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

 
 
 
Tisztelt Szülık!  
 
Mindannyiunk érdeke, hogy diákjaink olyan iskolában tanulhassanak, ahol egyéni 
képességeiket messzemenıkig figyelembe véve oktatnak pedagógusaink. Minden diák azonos 
esélyekkel indulhasson el. 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik célkitőzése a hazai oktatási rendszer ilyen irányú 
átalakítása. 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk is lehetıséget kapott a TÁMOP-3.1.4./09/1. 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben" címő pályázat 
megvalósításában. Ennek keretében lehetıségünk nyílik a kulcskompetencia területek kiemelt 
fejlesztésére, újszerő tanulásszervezési eljárások alkalmazására, oktatási programok és 
taneszközök bevezetésére, adaptációjára. Az önként vállalt innovációval a következı 
pedagógiai célkitőzéseket szeretnénk megvalósítani:  
 

Tanulóink rendelkezzenek a felnıtt élethez szükséges kompetenciákkal: olvasás-
szövegértés, matematikai, idegen nyelvi kompetenciák, digitális eszközök használata. 

Ez a projekt tanulóinkat az életszerő helyzetek, problémák megoldására készíti fel, 
továbbá lehetıvé teszi, hogy az országos kompetenciaméréseken a diákjaink 
eredményesebben szerepeljenek.  

Távlati célunk, hogy a kompetencia alapú oktatás alkalmazásával olyan nyitott, az egész 
életen át tartó tanulás képességével rendelkezı, változásra képes, kreatív felnıttekké neveljük 
tanulóinkat, akik képesek alkalmazkodni a XXI. század gyorsan változó 
munkakövetelményeihez.  
 
"Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben" címő 
pályázat célja: 
 
1. a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, az ehhez szükséges újszerő tanulásszervezi 

eljárások elsajátítása, bevezetése mint kooperatív módszerek, projektalapú oktatás, 
kompetenciaalapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazása, 
meghonosítása  

2. együttnevelési környezet kialakítása, oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra 
támogatása, egyéni fejlesztési tervek, differenciálás 

3. a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása, 
IKT-eszközökkel (laptop, kivetítı, stb.) támogatott tanórák bevezetése 

 



A pályázat tevékenységi formái:  
 
• Pedagógusok módszertani továbbképzése.  
• A kompetencia alapú oktatási programcsomag bevezetése. 
• Tantárgytömbösített oktatás bevezetése. 
• Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása. 
• "Jó gyakorlatok átvétele", adaptációja. 
• Oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás igénybevétele.  
• Pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új pedagógiai, módszertani 

produktumok létrehozása.  
• Szakmai együttmőködések kialakítása a helyi oktatási intézményekkel. 
• Pedagógiai módszertan alkalmazása: 

A pedagógiai programban megjelenített és megvalósítandó moduláris program 
bevezetése. 
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósítandó témahét megvalósítása. 
A pedagógiai programban megjelenített és megvalósítandó három hetet meghaladó 
projekt megvalósítása. 

 
 
 
A program útjára indult. Mindannyian lelkiismeretes munkával szeretnénk elérni a kitőzött 
célokat. 
 
Eötvös József szavai fejezik ki legjobban az elnyert pályázat lényegét és munkánk értelmét: 
 
 
,,Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az 
iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási 
rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad." 
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