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                                 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közoktatás fejlesztésére irányuló intézkedések a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében megjelent a „TÁMOP – 3.1.4/08/2 – Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben c. pályázati kiírás.  

Az elmúlt években (2004-2008) az NFT I. Humánerőforrás- Fejlesztési Operatív Program 
keretében hat kompetenciaterületen készültek el a modul rendszerű oktatási programok az 
iskolai oktatás módszertanának fejlesztése érdekében. (pl.: szövegértés, Információs és 
Kommunikációs Technilógiák, stb.) Ezek bevezetése az intézmények 10 %-ában megtörtént. 
2008-tól alapvető célként jelenik meg, hogy az eddigi tapasztalatokra építve a közoktatásban a 
piac elvárásainak megfelelően készítse fel az iskola a tanulókat arra, hogy a 
kulcskompetenciák fejlesztésével képessé váljanak az egész életen át tartó tanulásra. 
 
Ezt támogatja a TÁMOP 3.1.4 pályázat, melynek alapvető célja, hogy a sikeres munkaerő-
piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló 
képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási 
rendszerben, ami hozzájárul a foglalkozási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a 
kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a 
pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és 
kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, 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 hozzá az oktatás minőségének javításához.  
 
A TÁMOP 3.1.4 pályázat („Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben”) fenntartói (intézményi) szinten támogatja a korszerű módszertanok 
elterjesztését.  A  fenntartó a  pályázatát egy  pályázat   keretében  legfeljebb  5  feladatellátási  
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helyre adhatja be. Azoknak a fenntartóknak, amelyek a ROP infrastrukturális 
fejlesztésében részt vesznek, azon közoktatási alaptevékenységet, nevelő- oktató munkát 
végző feladatellátási helyre, amelyre a fejlesztés irányul, kötelező a pályázatot 
benyújtani! 
 
Pályázatot a fenntartó önkormányzat nyújthat be nevelési-oktatási intézményeire, lehetőleg a 
teljes oktatási ciklus képviselőiből: óvoda, alapfokú oktatási intézmény. 
 
A pályázat alapvetően tartalomfejlesztést támogat: 

- kompetencia alapú oktatás, újszerű oktatási programok adaptációja,  
- hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlőségének 

javítása, 
- új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció 

megvalósítása. 
 
A pályázni kívánt feladatellátási helyek kiválasztásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
fejlesztési folyamat – különböző életkorokat és közoktatási szinteket figyelembe véve – 
lehetőség szerint az oktatás minél teljesebb vertikumát fogja át. 
 
A pályázat előkészítési szakaszában külső komplex szaktanácsadót kell igénybe venni a 
kiírás értelmében.( A szaktanácsadó országos listáról választható, az Educatio Kht. 
honlapjáról.) 
 
A pályázati kiírásnak megfelelően az alábbi feladatellátási helyekre kívánjuk benyújtani  a 
pályázatot: 
Klauzál Gábor Általános Iskola 
Apponyi Téri Óvoda 
Klauzál Utcai Óvoda 
Szent Anna Utcai Óvoda. 
 
A támogatási összeg feladatellátási helyenként minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió 
forint az alábbiak szerint: 

- óvoda 5 - 7 millió forint, 
- nevelés-oktatási intézmények 8 tanulócsoportig (kivéve óvoda) 5 – 15 millió forint, 
- nevelés-oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól (kivéve óvoda) 15 –15 millió forint, 
 

 
Támogatási formája: vissza nem térítendő támogatás.  
 
A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.  
 
A pályázat 2008. december 10-től 2009. február 16-ig nyújtható be. 
 
A keretösszeg 16 milliárd forint, kb. 1020 db pályázat nyer támogatást. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést 
megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek. 
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……../2008.(XII.19.) Kt. 
 
Tárgy: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben 
TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázat beadása 
 

Határozati javaslat 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a  Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 pályázattal 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a pályázat benyújtásával. 
A benyújtásra kerülő pályázat nem igényel saját forrást. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája 
4. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
5. Irattár 
 
Szentes, 2008. december 3. 
 
 
 
 
        
 
                                                                          Szirbik Imre 
 
 
 
  
 


