
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tájékoztató 
 

 
Nagyatád Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” című 
pályázati felhívás keretében. Az elnyert Európai Uniós támogatás közel 92 millió forintot biztosított 
a kompetencia alapú oktatás szélesebb körű megvalósítására. 
 
A projektben a Nagyatádi Közoktatási Intézmény három intézményegysége, valamint az Ady 
Endre Gimnázium és Szakközépiskola vett részt. A pályázat alapvető céljaival összhangban az 
oktatás szakmai-minőségi fejlesztése érdekében új, az oktatás hagyományos kereteit kiegészítő, 
feltáró oktatási módszerek kerültek bevezetésre, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó 
tanulás képességét, igényét, továbbá a tanulók rugalmas alkalmazkodási képességét a folyamatos 
változásokhoz és a munkaerőpiacon való helytálláshoz. 
 
A pályázat keretén belül változatos, élményekben gazdag programok valósultak meg a 
pedagógusok, diákok, szülők együttműködésével. Az intézmények tanárai, az iskola vezetése 
számos pedagógiai és módszertani továbbképzésen vehetett részt, továbbá munkájukat, az 
intézmények dokumentumainak átdolgozását mentorok, tanácsadók segítették. A tanév során 
folyamatosan bevezetésre került új tanulásszervezési módok elősegítették a tanulók aktivitásának 
növelését, továbbá hozzájárultak a diákok teljesítő képességének javulásához mind az országos 
mérések, tanulmányi versenyek, felvételik vonatkozásában. 
 
A pályázatban implementációs és innovációs tevékenységek megvalósítására is sor került. A 
jelenkor elvárásainak megfelelően kulcsfontosságú szerepet kaptak a digitális tartalmak, a 
taneszközök oktatási gyakorlatban való használata és a digitális készségek fejlesztése.  
 
A megfelelő színvonalú oktatás feltételeinek megteremtéséhez a pályázat lehetőséget biztosított a 
tárgyi feltételeket illetően, hiszen olyan a projekt megvalósításához szükséges tankönyvek, 
taneszközök és tanári eszközök kerültek beszerzésre, amelyek a diákok számára érdekessé, 
élvezetessé tették a tananyag elsajátítását, a pedagógusok számára pedig az órákra való 
felkészülést, az oktatást. 
 
„A nagyatádi közoktatás átfogó innovációja” című projekt az intézményekben a 2009/2010-es 
tanévben került bevezetésre és valósult meg, eredményeinek fenntartása öt éves időtartamra 
szól. A fejlesztések célja volt, hogy szolgálja a szakmai megújulást, továbbá olyan képességek és 
készségek fejlesztésére fordítson kiemelt figyelmet, amelyekre a diákoknak, tanulóknak vélhetően 
egész életen át szükségük lesz.  
 
 
 
 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 


