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Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése  
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg. 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 3.000.000,-Ft. 

 
 

Kedvezményezett: 
 

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

4030 Debrecen, Diószegi u. 15. 
Telefon: 52/537-078 

Fax: 52/537-079 
E-mail: huszargaliskola@freemail.hu 

 
Közreműködõ Szervezet:  

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT  
 

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
Telefon: +36 1/273-4250 

www.esza.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

 
A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás 
mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is 
kiegyenlített biztosítása hozzásegíti a közoktatás minden intézményi szereplőjét a sikeres modernizációs 
folyamatok közvetlen megtapasztalásához és honosításához az által, hogy változatos kínálati rendszert biztosít 
az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismerésére és 
elterjesztésére. 
 
A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 
gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban  
publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének 
minősített bázisai lesznek. 

 
A Projekt leírása: 

 
A pályázat célja: 

 
A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mintaértékű 
működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmény, mely az Intézményi Fejlesztési Terv 
alapján a projekt megvalósításával felkészül a nevelési-oktatási gyakorlatának továbbadására, elterjesztésére, 
megismertetésére. Cél, hogy ezen tevékenységével segítse más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő 
tevékenységét is. Referencia-intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal szolgálja a hálózati tanulási 
folyamathoz a mintákat. A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatási és 
szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakításán túlmenően, a felsőoktatási gyakorlóhellyé válást is elősegíti 
jelen projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósítása. 
 

Referencia területek:    
 

 

A Huszár Gál Iskola, mint referenciaintézmény típusa:  
 
Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény, referenciahely /"Tehetségpont" 
 

Jó gyakorlataink:  
1. „Huszár Gál Sakk Tehetséggondozói Műhely” – Az intellektuális (gondolkodási képességek) 

tehetségterületén kiemelkedő képességeket mutató tanulók fejlesztése 
2. Biztonságos közlekedésre nevelés 

 
A pályázat szakmai feladattervét az Intézményi Fejlesztési Terv tartalmazza, amely meghatározza a pályázat 
megvalósításának kereteit, a résztvevők körét és létszámkeretét. 
 

 
Projektmenedzser: Majoros Erika 
Pénzügyi menedzser: Nagy Anita 

 
Közremûködõ Szervezetek: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft- www.esza.hu 
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága – www.nfu.hu/hepih 
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