
 
 
 
 
 

EMLÉKEZTETŐ  
1. sz. képzés teljesítéséről 

 
Képzés ideje: 2012. április 23-24.  
 
Helye: Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Nevelési - 
Oktatási Intézmény 8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 91. 
 
Résztvevők: 

 Dobosné Lángi Zsuzsanna szakmai megvalósító 

 Kernné Szalai Éva szakmai megvalósító 

 Kiss Csabáné szakmai megvalósító 

 Szilágyi István projektmenedzser, szakmai vezető 
 
Képző: Kern Zoltán 
 
A képzés neve: A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, 
szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása 
 
A képzés felkészített a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a 
hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. 
A képzés során a résztvevők áttekintést kaptak a referencia intézményi szolgáltatás tervezéséről, 
megvalósításáról, értékeléséről és a szolgáltatás folyamatos fejlesztéséről. 
A képzés során az elméleti ismeretek áttekintését és átgondolását követően a résztvevők 
csoportmunkában és szituációs gyakorlatokban fejlesztették a megszerzett ismereteket, valamint a saját 
intézményükre vonatkozóan készítették el a feladatokat és ezzel, együtt készültek fel az intézményi 
feladatok elvégzésére. 
A képzés során a csoportmunkákat követően a készült szakmai anyagokból, a csoportmunka 
eredményeiből minden esetben készült egy összegzés, a főbb megállapítások rögzítése, melyet a 
képzésen résztvevők megkaphattak és ezt az intézményükben hasznosíthatják. 
 
A továbbképzés célja: hogy segítse és felkészítse a referencia intézményeket abban, hogy a hálózati 
tanulás intézményi munkaformái beépüljenek a mindennapi gyakorlatba (hospitálási rendszer 
erőforrásainak, feltételeinek biztosítása, látogatók fogadása, műhelyek szervezése, vagy a részvétel 
szervezése helyben vagy más helyszíneken.). 
 
A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: 

 Alapismeretekkel rendelkezik a referencia intézményi tevékenység tervezésének 
vonatkozásában. 

 Képessé válik a résztvevő a referencia intézmény tevékenységet rövid és középtávon 
megtervezni. 

 Képes lesz az erőforrás kapacitásait tervezni és az oktatás-szervezési tevékenységeket 
végiggondolni. 

 Megismeri azokat a módszereket, amelyek segítik a referencia intézményi tevékenység 
ellátásában. 

 
 
 



 
 
 
A tanfolyam a következő egységekből állt: 
 

Tanfolyami 
egység 

Az egység témája 

1. egység 
(1 óra) 

Bevezetés: 
Bemutatkozó, hangulatoldó. A felkészítés alapelveinek összegyűjtése. A 
képzéssel kapcsolatos elvárások összegyűjtése. 

2. egység 
(3 óra) 

Tervezési feladatok: 
A referencia tevékenységek egyes elemeinek feldolgozása. Tervezési 
feladatok megvalósításának gyakorlata. 

3. egység 
(3 óra) 

Megvalósítási feladatok: 
A referencia tevékenységek egyes elemeinek feldolgozása. Megvalósítási 
feladatok gyakorlása. 

4. egység 
(3 óra) 

Szervezési feladatok: 
Szervezési feladatok bemutatása. Szervezési feladatok gyakorlása. 
Prezentációk. 

5. egység 
(2 óra) 

Tájékoztatás, kommunikáció: 
A tájékoztatás és a kommunikáció alapszabályainak lefektetése. Egyeztetés a 
megvalósítókkal. Esemény megvalósulása, program megvalósítása. 

6. egység 
(2 óra) 

Ellenőrzés, értékelés: 
Bemutatás, gyakorlás. 

7. egység 
(0,5 óra) 

Fejlesztés: 
Fejlesztési feladatok bemutatása. 

8. egység 
(0,5 óra) 

Záró dolgozat elkészítése, tréning zárása, összefoglalás. 

 
 

Mellékletek:  fotók, tanúsítványok 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


