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A pályázat címe: 

„ A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, 

valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

kompetencia alapú oktatásának fejlesztése” 

 

Azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 

 

Tájékoztató a szülők számára a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - 

Innovatív intézményekben pályázatról 

 

A Kompetencia alapú oktatásra kiírt pályázat elnyerése után a Dienes Lajos Tagóvodában 2 

csoportban vezettük be a programcsomagot. 

A csomag célja, hogy a gyermekek egyéni képességét, készségét fejlesszék. Ezáltal képesek 

lesznek az élethosszig tartó tanulásra, amely segíti őket abban, hogy az életük során eléjük 

kerülő akadályokat zökkenőmentesen elháríthassák. 

 

 

 
A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a programcsomag 
felhasználói körében 
 
A gyerekek számára 

Mottó: 
„…mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled 
telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.” 

(Weöres Sándor: A teljesség felé) 
A kompetencia alapú programcsomag reményeink szerint a gyerekek számára önfeledt, 
boldog gyermekkort jelent, amelyben 

 kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, 

 kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, 

 zenében és festésben, átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, 

 átérezhetik a hagyományok üzenetét, 

 bábozhatnak, dramatizálhatnak, 

 nap mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a 
segítő,befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő 
világról, a környezetről, 

 a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról, 
o játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől, 
o a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják, 
o a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges, 
o figyelembe veszik a gyermekek törvényeit is. 
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 A szülők számára 
Mottó: 
„A gyermekeknek egészséges környezetre van szükségük és a 
közösségben nem lehetnek egészségesek szülői támogatás 
nélkül.”      (Trish Magee) 

A kompetencia alapú programcsomag használata során a szülők biztosítékot kapnak arra 
vonatkozóan, hogy 

 a program középpontjában a gyerekük áll, 

 a boldog gyermekkort kívánjuk biztosítani a gyereke(i)k számára, 

 a program alkalmazása eredményeként a gyermekük az iskolára alkalmas lesz 
(következő oktatási folyamat), 

 gyermekük komplex képességei fejleszthetők, 

 figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait, 

 értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek, 

 gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is, 

 gyermeke(i) számára olyan tudástartalmakat adnak át, amelyek megalapozzák az 
iskolai tanuláshoz szükséges kultúrtechnikákat, 

 gyermekének olyan értékeket (hagyományőrzés, hagyományápolás, a magyar 
anyanyelv, népdal, mese- és mondavilág, tisztelet, szeretet, megbecsülés, elfogadás, 
a közösségben való együttélés) közvetít, amelyek örök érvényűek, 

 a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van, 

 gyermekük nevel, fejlesztő intézménybe jár, 

 a szabad játék a nevelés fő eszköze, 

 plusz szolgáltatásokkal (idegen nyelv, számítógépes ismeretek) nem terheli meg a 
gyermeke(i)t,  

 számukra nem jelent többletköltséget, 

 a gyermekével való közös gyűjtőmunkát a közös élményfeldolgozás követi, 

 az óvodával való együttműködésük szorosabbá válhat, fejlődhet, 

 gyermekének több saját élményben, tapasztalatszerzésben lesz része, 

 a program figyelembe veszi az észrevételeiket is. 
 
 
 

Bővebben a kompetencia alapú oktatásról a következő webhelyen találhat információkat: 

A kompetencia alapú oktatás 

 

Körmend, 2009. szeptember 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-08_programcsomagok

