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A pedagógiai kultúra korszerűsítését támogató pályázat keretében 4 pedagógus szerzett 

mentori képesítést. A pályázat célja, olyan szakemberek képzése volt, akik a megszerzett 

kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek 

birtokába jutnak, valamint kulcsfontosságú szerepet vállalnak az iskolai jó gyakorlat 

terjesztésében.

Tájékoztató a TÁMOP - 3.1.7.-11/2-2011-0048 számú pályázatáról 

 

2012. február 24-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény megnyerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 

Hatósága által meghirdetett „Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a 

balatonkenesei  Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben” című pályázatot, melynek összege 4.000.000 Ft. 

A pályázat keretében négy pedagógus részesült mentorképzésben. 

Álich Klára a matematika tantárgy keretein belül megismerteti a leendő érdeklődőkkel 

az XCLASS terem adta lehetőségeket, segítséget nyújt az iskolai dokumentumok 

átdolgozásában, illetve támogatást nyújt a használattal kapcsolatos teendők elvégzéséhez.  

Révfalsiné Páczelt Gabriellaaz idegen nyelv oktatása terén megismerteti a nyelvi 

laborként is működő XCLASS terem adta lehetőségeket, ötletekkel és megoldásokkal 

támogatja az idegen nyelvoktatásban fontos kommunikációs játékok beépítését az óra 

mentébe, illetve felkészíti a látogatókat a saját intézményükbe történő adaptációra. 

Csernay István felkészíti tanulóinkat a kosárlabda sportág technikájának 

alkalmazására, a csapatsportág jellegzetességeinek megtanulására, a koordinációs és 



kondicionális képességek hatékony fejlesztésére, melynek tapasztalatait átadja érdeklődő 

kollegáknak, iskoláknak. A tantervi adaptációban aktív részvételt vállal.  

Sellei Abigél a „Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a 

balatonkenesei  Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben” pályázat projektmenedzsere két alkalommal vett részt olyan jellegű 

oktatásban, amelyen a projekttel kapcsolatos szakmai és gazdasági tájékoztatásban részesült. 

 

Szabó Károlyné az intézmény igazgatója az iskola hatékony menedzselésének érdekében részt 

vett a „PR tevékenység az oktatási intézményekben” című továbbképzésen. 

 

A Referencia Intézményeket támogató pályázat zárása 2012. október 31.  

 

Interjú Álich Klárával a TÁMOP - 3.1.7.-11/2-2011-0048 számú pályázatban 

résztvevő pedagógussal 

 

2012. február 24-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény megnyerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 

Hatósága által meghirdetett „Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a 

balatonkenesei  Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

című pályázatot. Ebben a pályázatban mentor pedagógusként dolgozik Álich Klára, akit erről 

kérdeztünk. 

Hogy kerültél a referencia intézménnyé válást támogató  pályázatba? 

- Három évvel ezelőtt az Önkormányzat támogatásával kiépült egy XCLASS 

rendszerrel működő informatika terem. A következő évben az iskola pályázatot nyert, 

melynek egyik feladata az informatikai eszközökkel támogatott oktatás bevezetése 

volt. Ez a rendszer erre alkalmasnak bizonyult, így alaposabban megismertem a benne 

rejlő lehetőségeket. A rendszert kiépítő cég felkérte kolleganőmet Révfalusiné Páczelt 

Gabriellát és engem, hogy referencia intézményükként ismertessük meg a 

rendszerüket más iskolákkal. Ebből az ötletből nőtte ki magát iskolánk jó gyakorlata. 

Ennek kapcsán váltam mentorrá. 

 

Milyen óra keretében használod az XCLASS rendszert? 

- Informatika és matematika szakos tanárként mindkét területen igyekszem sokrétűen 

kiaknázni a terem lehetőségeit.  



Milyen tapasztalataid vannak? 

- A gyerekek szívesen fogadják a tantárgyak újszerű megközelítését., hiszen ennek a 

generációnak a mindennapjaihoz szorosan hozzátartozik a különböző 

számítástechnikai eszközök és programok használata.  

Tudnál mondani egy példát az előbbiekben elhangzottakhoz? 

- Az interneten rengeteg olyan játékos matematikai feladatmegoldó program található, 

mellyel számolásra késztethetők a nebulók. Az unalmasnak tűnő papír alapú 

számoláshoz képest ezzel a módszerrel észrevétlenül is gyakorolják és alkalmazzák az 

alapvető matematikai műveleteket. 

Köszönöm az interjút és további sok sikert kívánok munkádhoz! 

          Sellei Abigél  

          projekt menedszer 

 
 
 
 


