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„Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés –a gödi innovatív 
intézményekben” 

 

címmel a fenntartóval - Göd Város  Önkormányzata - 
sikeres pályázatot nyújtottunk be, amellyel intézményfejlesztéshez az iskolánk jelentıs, 

vissza nem térítendı támogatásban részesül. 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 

74.000.000 Ft, melybıl a Németh László Általános Iskola, mint feladat-ellátási hely  

23.000.000 Ft támogatásban részesül. 

 Kedvezményezett: Göd Város Önkormányzata (2131 Göd Pesti út 81.) 

 Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı 
Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/301-3200 www.okmt.hu 

 
A pályázat idıtartama: 2009. szeptember 17-tıl 2010. augusztus 31-ig 

A projekt meghosszabbítási kérelme 2010. december 31-ig (elbírálás alatt) 
 
A pályázat története, fontosabb dátumok: 
 
Felhívás:     2009. július 
Pályázat elkészítése:    2009. augusztus 
Pályázat benyújtása:     2009. augusztus 
Értesítés a támogatásról:    2009. szeptember 
Támogatási szerzıdés aláírása:   2009. szeptember 17. 
Projektindító nap:    2009. november 2. 
Témahét     2009. november 16-20. 
Programcsomagot megkaptuk DVD-n 2010. február 
Három hetet meghaladó projekt  2010. január 18. február 12. 
Mentorokkal való szerzıdés kötés  2010. március 1. 
Továbbképzések, mentorok munája  2010.április, május 
Innovációk elkészítése   2010. május, június 
Tanév végi értékelés    2010. június 
 
 
 
 



Közremőködı Szervezetek: 
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu 
Humán Erıforrás Programok Irányító Hatóság - www.hepih.nfu.hu 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága - www.okmt.hu 
 
 
 
 
A projekt célja:  
 

A projekt alapvetı célja a sikeres munkaerıpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az 
egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia 
alapú oktatás elterjesztése a Fıváros oktatási intézményeiben, ami hozzájárul a foglalkoztatási 
helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának 
és eszközeinek széleskörő elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának 
korszerősítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését 
és megerısítését, a rendszerben meglévı szelektív hatások mérséklésével, valamint az 
egyenlı hozzáférés és esélyegyenlıség szempontjainak érvényesítésével. 
A megvalósítás a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel hozzájárul az 
oktatás minıségének javulásához. 

A projekt három, kötelezıen megvalósítandó implementációs tevékenységet ír elı a 
megvalósítás feltételeként.  
• Egyrészt a NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését (szövegértés-

szövegalkotás, matematika illetve egy harmadik szabadon választott kulcskompetencia 
területen), melyet tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosítva kompetencia 
alapú oktatási program, programcsomag bevezetésével kell megvalósítani.  

• Másrészt a tantárgytömbösített oktatás alkalmazását, mely – a feladat ellátási helyek 
választása alapján - egyes tantárgyak, mőveltségterületek tanórai foglalkozásainak 
ciklikus megszervezésének rendjét jelentik.  

• Harmadrészt legalább egy, választott mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását.  
 
Az új tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, a különbözı oktatási programok hatékony 
alkalmazásához a pályázat alapján lehetıség van szakmai pedagógus-továbbképzéseken való 
részvételre, valamint szaktanácsadó igénybevételére. 
 
A paradigmaváltást elısegítı, meggyızı és hiteles módszerek, eljárások megismeréséhez a 
feladat-ellátási helyek referenciahelyi szolgáltatások igénybevételét tervezték, mely során 
konzultációkra, óralátogatásokra, tapasztalatcserékre kerül sor. (jó gyakorlatok átvétele) 
 
Az intézményi innováció megvalósításával a feladat-ellátási helyek saját igényeikhez 
igazodva, az egyéni fejlesztésre, a nevelés, az oktatás eredményességének fokozására 
programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozását vállalták. 
 


