
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0199
Kompetencia alapú nevelés és oktatás az Őrségben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázat

A pályázat célja: 

a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át 
tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése

a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási intézmények 
minél szélesebb körében 

újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése ( pl.: projektalapú oktatás, 
kompetenciaalapú tananyagok, moduláris oktatás )

a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók 
képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és 
megerősítése, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, 
valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak 
érvényesítésével

a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának 
támogatása IKT- eszközökkel ( laptop, kivetítő, stb. ) 

A pályázat tevékenységi formái: 
• a kompetencia alapú oktatás implementációja 
• "Jó gyakorlatok átvétele", adaptációja 
• oktatási, pedagógiai tanácsadói szolgáltatás igénybevétele 
• pedagógus továbbképzési programok tervezése és végrehajtása, 
• digitális kultúra fejlesztése 
• pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új 

pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása 
• pedagógusok által végzett fejlesztési, innovációs tevékenység, új 

pedagógiai, módszertani produktumok létrehozása 
• szakmai együttműködések kialakítása pl. színházakkal, múzeumokkal, 

könyvtárakkal 
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A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg.

A projekt kedvezményezettje:

Őriszentpéter Város Önkormányzata 9941 Őriszentpéter, Városszer 106.

Feladat ellátási helyek:

Általános Iskola Őriszentpéter                   

• Őriszentpéter Kovács szer 7.

Általános Iskola Őriszentpéter Bajánsenyei Tagintézménye 

• Bajánsenye Rákóczi út 2.

Katica Óvoda Őriszentpéter

• Őriszentpéter Kovács szer 5.

Projekt adatok

Program címe: „Kompetencia alapú nevelés és oktatás az Őrségben”

Program száma: TÁMOP- 3.1.4/08/2-2009-0199

Támogatás: 36 994 420 Ft 

Projekt összes költsége: 36 994 420 Ft

Projekt kezdete: 2009. 06. 22. 

Projekt vége: 2010. 08. 31. 
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A pályázat története, fontosabb dátumok

Felhívás: 2008. szeptember
Pályázat elkészítése: 2009. január
Pályázat benyújtása: 2009. január
Értesítés a támogatásról: 2009. május
Támogatási szerződés aláírása: 2009. május
Projektindító nap: 2009. szeptember 22.

A projekt bevezetése 2009. szeptember 1.
Iskolai szintű projekt megvalósítása: 2009. november 25 - 2010. január 06.
Témahét megvalósítása: 2010. május 01-június 15.
Pedagógiai program átdolgozása: 2010.június 17.
Saját innovációk megvalósítása: 2010. június 30.
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A projekt célja, célcsoportja, feladatterve

Fogalmak 

A kompetencia: az oktatás oldaláról közelíti meg a kompetencia fogalmát: „A kompetencia 
az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, készségeket és 
attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk.” ( Halász Gábor )

A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek 
összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. 

Kompetenciaalapú oktatás : kompetenciaalapú oktatásnak a képességek, készségek, 
fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. 

A kompetencia alapú oktatás bevezetésével azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek a 
mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. Tanítványaink kompetencia alapú 
fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését értjük, olyan módon, hogy az 
alkalmazásképes tudás birtokába jussanak.

Ehhez az előírt képzéseket elvégezzük és a kapott információkat belső tovább képzéseken 
átadjuk, valamint önképzéssel folyamatosan fejlesztjük módszertani-szakmai ismereteinket.

A kompetencia alapú oktatás alkalmazásának megfelelően pedagógiai programunkat és a 
helyi tantervünket módosítjuk. Az átdolgozott programnak megfelelően bevezetjük a 
szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv ( német ), szociális kultúra és életvitel 
kompetencia alapú oktatását. Bevezetjük a tantárgytömbösített oktatást a szakrendszerű 
oktatásban úgy, hogy a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének 
legalább 5%-a mértékéig megvalósuljon, valamint a magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását.

A  2009/2010. tanévben a kompetencia alapú oktatás implementációját az alábbi módon 
hajtottuk végre:

- Adaptáljuk a NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési 
eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök alkalmazását:
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Általános Iskola Őriszentpéter

Bevezetjük két tanulócsoportban, ( 1. és 6. osztályban ) a „Szövegértés-szövegalkotás” 
kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási 
programot.

 Bevezetjük két tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen teljes tanórai 
lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programot a 2. és az 5. osztályban.

Bevezetjük egy tanulócsoportban az „Idegen nyelvű kommunikáció” ( német nyelv ) 
kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási programot   30%-os lefedettséggel a 
4.  osztályban.

A tantárgytömbösített oktatást az 5. és 6. osztályban valósítottuk meg rajz és technika tantárgy 
keretén belül.

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását a 6. 
osztályban valósítottuk meg.

Az újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését 
támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, 
témahét, stb.):
                             o három hetet meghaladó ADVENT projekt megszervezése
                             o egy témahét megszervezése ( erdei iskola )
                             o egészséges életmód moduláris oktatási program megszervezése

Bajánsenyei Tagintézmény

Bevezetjük egy tanulócsoportban, az  1. osztályban a „Szövegértés-szövegalkotás” 
kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási 
programot.

 Bevezetjük egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen teljes tanórai 
lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programot a 2. osztályban.

Az újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését 
támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, 
témahét, stb.):
                             o három hetet meghaladó ADVENT projekt megszervezése
                             o egy témahét megszervezése ( erdei iskola )
                             o egészséges életmód moduláris oktatási program megszervezése

- Digitális készségek fejlesztésének érdelében megvalósítjuk, hogy a programban az érintett 
tanórák 25%-ában az IKT-eszközök használata biztosított legyen.
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Iskolánk pedagógusainak felkészítése felkészülése folyamatosan történik a fentiek intézményi 
implementációjára.
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