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Sajtóközlemény
TÁMOP-3.1.7-11/1 pályázat Referenciaintézmények országos hálózatának
kialakítása és fejlesztése
A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális
tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. A
referencia–intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos
kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás,
az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére. A referencia-intézmények elsődlegesen,
rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati
tanulási folyamathoz a mintákat. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és
eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és
komplex módon vagy elemeiben átvehető. A referencia-intézmények több,
összefüggő, kidolgozott "jó gyakorlatuk" alapján különböző referenciaterületekhez
sorolhatók, és akár több referenciaterületen is kínálhatnak adaptálható mintákat.
2011- ben iskolánk referencia intézményi előminősítő eljáráson vett részt, mely során
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„Közép-magyarországi

előminősített referencia intézmény” minősítést adta iskolánknak.

Referenciaterületeink:
•

Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan
alkalmazó intézmény.

•

Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény,"tehetségpont".

Az Új Széchenyi Terv, TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0051, Herman Tudásközpont - HÍD
program pályázatunkat 2012 márciusában támogatásra érdemesnek ítélte a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség.
A projekt megvalósítási időszaka 2012. április 1-től 2012. november 30-ig tartott.
Herman Ottó Általános Iskola
Cím: 1149 Budapest, Egressy út 69.
E-mail: herman_otto@freemail.hu
Honlap: http://hermantudaskozpont.hu
www. ujszechenyiterv.gov.hu
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Az elnyert támogatás összege: 5. 697. 800 Ft volt.

A

program

az Európai Unió

támogatásáva,

az Európai szociális

Alap

társfinanszírozásávall valósult meg.

A projekt megvalósításával felkészítettük pedagógusainkat referencia intézménnyé
válás faladataira. A képzések, a belső és külső tudástadások az iskola referencia
intézményként való müködését szolgálták, és felkészítettek a külső hálózati mentori
tevékenységekre.
2012 augusztusáig az alábbi képzéseken, felkészítéseken vettek részt és
szereztek tanúsítványt kollégáink:
•

Felkészítés

a

referencia-intézményi

szolgáltatás

szervezeti

feltétel-

rendszerének kialakítására,
•

A

referenciaintézmény mintaértékű

eljárásainak

adaptációját támogató

képzés,
•

Intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés,

•

A leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes
megjelenítését segítő felkészítés,

•

Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására,

•

A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok képzése,

•

A differenciált tanulásszervezése lehetőségei és módszerei.

A képzéseken tanultak belső intézményi tudásátadására felkészítő tréningeken,
értekezleteken került sor.
A projekt időtartama alatt megtörtént az intézmény belső szakmai fejlesztési
tevékenységeinek szétosztása, a munkacsoportok megalakítása, a feladatkörök
kialakítása.
A továbbképzésen, valamint a szakértői segítségnyújtás során tanultak, az
intézményi

műhelymunkák

során

elkészült

dokumentációk,

a

fejlesztési

tevékenységek alapján létrehoztuk intézményi portfóliónkat. A szakmai anyag
tartalmazza a Herman Ottó Általános Iskola, előminősített referencia-intézmény
bemutatását,

jó

gyakorlatainkat,
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megvalósítását, intézményi felkészülésünket a referencia intézményi feladatokra,
valamint a program során kidolgozott szabályzóinkat.
Elkészítettük a program fenntarthatósági tervét.
2012.10.17-én regionális hálózati szakmai rendezvényt tartottunk, ahol kerületi
és budapesti intézményeknek mutattuk be eddigi "Jó gyakorlatinkat ", a szakmai
napot műhelymunka zárta.
Belső hálózati napunkon mutattuk be új jó gyakorlatainkat, melyet továbbítottunk
az Educatio felé is.
•

Angolul – másképpen: egyéni tanulási utak - a feleltető rendszer használata

•

„Képzeld el és játszunk!”, éves játék modell - kompetenciaalapú oktatás és
tehetségfejlesztés az osztályfőnöki munkában

•

Gazdasági témanap

•

„Ép testben ép lélek” – sportnap, a mozgás örömet okoz

•

Drámajáték az alsó tagozaton – tehetséggondozás szakköri keretben

•

Logi-kör – matematikai tehetséggondozás 5-8. évfolyamon szakköri keretben

•

Szövegelő

–

az

értő

olvasás,

szövegfeldolgozás

fejlesztése

5-8.

évfolyamosok részére

A projekt előremutató strukturális és módszertani változásokat hozott, a képzésen
tanult módszertani elemek beépülésével, a partnerek hálózati együttműködésével
biztosítja a tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságát. A programban résztvevő,
azt megvalósító szakemberek a projekt lezárása után is folytatják tevékenységüket,
az elért eredmények jó gyakorlatként beépülnek a mindennapi működésbe. Az
elkészített eljárásrendek, forgatókönyvek, szabályozók beillesztésre kerülnek az
intézmény alapdokumentumaiba, így a hatékony hálózati munka, együttműködés
során a minőségi tudásátadás minden résztvevő, hálózati partner számára
biztosítottá válik. A projekt szakmai fenntarthatósága, a kialakított eljárásrend,
értékelési rendszer folyamatos megvalósításával biztosítja a program tartós hatását.

Köszönjük a projekt a szakmai megvalósításba részt vett kollégáinknak, a szakmai
munkacsoport vezetőknek, hogy tudásukkal, elkötelezettségükkel, munkájukkal
segítették a program megvalósítását.
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A „Herman Tudásközpont - HÍD program” projektet megvalósítók köszönik szakmai
partnereiknek: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft.,

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

segítő támogatását.
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