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REFERENCIAINTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEKET IRÁNYÍTÓ TEAM 

MEGALAKULÁSA ÉS EDDIGI TEVÉKENYSÉGE 

 

2012. március 1-jén megalakult a referenciaintézményi fejlesztéseket irányító szakmai team. 

 

A team székhelye: Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár 

Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 8700 Marcali, Széchenyi u. 60. 

 

Képviselője: Szilágyi István projektmenedzser, szakmai vezető 

  Telefon: 06/85 510-561, 06/85 510-562 

  Fax: 06/85 510-971 

  E-mail: szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu 

 

Team létrejöttének célja: 

 A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0006 „Hálózati tanulás – referencia intézményi fejlesztés” című projekt 

szakmai megvalósítása 

 A referencia intézményi szerepkörre való intézményi felkészülés biztosítása 

 

Működésének ideje: 2012. 03. 01-től 2012. 10. 31-ig 

 

A team tagjai: 

Szakmai vezető: Szilágyi István főigazgató, projekt menedzser és szakmai vezető 

Szakmai megvalósítók:   Dobosné Lángi Zsuzsanna 

         Kernné Szalai Éva 

Kiss Csabáné 

Nikula Csabáné 

 

A team főbb feladatai: 

 A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító team 

munkájában való részvétel 

 Referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása 

 Belső –nevelőtestületi, munkaközösségi- szakmai műhelymunkában való részvétel 

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

minőségbiztosítására 

 Továbbképzéseken való részvétel 

 

A szakmai megvalósítók eddigi tevékenységei: 

 Szakmai tanácsadói szolgáltatás igénybevétele – konzultáció szaktanácsadóval 

 Cselekvési ütemterv elkészítése a projekt intézményi megvalósításához 

 Team működési szabályzatának elkészítése 

 Referencia intézményi célok meghatározása 

 Partnerlista elkészítése 

 Nyilvánosság biztosítása: nevelőtestület tájékoztatása nevelőtestületi értekezleten, tájékoztatás 

előkészítése internetes fórumokra (intézményi honlap, Marcali portál, NFÜ térképtér) 
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 Felkészítés a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására című 

15 órás továbbképzésen való részvétel 

 

2012 májusában elvégzendő feladatok: 

 Felkészülés monitoringra 

 A referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató 30 órás képzésen való 

részvétel 

 Intézményközi horizontális tanulás megszervezését segítő 15 órás felkészítésen való részvétel 

 Leendő referenciaintézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segítő 15 órás 

felkészítésén való részvétel 

 Szakmai tanácsadó igénybevétele 

 Partneri igényfelmérő kérdőív készítése, partneri igények feltérképezése 

 Etikai kódex elkészítése 

 Eljárásrendek kidolgozása jó gyakorlatok átadására és e folyamat minőségbiztosítására 

 Belső szakmai (a jó gyakorlatainkhoz és a referencia területeinkhez kapcsolódó) műhelymunkák 

szervezése és azokon való részvétel  

 Nyilvánosság biztosítása 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


