
TÁMOP 3.1.4. pályázat 

„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási 
intézményeiben című TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021 számú pályázat" 

A Varga Általános Iskola egyik megvalósítója annak a nyertes pályázatnak, amely feladatául 
vállalja a 2009/2010-es tanévben - majd az ezt követően teljes lefedettséggel - a kompetencia 
alapú oktatás bevezetését és folyamatos fejlesztését. 

A pályázaton elnyert 25 millió forint biztosítja a szakmai és pénzügyi forrást a 
• kompetencia alapú oktatás bevezetése 
• oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése 

(programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, 
projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) 

• a digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése, IKT eszközök 
segítségével 

• esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés). 

A projekt megvalósításának kezdete 2009. május 5. és a befejezése 2010. augusztus 31. 

A projekt szakmai vezetője Göbölyösné Palotás Zsuzsanna 

A Varga Tamás Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévben közvetlenül a következő osztályok és 
pedagógusok vesznek részt a programban: 

OSZTÁLY KOMPETENCIATERÜLET RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUSOK 
1. a Matematika Kóródi Karolina 

1. b 
Matematika 

Szövegértés-szövegalkotás 
Csizmadia Attila 

Héjjáné Hódi Ilona 

5. a 
Szövegértés-szövegalkotás 

(csoportbontásban) 
Horváth Tímea 

Vicsainé Kabók Ibolya 

5. b 
Szövegértés-szövegalkotás 

(csoportbontásban) 
Bányai Csabáné 

Janicsek Éva 
5. a Szociális kompetencia Kőhegyi Ferenc 

Az innovációban (átfogó intézményfejlesztésben) résztvevő pedagógusok: 

  Tóthné Kecskeméti Katalin igazgató 
  Csankiné Láda Ildikó igazgató helyettes 
  Törökné Szabó Éva igazgató helyettes, IKT asszisztens 
  Asztalos Sándorné 

Botkáné Kovács Henriett 
Csikós Erzsébet 

  Fodor Adél 
Garai-Szabóné Póth Edit 

  Gémes Dóra 
  Jungné Tóth Katalin 

Kőhegyi-Kis Ágnes 
Szűcs Mária Zsuzsanna 

A pályázatban megvalósuló programok, programelemek: 

� Továbbképzések a kulcskompetenciákat megvalósító pedagógusok részére. 
� Továbbképzések a tantestület többi tagja számára is. 
� Munkánkat szaktanácsadók, mentor-tanácsadók segítik. 
� A pedagógiai program átdolgozása az új tanulásszervezési eljárásokhoz, kompetencia alapú 

oktatáshoz illeszkedve. 
� Kompetencia alapú tankönyvek és programcsomagok biztosítása, alkalmazása. 
� A kompetencia alapú oktatás megvalósulását támogató eszközök beszerzése, alkalmazása. 



� Feladatunk a „projektmódszer alkalmazása” innováció kidolgozása, építve a korábban már 
megvalósított projektjeinkre. 

� Mártélyon Erdei iskolában tanulnak tavasszal a 7. osztályos tanulók. 
� Jó gyakorlat átvétele más intézménybe történő látogatással. 
� Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a tanórákon. 
� Tömbösített tanórák bevezetése, moduláris oktatás alkalmazása. 
� Témahét keretében Óvodáshét szervezése, az 1. osztályosok beiratkozása előtt. 
� Három hetet meghaladó projektmunka megszervezése és lebonyolítása az egész iskola 

bevonásával. (Platán Hét)  
� A nyilvánosság biztosítása. 


