Feladatmegosztó workshop
a „Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a
pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” c.
TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. számú pályázat keretében

A
februárban
indított
projektmegvalósítás
első
szakaszának
lezárásaként 2014. június 19-én a Professzori Klubban egy teljes körű
előrehaladási
és
jövőterv-áttekintési
rendezvényre
került
sor.
A
rendezvényre meghívtuk a Tanárképzési Központ csoportvezetőjét, a
gyakorló iskolák igazgatóit és a konzorciumi partnerintézmények projektben
érintett vezetőit.
A 10-10 perces beszámolókat a projektmenedzser kezdte, aki egyúttal
a K/1 alprogram vezetőjeként áttekintette a program keretében vállalt
tanulmányutak, megbízások, kisértékű beszerzések terén tett lépéseket,
eredményeket.
Dr. Tóth Zoltán a program szakmai vezetője a visszapillantás mellett
a közeljövő feladatai közül kiemelte a továbbképzésekhez a KLIK
támogatásának megszerzését, egy újabb időszak nemzetközi és hazai
konferenciaigényének felmérését, elbírálását, a közös kommunikációs felület
működésének felügyeletét és a projekt hosszabbítási kérelem beadását.
A pedagógusképzést irányító hatóságok szintjén történt szervezeti
átalakulások (KLIK, Megyei Pedagógiai Intézetek, OFI, Educatio Kht stb.)
leginkább a K/2 alprogram előrehaladását érintette (hátrányosan). Erről Dr.
Chrappán
Magdolna
alprogramvezető
számolt
be.
Az
egyéb
kapcsolatépítési terv ill. a nemzetközi kapcsolatok terén viszont kellő
ütemben halad a megvalósítás.
Revákné Dr. Markóczi Ibolya a közoktatási és a felsőoktatási
intézmények együttműködéséről szóló K/3 alprogram vezetője tételesen
ismertette a 12 munkacsoport eddigi tevékenységét, megállapítva, hogy
számottevő lemaradás itt sem következett be.
A K/4 alprogramnak – a köznevelésben résztvevő pedagógusok
továbbképzésére koncentráló projektrésznek - Veressné Dr. Gönczi Ibolya
a felelőse. Az általa összefogott szerteágazó feladatcsokrot jól szemlélteti a
prezentációjából ide másolt ábra:

Dr. Pusztai Gabriella a kutatótanár-képzés feltételrendszerének
megteremtése című alprogram vezetőjeként többek között bemutatta a
pedagógusok továbbképzési igényének felmérésre vonatkozó eredményeket,
a pedagógusképzési szakkollégium kialakítására tett lépéseket és a példás
pedagógus életpályák archívum számára eddig elkészült portréfilmeket.
A workshopot követő héten egy pénzügyi beszámoló visszaigazolta,
hogy a projekt részarányos teljesítése jó úton halad – eltelt a program
futamidejének 29%-a, a kezdeményezett kifizetések pedig 23%-on állnak,
ami megfelelő ütemnek mondható.
Dr. Csorba Péter egyetemi tanár
projektmendzser

