


 TÁMOP-3.1.7-11/1 

 3 pályázat: 

 gimnáziumi 

 szakközépiskolai             feladatellátási 

 szakiskolai                 hely   

    

 6+4+4 millió Ft = 

 14 millió Ft 

 
 



 2 éve indult a TÁMOP-3.1.4 pályázat 

után 

 „Jó gyakorlatok” kidolgozása, feltöltése 

2010. nyarán 

 Referenciaintézményi előminősítési 

folyamat: „Előminősített 

referenciaintézmény”- előfeltétel 

 Pályázat kiírása – 2011. nyarán 

 Beadás – 2011. augusztus 

 Döntés: 2012. március 

 



 Referenciaintézménnyé válás 
(intézményi jó gyakorlatok átadása más 
iskoláknak) – a pályázat végrehajtása után 
a cím elérhető 

 

 Felsőoktatási gyakorlóhellyé 
válás 
 

 Intézményfejlesztési terv 
végrehajtása 

 



Az ökoiskolai szemlélet, a 

kompetenciaalapú oktatás, az 

inkluzivitás/integrációs pedagógiai 

program alkalmazása és az IKT-eszközök 

tanórai alkalmazása az intézmény 

innovatív pedagógusainak többéves 

munkájának eredményeképpen 

meghatározza az iskola pedagógiai 

kultúráját; így alkalmassá teszi a 

felsőoktatási gyakorlóhellyé válásra is. 



TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 Intézményközi 
tanulás 

 Felnőttképzési 
kompetenciák 
kialakítása 

 Referenciaintézmény 
feltételrendszerének 
kialakítása 

 Mentor-pedagógusok 
felkészítése 

(15,30, 60 órás) 

TANÁCSADÓI 
SZOLGÁLTATÁS 

(korlátozott) 

 BELSŐ SZAKMAI 
KÖZREMŰKÖDŐK 
FEJLESZTÉSI 
TEVÉKENYSÉGEI 

(Team-alakítás, 
eljárásrendek 
kidolgozása) 



a referencia-intézményi 

szolgáltatás szervezeti 

feltételrendszerének 

kialakítására készít fel (P+V) 

15 óra 

szi: MTB, BT,                                                                 

szki: TI, TE, SM                                              

gimn.: GN, TCS, BK, VB                                

+ HI, SGY, CSK 

12 fő 

  mentor-pedagógusok 

felkészítése ( a ref.int. 

Mintaértékű eljárásainak 

adptációját támogató 

tevékenység módszertanát 

mutatják be) (P) 

30 óra 

szi: MTB, BT,                                                                 

szki: TI, TE, SM                                              

gimn.: GN, TCS, BK, VB                                

9 fő 

PR-tevékenységek és 

célirányos kommunikáció 

(V) 

15 óra  HI, SGY, CSK 3 fő 

Hálózati együttműködések 

és kapcsolatok (P+V) 
15 óra 

szi: MTB, BT,                                                                 

szki: TI, TE, SM                                              

gimn.: GN, TCS, BK, VB                                

+ HI, SGY, CSK 

12 fő 

 Felkészülés felsőoktatási 

gyakorlóhely-funkció 

vállalására (P+V) 

8 óra 

szi: MTB, BT,                                                                 

szki: TI, TE, SM                                              

gimn.: GN, TCS, BK, VB                                

+ HI, SGY, CSK 

12 fő 

Gyakorlatvezető mentor-

pedagógusok felkészítése 

(P) 

60 óra 

szi: MTB, BT,                                                                 

szki: TI, TE, SM                                              

gimn.: GN, TCS, BK, VB                                

9 fő 



IKT eszközök 

használata - 7 fő 

a tantestületből 

(gimn) 

30 óra 7 fő 

Együttnevelés 

(SNI, HH, HHH)- 

7 fő a 

tantestületből 

(szi) 

30 óra 7 fő  



 Szerződéskötés után 8 hónap 
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 Eszközbeszerzések: nyáron 

 

 Képzések: 1. félévben 


