
Kompetencia alapú oktatás Gyöngyösorosziban

A  Gyöngyösoroszi  Általános  Művelődési  Központ  közoktatási  intézményeiben  2009. 
szeptember 1-től kompetencia alapú oktatás kerül bevezetésre pályázat megvalósításaként.
 Községi Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
oktatási  esélyegyenlőség  és  integráció  intézkedésének  keretében  „Kompetenciafejlesztés 
Gyöngyösoroszi innovatív intézményeiben” címmel.

A  közoktatási  intézmények  működtetése  országosan  és  helyi  szinten  nálunk  is  nagy 
megpróbáltatást  jelent  a  fenntartó  számára.  A  közoktatásban  elindult  változásokat  az 
iskoláknak, óvodáknak követniük kell, és ehhez forrásbevonásra van szükség.
A  TÁMOP-3.1.4/08/2  „Kompetenciaalapú  oktatás,  egyenlő  hozzáférés  –  Innovatív 
intézményekben”  című  projekttel  –  amely  az  Európai  Unió  támogatásával  és  az  Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával jön létre – 31. 871.960 Ft elnyert összeggel lehetőséget 
kapott a gyöngyösoroszi óvoda és iskola a szakmai fejlődésre, eszközrendszerének bővítésére.
A sikeres  pályázatnak  köszönhetően  az  óvoda mindkét  csoportjában alkalmazásra  kerül  a 
komplex programcsomag, amely a négy természeti elem – a föld, a levegő, a tűz, a víz – 
témakört tartalmazza. Az iskola öt bevont tanulócsoportjában indul el a kompetencia alapú 
oktatás  a  következő  kulcskompetencia  területen:  1.  és  5.  évfolyamon  szövegértés-
szövegalkotás,  2.  és  7.  évfolyamon  matematika,  4.  évfolyamon  idegen  nyelv/német  és 
szociális életvitel. A projekt a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése 
érdekében  a  személyközpontú  bánásmód,  a  tevékenységközpontú  pedagógiai  módszerek 
előtérbe  kerülésével  lehetővé  teszi  a  hátrányos  helyzetű  és  a  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek, tanulók integrálását. Kialakulnak a lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését 
támogató egyéni  utak.  Olyan ismeretekre és képességekre tesznek szert  a gyermekek és a 
tanulók, amelyek szociokulturális hátrányaik miatt nem valósulnának meg. Felkészíti őket az 
egész életen át tartó tanulásra, a több területen érvényesülni tudásra.
A  pedagógusok  felkészülnek  a  korszerű  pedagógiai  módszerek  elsajátítására,  az  újfajta 
tanulásszervezési eljárások alkalmazására. A pályázat megvalósítása, fenntartása innovációt 
hoz létre az óvoda és iskola pedagógiai programjában, mellyel a gyermekek képességeinek 
fejlesztését hatékonyabban tudják intézményeink megvalósítani.
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