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A támogatás célja és háttere (Forrás: Pályázati Útmutató) 

A1. Alapvető cél és háttér információ 

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, 

horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, 

iskolákra, kollégiumokra. 

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, 

működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, 

szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint 

átadni képes közoktatási intézmény. 

A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és 

differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a 

mintákat. 

Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai 

műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. 

A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében 

példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben 

honosítható. 

Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó 

gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. 

A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a 

pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-

intézményi mentor-pedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük 

kapcsolatba kerülő partner intézményekben is. 

A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai 

pedagógiai hagyományt a korkívánatokkal és a nemzetközi innováció 

értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre. A 

kialakuló referencia-intézményi hálózat önfejlesztő intézményi gyakorlata és 

korszerű nevelési alapokon nyugvó pedagógiai kultúrát közvetítő értékei az 

egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is 

hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól. 
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A2. Részcélok 

A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal 

rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – 

felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésé, 

megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű 

szakmai fejlesztő tevékenységét. 

A közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézményi működéshez 

szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer. 

A referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelő 

számú referencia-intézményi mentor-pedagógus. 

A konstrukció keretében készüljenek fel az intézmények a hálózati együttműködések 

és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a 

hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal. 

 

A projekt rövid összefoglalása 

Tudásmenedzselő intézményünk az egymástól tanulás filozófiáját a jó gyakorlatok 

kiajánlásával és azok adaptációjának segítésével kívánja megosztani a pedagógiai innovációra 

nyitott partnerintézmények között. 

A közoktatás változásaihoz való alkalmazkodást és fejlesztésének közvetett segítését szolgálja 

a szakmai kompetenciák kiszélesítésével, a horizontális tanulás megvalósításával, a 

konvertálható tudás intézményközi együttműködések keretében történő megszerzésével. 

 

A projekt megvalósításának időpontjai: 

 A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. március 07. 

 A projekt fizikai megvalósításának határideje:  2012. november 07. 

 A projekt megvalósításának határideje:   2013. január 07.  
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Nyitórendezvény:  2012. június 13. 1400 
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Projektmenedzsment: 

 1 fő projekt menedzser (egyúttal a projekt szakmai vezetője is) 

 1 fő pénzügyi vezető (a projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében) 

Szakmai megvalósítás 

a) Képzések, felkészítések Létszám Óraszám Jelleg 

1. Részvétel továbbképzésen, amely 

felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás 

szervezeti feltételrendszerének kialakítására 

1 fő 

óvoda-

vezető 

15 Felkészítés 

2. Részvétel továbbképzésen, amely a 

referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak 

adaptációját támogató tevékenység 

módszertanát mutatja be 

1 fő 

óvoda-

pedagógus 

30 Továbbképzés 

3. Részvétel felkészítésen, amely az 

intézményközi, horizontális tanulás 

megszervezését segíti 

1 fő 

óvoda-

pedagógus 

15 Felkészítés 

4. Részvétel felkészítésen, amely a leendő 

referencia-intézmény kínálatának szakszerű és 

eredményes megjelenítését segíti elő 

1 fő 15 Felkészítés 

5. Választható képzés, amely a pályázatban 

érintett feladatellátási hely vezetőit készíti fel 

1 fő 

szakmai 

vezető 

30 Továbbképzés 

6.A Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely 

funkció vállalására 

2 fő 

óvoda-

vezető 

és 

szakmai 

vezető 

8 Felkészítés 

6.B Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok 

felkészítése 

1 fő 

óvoda- 

pedagógus 

8 Felkészítés 

7. Választható képzések, amelyek a 

referencia-intézmény 

pedagógusközösségét a többségük által 

nem gyakorolt modernizációs területtel 

ismertetik meg. 

8 fő 

óvoda- 

pedagógus 

30 Tantestületi 

2012.06.18-20. 

MEGTÖRTÉNT 
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b) Szakértői, tanácsadói támogató 

szolgáltatások igénybevétele 

 10 óra  

c) Az intézmény belső szakmai 

közreműködőinek fejlesztési tevékenységei 

 40 óra  

A referencia-intézményi szerepre való 

felkészüléshez szükséges fejlesztéseket 

irányító teamben végzett tevékenység 

 5 óra  

Referencia-intézményként való működés 

belső szabályainak kidolgozása 

 5 óra  

Belső – nevelőtestületi, munkaközösségi – 

szakmai műhelymunkában való részvétel 

 20 óra  

Eljárásrendek, szakmai dokumentumok 

kidolgozása a „jó gyakorlat” átadására és e 

folyamat minőségbiztosítására 

 10 óra  

 

 

Eszközbeszerzés 

Irodabútor-készlet (a referencia-intézményi szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyaló 

berendezési céllal) 

 


