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A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2009-ben meghirdetett pedagógusképzések
(a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázatra az Aba Sámuel
Általános Iskola (Aba) is benyújtotta pályázatát, melyet támogatásra érdemesnek ítéltek, így
10.625.000 Ft Európai Uniós támogatást nyert az iskola a nevelőtestület három tagjának képzésére.
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Az elnyert támogatásból a tantestület két tagja szakirányú továbbképzésen (Eötvös Loránd
Tudományegyetem: fejlesztő pedagógus szak), egy pedig tanári mesterképzésen (Pannon Egyetem:
magyar szak vesz részt).
Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek
megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók
számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és
az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és
szakmai fejlesztésére van szükség. A pályázat célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az
intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú,
differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák,
projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és
elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések
korszerűsítésével történik.
A pályázat keretében olyan szakmai, szakértői területekre készítik fel a közoktatási intézményekben
dolgozó pedagógusokat, amelyek a fejlesztések implementációs folyamatait támogatják, illetve a már
módosított pedagógiai programok hatékony, minőségi megvalósítását garantálják.
A közoktatás modernizációjának végrehajtására csak kompetencia alapú és integrált szemléletű
korszerű pedagógiai módszereket alkalmazni tudó pedagógusok képesek.
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A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piai alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át
tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése
a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek
érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű
elterjedését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek
és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítést, a rendszerben meglévő szelektív
hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak
érvényesítésével.
A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló
infrastrukturális

fejlesztéseket

összekapcsolja

a

szükséges

szakmai

(tartalmi,

módszertani)

fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak az
oktatás minőségének javulásához.
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