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SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ  
 
TÁMOP 3.1.4/08/2-2009 pályázat 
 
Tisztelt Szülők! 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Önkormányzata részt vett a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program (TÁMOP) „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 

intézményekben” című pályázaton. 

A pályázat sikeres volt, elfogadásra került. Kollégiumban négy tanulócsoportnál vezetjük be 

a projektet az alábbi tartalommal: 

– Szociális, életviteli és környezeti 

– Életpálya építési kompetencia alapú oktatási program 

A 2009. szeptemberében bevezetésre kerülő új projektelemeknek köszönhetően a kollégium 

pedagógusainak szakmai munkája, a kollégista tanulók készségeinek, tudás- és 

ismeretanyagának fejlesztése, a tartalmas és hasznos időtöltés kollégiumi feltételei új, 

modern alapokra helyeződnek a kompetencia alapú oktatás kritériumrendszerével 

összhangban. 

Korunk elvárásaihoz igazodó közoktatási fejlesztés kihat a kollégiumi élet szinte valamennyi 

területére: nagy hangsúlyt kap ebben a korszerű számítástechnikai eszközök intenzív 

használata, a kommunikációfejlesztés egyes formái és nem utolsó sorban a kollégista 

tanulók, mint leendő munkavállalók sikerorientált felkészítése életpálya-építési 

programcsomagunk segítségével. 

Szeretnénk, ha a kollégium falai közötti szakmai munka ezen túl a jövőben tágabb oktatási 

környezetben is megvalósulna kollégistáink és szüleik legnagyobb megelégedésére. 

Célunk, hogy az Ön gyermeke – csak úgy, mint eddig – képességeinek megfelelő képzésben 

részesüljön, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy társadalmunk hasznos tagjává váljon. 

A program megvalósítása 2009/2010-es tanévben kezdődik. 

 

Nyíregyháza, 2009 szeptember 1. 



 Tisztelettel: Kardos Brigitta 

  szakmai vezető 

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Mint jelent a „KOMPETENCIA” kifejezés? 

Kompetencia: az ismeretek képességek egysége, alkalmasság, ügyesség. 

 

A kompetenciának öt összetevőjét határozzuk meg: 

1. Ismeretek, a tudás: információk, amivel a tanuló rendelkezik 

2. Készségek, jártasságok, melyek bizonyos fizikai és szellemi feladatok teljesülésének 

képességét adják 

3. Önértékelés, szociális szerepek, melyek személyek értékek mentén szerveződnek, 

tehát olyan attitűdök, értékek, melyeket a diák fontosnak ítél, hogy legyenek vagy 

megtegye őket 

4. Személyiségvonások, vagyis pszichikai-fizikai jellemzők és a helyzetekre, információkra 

adott válaszok 

5. Motivációk irányítják, befolyásolják, szelektálják a viselkedést bizonyos magatartások, 

célok felé 

 


