Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
A kompetencia alapú oktatási programok eszközi
elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek
megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP
3.1. intézkedésben érintett közoktatási intézmények
számára
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E pályázat keretében továbbra is alkalmazzuk a központi program által
kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programcsomagokat, módszertani
eljárásokat.
A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer alkalmazása, a
saját pedagógiai programba történő beillesztése és intézményen belüli
elterjesztése az óvodai-, a szövegértési-szövegalkotási- a matematikailogikai-, a szociális-életviteli- és az életpálya-építési- kompetencia
területen történt.
A programok alkalmazását felmenő rendszerben és újabb óvodai
csoportokban és iskolai osztályokban visszük tovább.
A programot alkalmazó óvónők, tanítók és tanárok kompetenciaterületüktől és tantárgyuktól függően csoportfoglalkozásokon, a tanórák
mindegyikén, vagy csak a tanórák egy részén, illetve délutáni szabadidős
foglalkozásokon továbbra is alkalmazzák az új módszereket, eszközöket.
Az intézményi nevelési értekezleteken minden intézményi pedagógus
megismerheti, gyakorolhatja, megtanulhatja, átveheti az új módszereket,
a programcsomagokat, az értékelési formákat, aktív résztvevője lehetett
az újfajta tanulásszervezési módszerek bemutatásának, alkalmazásának.
A szülők tapasztalatai kedvezőek, folyamatosan megismerve a
gyermekek, tanulók munkáját egyre inkább elégedettek az új
programcsomagokkal, mert aktív részesei a gyűjtőmunkáknak, nagyobb
betekintést nyernek a csoportok, osztályok színesebbé vált mindennapi
életébe.

Látják, hogy gyermekük szívesebben jár óvodába, iskolába, jobban érzik
magukat a foglalkozásokon, tanórákon, képességeik fejlesztése, fejlődése
sokkal sokrétűbb, színesebb.
Ennek a pályázatnak a segítségével lehetőségünk lesz a folytatásra úgy,
hogy nem iskolai költségvetésből és a szülők befizetéseiből kell fedeznünk
a tankönyvek, programcsomagok, szükséges egyéb eszközök beszerzését.
Ez a meghívásos pályázat segít abban, hogy tovább folytathassuk a
megkezdett munkát úgy, hogy ne kelljen olyan eszközökről lemondanunk,
amelyekre az eredményes munkához szükségünk lenne.
Az idei tanévben komoly összegeket kellett szülőknek és az intézménynek
is arra áldozni, hogy a programcsomagokat megvásárolhassuk,
használhassuk.
Bízunk abban, hogy óvodánk, iskolánk ennek az új programnak a
segítségével még az eddigieknél is többet, jobbat tud nyújtani a jelenleg
hozzánk járó gyermekeknek, tanulóknak és többet fog nyújtani leendő
óvodásainknak, iskolásainknak.

