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A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ hírlevele    

2011 január 14., péntek 

Tisztelt Partnerünk! 

A továbbiakban hírlevélben adunk tájékoztatást a „Hálózatos együttműködés a minőségi 

közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001” projektben 

folyó tevékenységről. Szeretnénk aktuális és hasznos információkat nyújtani, valamint 

vázolni jövőbeni terveinket, tennivalóinkat. 

 

Köszönjük a figyelmét! 
 



További információk honlapunkon: http://nydrhk.zalai-oktatas.hu  

  

 

Projektünk: 

A projektmenedzsment feladatait ellátó központi projektirodánk 2010. január 4-től 

Zalaegerszegen a Zala Megyei Önkormányzat épületében működik (Zala Megyei Közgyűlés 

Hivatala, Megyeháza, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 

Két programirodánk működik Szombathelyen és Győrben. 

Projektszervezetünk felépítése és elérhetőségeink a http://nydrhk.zalai-

oktatas.hu honlapunkon megtalálható:   

A projekt célja:  

 A TÁMOP 3.1.4. pályázat nyertesei számára információs, szolgáltatói és szakmai 

együttműködési hálózat megalapozása, kiépítése és működtetése a Nyugat-dunántúli 

régióban. 

 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek és 

kulcskompetenciák fejlesztése, a szelektív hatások mérséklése, az egyenlő 

hozzáférést és az esélynövelést szolgáló közoktatási reformok és jó gyakorlatok 

megismerését, átadását és átvételét szolgáló hálózati együttműködés szervezeti 

kereteinek kialakítása. 

Amit eddig elértünk: 

 a régió több mint 550 intézményével kerültünk kapcsolatba tájékoztatóinkon, 

konferenciáinkon, műhelymunkák alkalmával 

 közülük több mint 70 intézmény indult el a referencia-intézménnyé válás útján 

 66 referencia-intézmény jelölt munkáját koordináljuk, segítjük 

 régiónkban 74 intézmény összesen 350 „jó gyakorlatot” töltött fel 
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 megrendezésre került 12 megyei és regionális konferencia, 22 információs nap, 2 

workshop, amelyeken összesen több mint 700 fő vett részt 

 12 fejlesztő műhelyünkben több mint 140 kolléga végez folyamatos munkát 

 18 kistérségi ponton 16 koordinátor segíti az intézmények munkáját 

 számos szakmai szolgáltatóval, civil szervezettel felvettük a kapcsolatot, közülük 

több mint 50 jelezte együttműködési szándékát 

Amit tudni érdemes: 

1. „Jó gyakorlat” 

Jelentős számú intézmény fordított figyelmet arra, hogy tapasztalatait, innovatív erejét megossza másokkal, segítségére 

legyen a mintákat, megoldásokat kereső társintézményeknek. 

A „Jó gyakorlat” olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi 

gyakorlatban és működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért 

eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. Az átvett innováció a továbbiakban a 

felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni. 

A „Jó gyakorlat” feltöltéséhez segítséget kaphat a http://nydrhk.zalai-oktatas.hu honlapunkon: 

Az eddig feltöltött jó gyakorlatok, régiós és országos statisztikák elérhetők a http://kosar.educatio.hu portálon 

 

2. Referencia-intézmények a közoktatás szolgálatában 

A pályázati konstrukció keretében kiemelt feladatunknak tekintjük a referencia-intézményi hálózat kiépítését, 

működtetését. 

Referencia-intézmény: egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 

gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, 

valamint átadni képes intézmény. 
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Referenciaintézménnyé bármely nevelési-oktatási intézmény válhat. 

Ennek feltétele, hogy az intézmény eredményesen vegyen részt a minősítési eljáráson. 

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait 

biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített 

biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen 

megtapasztalásához, honosításához. 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. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége 

számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. 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 gyakorlat”-uk 

alapján különböző referenciaterületekhez sorolhatók, és akár több referenciaterületen is kínálhatnak adaptálható 

mintákat. 

A minősítési eljárás fő szakaszai: 

  1. Előminősítési eljárás: 

 Bejelentkezés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított, http://kosar.educatio.hu 

portálon elérhető regisztrációs felületen 

 Előzetes együttműködési megállapodás megkötése 

 Dokumentumok feltöltése a dokumentumtárba 

 A „jó gyakorlatok” feltöltése (külön eljárás keretében kell feltölteni a http://kosar.educatio.hu portál 

intézményi innováció fül „jó gyakorlat” pontjánál) 

 Intézményi fejlesztési terv összeállítása 

 Formai és szakmai előminősítés 

 Előminősítési nyilatkozat kiadása, amely dokumentum megnyitja a felkészülés lehetőségét 

  2. Felkészülés a szolgáltatói szerepre: az Intézményi fejlesztési terv megvalósítása 
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(A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási időszakában az intézmények felkészülését várhatóan a 

TÁMOP 3.1.7 pályázati konstrukció támogatja.) 

  3. Minősítés 

A minősítési eljárás a „Minősített referencia-intézmény” oklevél kiadásával zárul. Az oklevél kiállításának 

feltételeként a Minősítő Testület szakmailag ellenőrzi az Intézményi fejlesztési terv megvalósítását, továbbá az 

intézmény bemutatja szolgáltatói szerepre és feladat ellátására vonatkozó terveit. 

A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített szolgáltatói bázisai lesznek. 

Az előminősített intézmények folyamatosan frissülő listája megtekinthető honlapunkon:  

  

  
Elérhetőségeink:  

Zalaegerszegi projektiroda 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.   E-mail: info.tamop322@gmail.com   Tel.: 92/501-253  Fax: 92/501-257 

Diszpécserközpont 

E-mail: diszpecser.nydr@gmail.com   Tel.: 30/630-2695 
 

Feliratkozás megváltoztatása: Változtás a feliratkozáson? 
Leiratkozás a hírlevélről: Biztonságos leiratkozás 
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