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Sajtóközlemény
TÁMOP- 3.1.7-11/1-2011-0051
Herman Tudásközpont - HÍD program
felkészülés a referencia intézményi szerepre
Refencia-intézmény: Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében
koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

szervezeti innovációval

rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.
A referencia intézmény hálózati tanulási feladatokat lát el, és helyi szolgáltatásokat nyújt a
régió

többi

nevelési-oktatási

intézménye

számára,

ezzel

bővítve

szakmai

kapcsolatrendszerét.
Eddigi eredményeink:

2004 óta stabil szakmai kapcsolatrendszert építettünk ki, mely átfogja a közoktatás minden
szintjét, s kapcsolódik a felsőoktatáshoz is. Aktívan veszünk részt kerületünk, Zugló
pedagógiai életében is. Évente átlagosan 3 kerületi és 1 fővárosi szintű bemutató
foglalkozást, nyílt órát, szakmai fórumot tartanak tanáraink, melyek után szakmai
tapasztalatcserére, megbeszélésre is lehetőséget biztosítunk segítve a hálózati szintű
egymástól tanulást.
2006-2012 között több sikeres pedagógiai, módszertani innovációt vezettünk be: a
kompetencia alapú oktatás, valamint az infokommunikációs eszközök és eljárások
elterjesztését segítette a “Herman Ottó a HOlnap iskolája”, a tehetséggondozást “Hogyan?
Okosan! Tehetségvonat” című Európai Uniós pályázatunk.
A Socrates - Comenius nemzetközi program keretében hét esztendeje állunk kapcsolatban,
és készítünk közös projekteket külföldi iskolákkal.
2012-ben regisztrált Tehetségpont és Közép-magyarországi előminősített referencia
intézmény lettünk.
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kompetencia alapú
oktatás, nevelés

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Jó gyakorlataink:
•

Játékos matek, matekos játékok - matematikai tehetséggondozás szakköri
keretben

•

Kincskereső napközis modell, napköziben otthon vagyunk - kompetencia
alapú oktatás a napközi otthon munkájában

•

Good, better, the Herman – kompetencia - és tehetségfejlesztés

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0051 Herman Tudásközpont - HÍD program pályázatunkat 2012
márciusában támogatásra érdemesnek ítélte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
A projket megvalósítási időszaka:

2012. április 1.- 2012. november 30.

A támogatás összege:

5. 697.800 Ft

A támogatás összegét továbbképzésekre, eszközbeszerzésre, szakértői , szakatanácsadói
szolgáltatások igényvbevételére, és az intézmény belső szakmai munkájának fejlesztési
tevékenységeire fordítjuk.
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A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

