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A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatának hat pedagógusa az iskola 
igazgatójának és helyettesének vezetésével arra vállalkozik, hogy az egész életen át tartó tanulás 
megalapozása, és a tanulók iskolai és munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében elősegítse az 
úgynevezett kompetencia-alapú képzés országos méretű elterjesztését.

E cél érdekében részt vesznek az új módszertanú oktatáshoz szükséges ismeretek, készségek 
elsajátíttatását segítő továbbképzéseken. Vállalják továbbá, hogy megismertetik azokat 
kollégáikkal, sőt más intézmények pedagógusaival is.

Mindemellett osztályaikban ezen új módszerek szerint kezdenek szövegértési-szövegalkotási, 
matematikai-logikai és szociális-életviteli-környezeti kompetenciákat (képességeket) fejleszteni. 
Ezáltal emelkedni fog diákjaink motivációs szintje, javulni fognak eredményeik, és egy újonnan 
bevezetett környezeti nevelési innováció segítségével környezettudatosabbá válik magatartásuk.

A pedagógusok munkájához az info-kommunikációs kultúra legújabb vívmányai állnak majd 
rendelkezésre: laptopok, multimédiás számítógépek és interaktív táblák.

Az iskolavezetés eközben változásmenedzselési és szervezetfejlesztési ismeretek elsajátítása után 
megújítja az iskola szervezeti kultúráját, és a kor követelményeihez és az új módszertanhoz igazítja 
az iskola pedagógiai programját.

És hogy miért van minderre szükség? Sajnos közismert tény, hogy a hajdan híres magyar közoktatás 
lemaradt az Európa más országaiban folyó munka mögött, és bár diákjaink a tárgyi tudás 
tekintetében még mindig élen járnak, a használható, képességeken alapuló (vagy másképpen 
kompetencia-alapú) tudásszintjük az európai átlag alatt van, az életben, a munkában való 
boldogulásukat nem segíti elő.

Ezért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium jelentős uniós forrásokat biztosítva arra 
biztatja az iskolákat, hogy e forrásokat pályázati úton megszerezve lássanak hozzá a magyar 
közoktatás gyökeres átalakításához, európai színvonalra hozásához.

Diákjaink tudás-, pontosabban kompetencia-szintjét illetően sajnos mi sem állunk jobban, ezért 
vállalkozunk mi is erre a feladatra.

Az elnyert 18 millió Ft-os támogatásból közel 6 millió Ft-ot a fent említett informatikai eszközök 
beszerzésére, kb. 9 millió Ft-ot a részvevő kollégák továbbképzésének és munkájának támogatására, 
2 millió Ft-ot a tanulók taneszközeinek beszerzésére, 1 millió Ft-ot pedig egyéb szakmai jellegű 
feladatok elvégzésére fordítunk. A 2008. januárjáig tartó projekt során minél több évfolyamot be 
kívánunk vonni az új stílusú oktatásba, amit a program lezárulta után is mindenképpen fenntartunk 
és továbbfejlesztünk, így érve el – reményeink szerint – a fentebb kitűzött célokat.

E nehéz, de szép és hasznos kihívás teljesítése érdekében bízunk a tanárok, diákok, szülők és a 
fenntartó céltudatos együttműködésében.


