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UNIÓS SIKEREINK

Fejlesztik a képességeket
KATEDRA

A kompetencia alapú oktatás sikere töretlen

Kimutatható, hogy a kompetencia alapú oktatás révén a kecskeméti Katedra
középiskolában javult a diákok tanulási kedve. Az
európai uniós támogatással bevezetett új oktatási
módszer sikere töretlen.
Sebestyén Hajnalka

A Katedra Informatikai és Mûvészeti Szakközépiskola közel 18
millió forintot nyert el vissza nem
térítendõ uniós támogatásként a
kompetencia alapú oktatás bevezetésére, amelynek lényege, hogy
fejlesztik a tanulók azon kompetenciáit, amelyek segítik õket a
megszerzett ismereteik alkalmazásában. Az új módszert felmenõ
rendszerben a kilencedik osztályokban vezették be.
■ A projektet teljes egé-

szében az uniós pályázati támogatásból finanszírozták meg.

Az összeg egyharmadából
mûszaki berendezéseket, többek
között laptopokat, projektorokat,
digitális táblákat, DVD- és MP3lejátszókat vásároltak a kiscsoportos foglalkozásokhoz - tudtuk
meg dr. Tubakné Tütõ Ágnestõl,
az iskola projektmenedzserétõl.
A fennmaradó összeget pedig
programadaptációra és továbbképzésekre költötték.
A kompetencia alapú képzés
területei a szövegértés-szövegalkotás, a matematikai logika, az
életpályaépítés, az idegen nyelv
és az infokommunikációs technológia. Az alapoktatás és szakképzés végére a fiatalokban ki
kell alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan szintjének, amely
felvértezi õket a felnõttlétre, és
ezeket a kompetenciákat az élethosszig tartó tanulás részeként
egész életük során fejleszteniük,

A kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése, a multimédiás eszközök számának növelése nagymértékben segítik a tanulók sokrétû fejlesztését, megkönnyítik az ismeretelsajátítás folyamatát.

gondozniuk és frissíteniük kell.
Egy év után felmérést végeztek
az érintett diákok körében,
amely a gyerekek tanulási kedvére, és tantárgyakhoz való érzelmi viszonyára vonatkozott. Ez-

zel azt vizsgálták, hogy kimutatható-e a kompetencia alapú oktatás hatása a diákok motiváltságán és tanulási eredményességén. Érdekes eredmények születtek. Pozitív elmozdulás történt a

Huszonöt tanár sajátította el az új módszert

Elõször hét pedagógus vett
részt oktatáson a projekt keretében, akikhez késõbb tizennyolc kolléga csatlakozott. A
projekt lezárásáig ötvenkét alkalommal szerveztek belsõ

képzést, hogy minél többen
megtanulhassák a kompetencia alapú oktatás módszertanát és lehetõségeit. A programnak megfelelõen módosították
a helyi tantervet is.

tanulási kedvben., a gyerekek
együttmûködõbbek, motiváltabbak lettek, szociális, kommunikációs készségeik is fejlõdtek.
A tantestület - látva az új módszerek eredményességét - hamar
elkötelezett támogatója lett a
kompetencia alapú oktatásnak.
Az intézmény tanárai nemcsak
az iskola pedagógiai programját
formálták át ennek szellemében,
hanem - kapcsolatrendszerüket
felhasználva - továbbképzéseket
is tartottak kecskeméti iskolák
pedagógusainak az új szemléletû oktatás mihamarabbi sikeres
elterjesztése érdekében.

Oktatásokat tartottak az üzleti teljesítmény növelése érdekében

A munkatársak általános ismereteinek és készségeink fejlesztésére jelentõs összeget, mintegy 84 millió forintot fordított
2005-2006-ban a kecskeméti
székhelyû KÉSZ Kft. A költségek felét, közel 42 millió forintot egy vissza nem térítendõ európai uniós pályázati támogatásból finanszíroztak meg. A
projekt több száz dolgozót érintett.
– A KÉSZ Kft. hosszú évek óta
mûködésének és fejlõdési ütemének fenntarthatósága érdekében fejlesztési lehetõségeinek
maximális kihasználására törekszik - hangsúlyozta Lénárt
Szabolcs személyzeti vezetõ.
Nagy hangsúlyt fektet humánerõforrásainak a képzésére. Ezáltal megfelelõ alapot biztosít-

Több képzést is vidéken rendeztek meg.

hatnak a beruházásaik eredményes megvalósításához, felhasználásához, a munkafeladatok

Minden szervezeti szintet érintett

a társaság minden szervezeti szintjét
érintõ komplex képzési program valósult meg az uniós
támogatással: informatika,
projektmenedzsment, teljesít-

A PROJEKT KERETÉBEN

CMYK

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007–2013) eddigi nyertes
pályázatai Bács-Kiskun megyében

Pályázó neve

Projekt megnevezése
A Térburkolat Kereskedelmi és Szolgáltató
Térburkolat Kereskedelmi és Szol- Kft. humánerõforrásának fejlesztése és
gáltató Kft., Kecskemét
képzése a vállalkozás fõ profiljának megerõsítése végett
Tiszakécske Város ÖnkormányTiszakécske – 4625-ös közút melletti –
zata, Tiszakécske
1,016 km hosszú külterületi és belterületi
közlekedésbiztonsági kerékpárút építése
Tooltechnik Szerszám és Készülék- CNC eszterga megmunkáló központ begyártó Kft., Szank
szerzése
Tormási Márkakereskedés és
A Tormási Kft. hatékonyság-fejlesztés üzleti
Szerviz Kft.
intelligencia, CRM és csoportmunka
szoftverekkel
Komplex jármû vizsgálati – mûszaki vizsgabázis, autóbontó, zöldkártya, kárfelvétel,
TROMF-CONTROLL Szolgáltató
értékbecslés, állapotfelvétel – technológiai
Kft., Kiskunfélegyháza
rendszer kialakítása Kiskunfélegyházán, új
munkahely teremtéssel, elõállított hozzáadott érték növeléssel
Ungor és Ungor Borház Kereske- Gépbeszerzés üdítõital palackozásához
delmi Kft., Ágasegyháza
V-T KOM Ipari, Kereskedelmi és
Technológiai fejlesztés a V-T Kom Kft.-nél
Szolgáltató Kft., Baja
VA Elektronika Zártkörûen Mûködõ A VA Elektronika Zrt. 2008-2009. évi
Részvénytársaság, Kiskunhalas
képzési projektje
VALIDO Kereskedelmi és Szolgálta- „Minõséget rendszerben”
tó Bt., Tiszakécske
Vargabusz Szállítási, Kereskedelmi MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti
és Szolgáltató Kft., Kecskemét
minõségirányítási rendszer kiépítés és tanúsítása
VARIENS Kereskedelmi Korlátolt
Minõség – Variens
Felelõsségû Társaság, Soltvadkert
VARRIVÁL Gépgyártó-, Fejlesztõ és A Varrivál Kft. piaci esélyeinek javítása
Kereskedõ Kft., Kiskõrös
technológiafejlesztés segítségével
VER-BAU Építõipari és Szolgáltató Integrált vállalatirányítási rendszer bevezeKft., Kecskemét
tése a VER-BAU Kft.-nél
VINO GUSTO PLUS Kereskedelmi Minõségügyi rendszer bevezetése a Vino
Kft., Kiskõrös
Gusto Plus Kft.-nél
VINOREX 2000. Kereskedelmi és Automata flakonfúvó gép beszerzése a
Szolgáltató Kft., Kiskõrös
Vinorex 2000. Kft.-nél
Virág Faipari és Kereskedelmi Kft., Technológia fejlesztés a Virág Kft.-nél piaci
Nemesnádudvar
pozíciójának növelése céljából
A kereskedelmi tevékenységünkhöz szükséZEPHYR Kereskedelmi és Szolgál- ges géppark korszerûsítése egy Mitsubishi
tató Kft., Kecskemét
FG25N típusú gázüzemû targonca beszerzésével
ZÖLD-FÖLD 2001 Kereskedelmi
A Zöld-Föld 2001 Kft. értékesítési csatorés Szolgáltató Kft., Kecskemét
náinak bõvítése webáruház kialakításával

Megítélt összeg
22 272 550 Ft
30 657 600 Ft

10 000 000 Ft
20 000 000 Ft
9 920 000 Ft
10 000 000 Ft

1650 000 Ft

15 640 250 Ft

800 000 Ft
940 000 Ft

9 965 600 Ft

6 577 000 Ft

18 420 000 Ft

800 000 Ft

10 000 000 Ft
4 359 000 Ft

1 950 000 Ft
3 585 000 Ft

(FOLYTATJUK)

Komplex képzések uniós támogatással

KÉSZ KFT.

PETÕFI NÉPE – 2008. MÁJUS 16., PÉNTEK

ményértékelés, vezetõi készségfejlesztõi, Lean-menedzsment,
idegen nyelvi képzések, illetve
idõgazdálkodási, tárgyalástechnika, prezentációs és
peoplemenedzsment-tréningek.

magas szintû teljesítéséhez, a folyamatos fejlõdéshez és az új kihívásaiknak való megfeleléshez.
Dolgozóik körében évente elvégzik a CDP-felmérést, mely
rámutat arra, hogy mit célszerû
tenni az üzleti teljesítmény közvetlen befolyásolása érdekében,
hol szükségesek „finomhangolások". A CDP-alapú európai
versenyképesség-vizsgálat, melyet egy holland cég bonyolít le,
egy jelentõs informatikai támogatottsággal bíró speciális veze-

tõi eszköz. Segítségével pontosan, számszerûsítve mérhetõk
a vállalat tartós versenyképességét biztosító szervezeti tényezõk.
– Az uniós forrásból is támogatott képzések sikeresek voltak, amelyet az újabb CDPeredmények is alátámasztanak
- tette hozzá Lénárt Szabolcs. A
felmérés eredményeinek alakulása, az elsõ évben 58,96
(2006), 59,06 (2007) és 64,97
(2008), tehát azonnal csak egy
kis változás, majd a képzés lezárásával, a tanultak beépülésével, jelentõs növekedés volt
mérhetõ.
Emellett az is fontos tény,
hogy a CDP a dolgozók 10 százalékát vizsgálva már reprezentatívnak mondható az eredmény, a KÉSZ Kft.-nél pedig a
650 fõbõl közel kétszázat mértek, ami 25 százalék. A mérés
érintette a vezetõket, a mérnököket, a beosztottakat egyaránt,
illetve utóbb már kiegészült ez
a kör a projektvezetõkkel és a
menedzsmenttagokkal, e két
utóbbi különösen fontos a
vállalati
értékterhelés
szempontjából.
■ S. H.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv aktuális pályázatai a Dél-Alföldön

Operatív program
TÁMOP

TIOP
KEOP
KEOP

KEOP
KEOP

KEOP
GOP
KEOP
TIOP
TÁMOP
KEOP
KEOP
TÁMOP
KEOP
KEOP

Pályázat címe
A felsõoktatási szolgáltatások rendszerszintû fejlesztése
AGÓRA - multifunkcionális
közösségi központok és területi közmûvelõdési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása
Ivóvízminõség javítás
A települési szilárdhulladéklerakókat érintõ térségi szintû
rekultivációs programok
elvégzése
Szennyezett területek kármentesítési feladatainak
elvégzése
Élõ- és élettelen természeti
értékek megõrzése, vonalas
létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
Hõ- és/vagy villamosenergiaelõállítás támogatása meg
újuló energiaforrásból
Vállalati folyamatmenedzsment támogatása
Ivóvízbázis védelem
- A) Üzemelõ vízbázisok
diagnosztikai vizsgálata
TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések
A képzés minõségének és
tartalmának fejlesztése
Ivóvízbázis védelem – C) Távlati vízbázisok diagnosztikai
vizsgálata
Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)
21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció
Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek
fejlesztése
Szennyvízelvezetés és
tisztítás

Keretösszeg
2 097 783 850 Ft

Beadási határidõ
2008. 05. 23.

14 600 000 000 Ft

2008. 05. 30.

56 300 000 000 Ft

2008. 06.02.

59 270 000 000 Ft

2008. 06. 02.

8 310 000 000 Ft

2008. 06. 02.

5 800 000 000 Ft

2008. 06. 02.

13 260 000 000 Ft

2008. 06. 04.

3 300 000 000 Ft

2008. 06. 09.

500 000 000 Ft

2008. 06. 13.

13 868 100 000 Ft

2008. 05. 27.

7 800 000 000 Ft

2008. 05. 30.

430 000 000 Ft

2008. 06. 13.

5 794 000 000 Ft

2008. 06. 17.

10 583 000 000 Ft

2008. 06. 17.

73 460 000 000 Ft

2008. 07. 01.

188 630 000 000 Ft

2008. 07. 01.
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