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referencia-intézménnyé válása 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
Referencia-intézményi szolgáltatásokra készült fel a Türr  

a TÁMOP-3.1.7 pályázati konstrukció keretében 
 
 

A Türr István Gimnázium és Kollégium előminősített referencia-intézményként a 
TÁMOP-3.1.7 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 
felkészítése” című pályázaton 2012 tavaszán 6.000000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 

 
A pályázat azonosító száma: TÁMOP - 3.1.7 -11/2-2011- 0062 

A pályázat címe: A Türr István Gimnázium referencia-intézménnyé válása 
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. április 1. 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2012. október 31. 
Projekt megvalósításának határideje: 2012. november 30. 

 
A projekt célja, hogy iskolánk felkészüljön a referencia-intézményi szerepre, 

nevelés-oktatási gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, az új 
típusú felsőoktatási gyakorlóhely szolgáltatás nyújtására, illetve ezzel segítse más 
közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét. 

„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 a közoktatás fejlesztésének minősített 
bázisai lesznek. 

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 szakmai célt, hogy értékalapú, a hazai 
pedagógiai hagyományt a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-
intézményi hálózat jöjjön létre.”  

A referencia-intézmények több „jó gyakorlatuk” közkinccsé tételével járulnak 
hozzá a hálózati, horizontális tanulás feltételeinek megteremtéséhez, régiójukban történő 
megszervezéséhez. 
 
 
 
Iskolánk referencia területei: 
 

 Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény; 
 Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció 

területén szervezeti kultúrája és módszertan a szempontjából mintaközvetítő; 
 
 
Referenciaterületeinkhez kapcsolódó jó gyakorlataink: 
  

 Tanulásmódszertan ötödikeseknek 

 „Olvasni jó” (Olvasási verseny kicsiknek és nagyoknak) 
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Jó gyakorlataink megtalálhatók iskolánk honlapján  
és a http://kosar.educatio.hu oldalon. 

 
 

A pályázat keretében pedagógusaink az alábbi képzéseken 
 vettek részt 2012. június 18. és szeptember 20. között: 

 
 Hálózati együttműködések és kapcsolatok 3 fő 

 A referencia- intézményi működéshez szükséges szervezeti, 
oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása 

2 fő 

 Felkészítés a mentorálás mesterségére 6 fő 

 Intézményi csoport felkészülése a felsőoktatási gyakorlóhely funkció 
vállalására 

2 fő 

 PR tevékenységek és célirányos kommunikáció 1 fő 

 Felkészülés a gyakorlóhelyi mentorfeladatokra 6 fő 

 Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben 1 fő 

 

   A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges feladatok 

ellátására négy munkacsoportot hoztunk létre. Belső szakmai közreműködőink fejlesztési 

tevékenysége az alábbi területeket ölelte fel: 

 

 A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések 
 
 A referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása 

 
 Belső szakmai műhelymunka 

 
 Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „jó gyakorlatok” átadására és e 

folyamat minőségbiztosítására 
 

A felsorolt feladatok elvégzéséhez - Intézményi fejlesztési tervünknek megfelelően - 44 

órában vettünk igénybe szaktanácsadói támogatást.   

 

A pályázat során a referencia-intézményi szolgáltatás ellátásához, támogatásához 

kapcsolódóan megvalósult eszközbeszerzéseink:  

 

 5 db laptop (Samsung RV509) 

 1 db nyomtató (HP LASERJET PRO 400 M401DN) 

 2 db multifunkcionális nyomtató (HP Officejet Pro 8500)  

 2 db projektor (Benq MX-810ST) 

 

http://kosar.educatio.hu/
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Intézményi fejlesztési tervünk megvalósításáról részletes beszámoló készült, mely 

november végétől a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának Térképtér elnevezésű 

felületén valamint honlapunkon is megtekinthető lesz. 

 

 

Pápa, 2012. október 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


