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MINTAADÓ PEDAGÓGIAI TARTALMAK KÖZVETÍTÉSE REFERENCIA-INTÉZMÉNYI 

SZEREPVÁLLALÁSSAL AZ I. BÉLA GIMNÁZIUMBAN 

Intézményünk  a jövőjét egyedi, más intézmények számára is példaértékű, 

működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai 

gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban 

publikálni, valamint átadni képes intézményként képzeli el. A képességek 

fejlesztésének és az ismeretek átadásának egyensúlyán alapuló oktatási 

gyakorlatot átfogóan, mintaadóan alkalmazó,  az infokommunikációs 

technológiák alkalmazásában példaértékű, tehetséggondozó programmal 

dolgozó intézményként, minősített referenciahelyként az alap- és középfokú 

oktatásban.  

A referencia-intézményi minősítési eljárásra EU-s pályázattal készülünk fel. 

 

A projekt címe 
Felkészülés mintaadó pedagógiai tartalmak 
közvetítésére az I. Béla Gimnáziumban 

Projekt helyszín 7100 Szekszárd Kadarka u. 25-27. 



 

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0205 

Felkészülés mintaadó pedagógiai tartalmak  
közvetítésére az I. Béla Gimnáziumban 
www.ujszechenyiterv.gov.hu                                       
 

 

 

Projekt helyrajzi szám 2219/1 406 

Igényelt támogatás 3 974 000,-Ft 

Projekt összköltség 3 974 000,-Ft 

Pályázat benyújtás dátuma 2011.09.05 

Projekt rövid összefoglalója 

Referencia értékű működési és pedagógiai 
gyakorlattal rendelkező gimnáziumként 
felkészülünk gyakorlatunk továbbadására, 
elterjesztésére, ezzel segítjük más iskolák 
szakmai fejlesztő tevékenységét. Kiépítjük a 
szükséges szolgáltatás-szervezési 
feltételrendszert. Mentor-pedagógusok állnak 
majd rendelkezésre a szolgáltatások 

ellátásához, felkészülünk a hálózati 
együttműködések kialakítására és 
továbbfejlesztésére, kínálatunk eredményes és 
szakszerű megjelenítésére. 

Szerződés száma TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0205 

Szerződés hatályba lépésének dátuma 2012.04.24 

Szerződésben rögzített támogatás 3 974 000,-Ft 

Szerződésben rögzített összköltség 3 974 000,-Ft 

Projekt megvalósításának tervezett kezdete 2012.05.01 

Projekt megvalósítás tervezett befejezése 2012.12.31 

 2012. február 15. 

 

Összefoglaló a projektben megvalósuló tevékenységekről  

 Az Intézményi Fejlesztési Terv  megvalósítását , a  referencia-intézményi szolgáltatói 

szerepvállalásra, ill.  mintaadó pedagógiai tartalmak közvetítésére  való felkészülést  továbbképzések 

segítik. A továbbképzések megvalósítására  az  Eötvös József Pedagógiai Szolgáltatóval kötöttünk 

szerződést  2012. június 8-án.   

A projekt keretében  a jelentéstételi időszakban  megvalósult továbbképzések, felkészítések   

időrendben:  

2012. június 11.:  6/A. Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 

(8 órás felkészítés, 4 pedagógus részvételével) 

2012. augusztus 28-29-30.: 2. Felkészítés a mentorálás mesterségére- (30 órás akkreditált  pedagógus 

továbbképzés, 6 pedagógus részvételével) 

2012. szeptember 10-11.: 1. A referencia - intézményi működéshez szükséges szervezeti, 

oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása (15 órás felkészítés, 1 vezető, 3 

tanár, 1 egyéb munkatárs részvételével) 

2012. szeptember 19-20.: 3. Hálózati együttműködések, kapcsolatok (15 órás felkészítés, 1 vezető, 1 

tanár, 1 egyéb munkatárs részvételével) 
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2012. október 2-3.: 4. PR tevékenységek és célirányos kommunikáció (15 órás felkészítés, 2 vezető, 1 

tanár részvételével) 

2012.10. hó 11-12-13 és 10. hó 25-26-27:   Felkészülés a gyakorlóhelyi mentor feladatokra (60 órás 

pedagógus továbbképzés) Ezen a továbbképzésen 3 pedagógus vett részt. 

Az igénybe vett továbbképzéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

ALAPMODULOK Résztvevők 

száma/fő/ 

Felkészítés: 

A referencia – intézményi működéshez 

szükséges szervezeti, oktatásszervezési, 

szolgáltatás szervezési feltételrendszer 

kialakítása 

15 óra 5 

Hálózati együttműködések, kapcsolatok 15 óra 3 

PR tevékenységek és célirányos 

kommunikáció- 
15 óra 3 

Továbbképzés: 
Felkészítés a mentorálás mesterségére- 30 

órás akkreditált 

30 óra 

akkreditált 
6 

Felsőoktatási 

gyakorlóhelyi 

funkció vállalása 

esetén: 

Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási 

gyakorlóhely funkció vállalására 
8 óra 4 

A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok 

felkészítése 

60 óra 

akkreditált 
3 

 

 A továbbképzések felkészítenek a belső fejlesztési tevékenységek megvalósítására, ezért ezek 

lezárultával történik meg a képzéseken szerzett tudás adaptációja, a belső fejlesztést tükröző 

dokumentumok, eljárásrendek   elkészítése.  A referencia- intézményi működést irányító team a 

továbbképzések elvégzését követően - 2012. november 1-től kezdte meg működését. A szakmai 

munka (a jó gyakorlatok aktualizálása, eljárásrendek készítése, szervezeti működés kialakítása, 

minőségbiztosítás) folyamatos.  Az innovációt tükröző dokumentumok a projekt végére készülnek el.  

A projekt keretében a szolgáltatást igénybe vevő partnerek fogadására, kiscsoportos képzésekre, 

konzultációkra tárgyalót rendezünk be. A bútorzat beszerzése árajánlatok kérése és értékelése után  

megtörtént. A tervezett 30 db CD és 30 db DVD beszerzése megtörtént. A tervezett keret terhére a 

pályázati útmutató szerinti eszközt beszerezzük:  egy fénylépezőgépet és egy nyomtatót. Ezzel 

biztosítani tudjuk a szolgáltatói szerepvállalásban a fenntartási időszakban is a nyilvánosság 

biztosítását.  A  dokumentáció elkészítéséhez tonereket szereztünk be. 
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 A projektben a nyilvánosság biztosítását a III. sz. kommunikációs csomag  szerint végezzük.  A 

térképtér feltöltése és a publikálás az első továbbképzés után megtörtént, a feltöltés és a publikálási 

igény  kérése  folyamatos.  A "C" típusú táblát a projekt megkezdésékor elhelyeztük az intézmény 

bejáratánál.  

A pályázat lezárultával sajtóközleményt jelentetünk meg  és egy  D tipusú emlékeztető táblát  

helyezünk el az intézmény bejáratánál. 

Készült Szekszárdon, a 2012. május - december közötti időszakról 

Hajós Éva igazgató 


