
     

 

             

  

„Referencia intézmény az Őrségben” TÁMOP3.1.7  

 
 

A referenciaintézmény definíciója 
Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 
gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt 
szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. 

A referenciaintézmény szerepe 
A referenciaintézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében 
példaszerű: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető. 
A referenciaintézmények több, összefüggő, kidolgozott „jó gyakorlat” alapján 
különböző referenciaterületekhez sorolhatók, és akár több referenciaterületen is 
kínálhatnak adaptálható mintákat. 
A minősítést szerzett referenciaintézmények, referenciahelyek szolgáltatásai országos 
és regionális gyűjtésben, jól kereshető rendszer közzétételével kerülnek bemutatásra.  

A referencia-intézmények alapfeltételei  

 Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő 

pedagógiai módszereket alkalmaz. 

 Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak 

és módszereinek alkalmazása. 

 Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil 

szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek. Vezetése 

és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, a 

szolgáltatás feladataiban. 

 Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső 

értékelésben való konstruktív részvételt. 

 Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. 

 Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a 

pedagógusok közötti aktív együttműködés. 

 Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint 

alkalmazza 

 A fenntartó biztosítja és támogatja a referenciaintézményi működés lehetőségét. 

 Az intézmény az általa megjelölt referenciaterületen minimum kétéves gyakorlattal 

rendelkezik. 

 Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek 

biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti 

támogatását.  

Egy-egy intézmény akár több referenciaterületen is lehet mintaadó. Új referenciaterület 

azonosítása egyeztetést, döntést igényel. 

 

 



     

 

 
 
 
 
Az Általános Iskola Őriszentpéter 2011. június 8-tól a TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-
0001 pályázat keretében Előminősítési nyilatkozattal rendelkezik. 
 
A minősítés eredménye: 
A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó 
intézmény, referenciahely 
Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában 
mintaadó intézmény, referenciahely 
Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció 
területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő 
a referenciaterületeken az előminősítés feltételeknek megfelelt, a felkészülést 
megkezdhette. 
  

Iskolánkban a következő „Jó gyakorlatok” működnek: 

1. Intézményi belső diagnosztizálás a tanulási zavarok szűrésére 

2. „ Te is nyerhetsz!”- Őrségi Kistérségi Tanulmányi Verseny 3. és 4. osztályosok részére 

magyar nyelv és matematika tantárgyból. 

3. Művészeti tárgyú matematikai feladatok és mozgóképkultúra matematika szakkörön 

 
1. Intézményünkben már hosszú évek óta tanulnak különleges bánásmódban részesülő 
gyermekek. Teljes integrációban működő iskolánkban 1998 óta fokozottan figyelünk a 
különböző hátrányokkal küszködő csoportok fejlesztésére. A tanulóknak tanórai és 
szabadidős tevékenységek sokrétűségével biztosítjuk a kifejlesztett módszerek 
hatékonyságát. Iskolánk 2005 óta rendelkezik IPR stratégiával, illetve ebben az évben nyert 
az „Egyenlő esélyek biztosítása Őriszentpéter térségében élő hátrányos helyzetű tanulók 
számára” kiírt pályázaton. Évről-évre nagy létszámú sajátos nevelési igényű gyermek ideális 
körülmények között, sikeresen sajátíthatja el a társadalmi beilleszkedéshez szükséges 
készségeket, viselkedésmintákat. Ehhez tanulóinknak tervszerű, egyénre szabott és 
következetes fejlesztő foglalkozásokat tartunk, de emellett fontosnak tartjuk a tanórai és 
tanórán kívüli aktív és társakkal való együttműködést, ahol szintén biztosítjuk az egyéni 
haladási ütemben történő sokrétű ismeretszerzést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
 
  

 

2. Az Őrségben működő iskolák elszigetelten végezték munkájukat, a pedagógusok 

között nem volt szakmai kapcsolat, nem ismerték egymás munkáját, problémáit. A 

tanulók megmérettetése leszűkült a helyi versenyekre, megyei szervezésű versenyeken 

nem vettek részt a kisiskolák. Ezért hoztuk létre a kistérségi tanulmányi versenyt, 

hiánypótló jelleggel.  

Célja az anyanyelvi és matematikai kompetencia fejlesztése a felkészülés során. A 

tanítók és tanárok között folyamatos szakmai konzultáció jön létre. 

A térség iskolái számára presztízs a versenyen való részvétel és az elért helyezés. 

 

A feladatsorok a tanulók érdeklődésének felkeltését szolgálják, játékosak, a gyerekek 

érdeklődési körének megfelelőek.  

A lebonyolítás során a tanulók szabadidejének eltöltésére érdekes- aktivitásukat és 

együttműködésüket fokozó-tevékenységeket szervezünk. 

Az értékeléssel együtt minden résztvevő emléklapot, ajándékot kap. 

 
 
3.Intézményünkben évtizedek óta nagy hangsúlyt fektetünk a matematikai 
tehetséggondozásra. A tanórákon és szakköri keretek között is gyakran oldunk meg érdekes, 
a szokványostól eltérő matematikai problémákat. A megyei és országos versenyekre 
rendszeresen készítjük tanulóinkat, akik e megmérettetéseken eredményesen szerepelnek. 
Ugyanakkor azt is érzékeltük, hogy a gyerekek a mai kor vizuális kultúráján felnőve 
nehezebben motiválhatók száraz matematikai feladatokra. Elsősorban ez késztetett 
bennünket arra, hogy a képi világhoz közelítve új úton próbáljunk meg haladni. A 
mozgóképkultúra, a film létrehozása pedig a gyerekek számára ma szinte játék, amely 
észrevétlenül beépül mindennapjaikba. 
Szakköri tevékenységünk egyik meghatározó eleme, hogy a különböző művészettörténeti 

korszakok képzőművészeti és építészeti alkotásaihoz kapcsolódó matematikai problémákat 

oldunk meg. 

A foglalkozások legspeciálisabb területe a filmkészítés. Ennek lényege, hogy valamely 
matematikai feladathoz illeszkedő filmes forgatókönyvet hozunk létre, majd ez alapján 
elkészítjük a kisfilmet. 
A szakkör elsősorban a matematikai kompetenciaterület fejlesztését szolgálja.  A 
műalkotásokkal kapcsolatos feladatok megoldását segíti, hogy IKT eszközöket alkalmazunk, 
így fejlődik digitális kompetenciájuk is. 
A film készítése során a forgatókönyv írása fejleszti az anyanyelvi kompetenciát, a film 
forgatása nagyon jól szolgálja az együttműködés képességének fejlesztését, a szociális 
kompetenciákat.  



     

 

A tanulók esztétikai, művészeti befogadó- és kifejezőképessége egyaránt fejlődik, mind a 
művészeti tárgyú feladatok megoldása közben, mind pedig a filmezéskor. 
 
 

             


