
    
 

 
JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK NYERTES PÁLYÁZATAI 

TÁMOP 3.1.7-11/2 pályázat 
 
 
 

Intézményünk három tagóvodája a „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című 
pályázaton vett részt.  
 
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott  

 „Szolgáltatóvá válás feltételeinek megteremtése a jászberényi Fürkész Óvodában” című TÁMOP-3.1.7-11/2-
2011-0164 

 „Középpontban a hálózati, horizontális tanulás a jászberényi ''Sün Sámuel Óvodában” című TÁMOP-3.1.7-
11/2-2011-0148 

 „Referencia-intézménnyé válás feltételeinek megteremtése a jászberényi Zengő Óvodában” című TÁMOP-
3.1.7-11/2-2011-0179 jelű  

pályázat mindegyikét a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetősége 3 -3.000.000 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte. 
 
A pályázatok megvalósításának ideje 2012. május 01-től 2012. december 31-ig tart. 
 
Fürkész Óvoda (TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0164) 
A pályázatban megvalósítandó vállalt feladatok 

 Referencia értékű jó gyakorlatok bemutatása, továbbadása, elterjesztése, melyek segítik más óvodák értékelvű 
szakmai fejlesztő tevékenységét. 

 Szervezeti feltételek javítása, belső humánerőforrás fejlesztése, megtámogatása a pedagógusok 
továbbképzésével. 

 Új szervezeti keretek alakítása a szolgáltatóvá válás érdekében. Mentor-óvodapedagógusok kiképzése a 
referencia-intézményi szolgáltatások szakszerű ellátása érdekében. 

 Felkészülés partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére. 
 

A projekthez vásárolt eszközök 
A projektben a teljes nevelőtestület (8 fő) képzéseken, felkészítéseken vesz részt, melynek hozadékát a 
későbbiekben intézményi-, kistérségi és tágabb körben is hasznosítani tudják, a referencia-értékű pedagógiai 
és működési gyakorlat átadása során. (Felkészítésen 76 óra-, továbbképzésen 210 óra, tantestületi 
képzésben 30 óra teljesítésére kerül sor. Szakértői tanácsadás 10 órában valósul meg, belső szakmai 
fejlesztés pedig 28 órában). 
Sün Sámuel Óvoda (TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0148) 
A pályázatban megvalósítandó feladatok 

 A példaértékű jó gyakorlatok és a mintaértékű intézményi működés megismertetése-, elterjesztése érdekében 
óvodapedagógusok kompetencia-fejlesztése. 

 Referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, szolgáltatási feltételrendszer kialakítása, 
továbbfejlesztése. 

 Mentor-óvodapedagógusok kiképzése a referencia-intézményi szolgáltatások szakszerű ellátása érdekében. 
 Felkészülés hálózati együttműködések kialakítására, valamint a hatékony kommunikáció érdekében a PR-

tevékenység fejlesztése. 



 
A projekthez vásárolt eszközök 
A projektben a nevelőtestület (7 fő) képzéseken, felkészítéseken vesz részt, melynek hozadékát a 
későbbiekben intézményi-, kistérségi és tágabb körben is hasznosítani tudják, a referencia-értékű pedagógiai 
és működési gyakorlat átadása során. (Felkészítésen 91 óra-, továbbképzésen 210 óra, tantestületi 
képzésben 30 óra teljesítésére kerül sor. Szakértői tanácsadás 10 órában valósul meg, belső szakmai 
fejlesztés pedig 28 órában). 
Zengő Óvoda (TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0179) 
A pályázatban megvalósítandó feladatok 

 Referencia értékű jó gyakorlatok bemutatása, továbbadása, elterjesztése, melyek segítik más óvodák értékelvű 
szakmai fejlesztő tevékenységét. 

 Humánerőforrás fejlesztése, megtámogatása a pedagógusok továbbképzésével. 
 Referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, szolgáltatási feltételrendszer kialakítása. 
 Mentor-óvodapedagógusok kiképzése a referencia-intézményi szolgáltatások szakszerű ellátása érdekében. 
 Felkészülés partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére. 

 
A projekthez vásárolt eszközök 
A projektben a nevelőtestület (7 fő) képzéseken, felkészítéseken vesz részt, melynek hozadékát a 
későbbiekben intézményi-, kistérségi és tágabb körben is hasznosítani tudják, a referencia-értékű pedagógiai 
és működési gyakorlat átadása során. (Felkészítésen 91 óra-, továbbképzésen 210 óra, tantestületi 
képzésben 30 óra teljesítésére kerül sor. Szakértői tanácsadás 10 órában valósul meg, belső szakmai 
fejlesztés pedig 28 órában). 
 
A pályázatokhoz kapcsolódó képzések 
 
 

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

feltételrendszer kialakítása 
Fürkész Óvoda Sün Sámuel Óvoda Zengő Óvoda 

1 fő 3 fő 3 fő 
Hálózati együttműködések és kapcsolatok. 

1 fő 1 fő 1 fő 
PR tevékenységek és célirányos kommunikáció. 

1 fő 1 fő 1 fő 
Hogyan váljak jó mentorrá? A referenciaintézmények pedagógusainak felkészítése mentorálási 

feladatok végzésére. 
2 fő 2 fő 2 fő 

Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 
2 fő 2 fő 2 fő 

Projektpedagógia, epochális oktatás 
7 fő 7 fő 8 fő 

Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése 
2 fő 2 fő 2 fő 

Vezetői felkészítés 
1 fő 1 fő 1 fő 

 



 
Fenntarthatóság biztosítása 
2 fő mentor-pedagógus a projektet követően ellátja a gyakorlatvezetői és a szakmai munkaközösségi 
feladatokat. 
A projekt során vásárolt eszközök -1 db projektor, 2 db laptop, 1 db fénymásoló, 2 db fényképezőgép - további 
két év során biztosítják a zavartalan szolgáltatások biztosítását.  

 

 


