
A megvalósult pályázat célja, hogy az ok-
tatási intézményekben, óvodában, iskolá-
ban bevezesse és elterjessze a kompetencia 
alapú oktatás alapjait, annak lényegét. 
Emellett hangsúlyos szerepet kap az esély-
egyenlőség kialakítása és fenntartása is. 
Jelentős fejlesztést hajtottunk végre tanesz-
közök és tárgyi eszközök beszerzésével is.

Az iskolában 5 kompetencia területen 7 ta-
nulócsoportban vezettünk be újszerű tanu-
lásszervezési eljárásokat, alkalmazzuk a ko-
operatív tanulási technikákat, a projektmód-
szert és témahetet szervezünk.

A 2009/2010. tanévben moduláris oktatási 
program valósult meg az 5.a, 3.b és 4. osztá-
lyokban természetvédelem témakörben. 
A tananyag így több oldalról megközelítve a 
tanórai kereteket átlépve került feldolgo-
zásra. Hangsúlyt fektettünk a természetvé-
delemmel kapcsolatos felelősség megalapo-
zására, a különböző környezetszennyező 
hatások megfigyelésére.

Az iskola 3 hetet meghaladó projektje leg-
drágább kincsünk az egészség címmel má-
jus hónapban zajlott. E projekt az egész is-
kola életét átható, minden tanulót bevonó az 
egészséges életmód megvalósításához kap-
csolódó tevékenységsorozatból állt. Fontos-
nak tartottuk a gyermekek eddigi ismeretei-
nek megerősítését, bővítését, környezettu-
datos magatartás kialakítását és az egészsé-
ges életmódra való törekvést.
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KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS, OKTATÁS AZ ÁMK-BAN

                      Ismeretszerzés a természetbenKísérletezés csoportmunkában 

KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODÁBAN
A Micimackó kis csoportban a 2009/2010-es nevelési évben vezet-

tük be a programot. A gyermekek 2 óvónő vezetésével megismer-
kedhettek a 4 őselemmel: a tűzzel, vízzel, földdel, levegővel és az 
őselemekhez kapcsolódó témákkal 8-8 héten keresztül. 

Megvalósítottunk egy témahetet „Micimackó veteményeskertje” 
címmel, mellyel a gyermekek és a szülők figyelmét egyaránt sikerült 
felhívni a természet, a munka szeretetére és a környezettudatos 
szemléletre.

Az „Együtt az egészségesebb jövőért” című három hetet megha-
ladó projekt célja az egészséges táplálkozásra való igény és a sport, 
mozgás iránti igény kialakítása volt. Szociális kompetencia fejlesz-
tés történt és környezetvédő emberré válás, ill. tudatos jövőkép ki-

2 témahetet szerveztünk, melynek kapcsán 
erdei iskolában vehettek részt 4 osztály ta-
nulói pályázati finanszírozás keretében.

A 6. évfolyam diákjai a jellegzetes közép-
hegységi élőhelyek, élő és élettelen környe-
zeti tényezőit vizsgálták terepi foglalkozá-
sokon a Mátrában. Kiemelten foglalkoztak 
az erdő életközösségével és a víz sokrétű 
szerepével az erdő életében.

Az alsómocsoládi 1 hét során a harmadikos 
tanulók ismeretei a tapasztalaton alapuló te-
repi vizsgálatokon gyarapodtak. Az erdő, a víz 
és a vízpart életközösségeinek vizsgálata ma-
radandó élményt nyújtott a gyermekeknek.

Tantárgyi innovációt készített Piedl Lajos-
né az I. világháború témakörében a 7.b osz-
tályban. A diákok az internetes kutatómun-
ka, a kiselőadások és más feladatmegoldá-
sok során a kooperatív tanulási technikákat 
is gyakorolva új ismereteket szereztek.

Becseicsné Kisteleki Ágnes „Írásbeli osz-
tás egyjegyű osztóval” témában készített 
tantárgyi modult, melyet a 3.b osztályban 
hajtott végre. Az innováció újdonságértéke, 
hogy játékos, mozgásos tevékenységek so-
rán értelmezik a gyermekek a részekre osz-
tás, a maradék fogalmát és sajátítják el a 
bennfoglalást, mint műveletet.

A szakmailag sikeres pályázat zárása 
augusztus 31-én megtörtént, ám az 5 éves 
fenntartási időszak az új módszerek folytatá-
sát jelenti.

Az utófinanszírozási formában felhasznált 
29 850 000 Ft jelentős terhet rótt az önkor-
mányzatra. 

Köszönetet szeretnék mondani a projekt si-
keres lebonyolításában  nyújtott segítségért 
és támogatásért minden résztvevőnek.

Némethné Szabó Csilla
projektmenedzser

alakítására törekedtünk. Ezt a projektet az egész óvodára, sőt a falura 
kiterjesztettük, hiszen mindenkit szívesen láttunk, bárki részt vehe-
tett egy-egy program megvalósításában.

A projektre építve saját intézményi innovációt dolgozott ki az óvó-
nők kollektívája az egészséges életmódhoz kapcsolódóan tovább 
fejlesztve ezáltal a gyermekek kommunikációs, együttműködési, 
problémamegoldó kompetenciáját.

A kompetencia alapú neveléshez szükséges eszközöket a pályázat 
során nyert pénzből szereztük be.

Baranyai Istvánné,  szakmai vezető

                                                        Kertészkedés

Vásárlás      
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2010. Januártól-júniusig a Székesfehérvári Római Ka-
tolikus Egyházmegyei Karitász, Alba Caritas Hungarica 
Alapítvány szervezésében, az egész Egyházmegye terü-
letén működő Karitász Tagokból összesen 16-an, képzé-
sen vettünk részt. Lepsényből én mentem el erre a fél éves 
tanfolyamra, ami nagyon sokat nyújtott nekem is. Hatal-
mas átfogó anyagot, szellemi és gyakorlati tudást igye-
keztek nekünk átadni, a nagyon felkészült és profi szak-
emberek - mi pedig mindent megtettünk, hogy befogad-
juk az elménkbe, ami a munkánk és tevékenységünk szo-
ros részévé válhat, hasznosíthatók a mindennapi karitatív 
tevékenységünk során.
Legfőbb köszönet Nagyné Krisztinának (aki Igazgatója 

a fent leírt Alapítványnak), hogy végig velünk volt, min-
den foglalkozáson ugyan úgy részt vett mint mi, gondos-
kodott rólunk, és vigyázott ránk, mint a gyermekeire. Ez 
nagyon nagy dolog manapság. ISTEN áldja Őt meg 
munkája során és magánéletében a Szeretettei körében.
És hálás köszönet minden Oktatónknak, akiket nem so-

rolok fel, mert többen is voltak, de Mindegyikükre csak 
Szeretettel tudok gondolni.
Amit végzünk nem könnyű és nem is egyszerű feladat, 

nagyon sokirányú, sokféle, embert próbáló munka, de 
meg van az óriási szépsége, hogy SEGÍTHETÜNK! Há-
lát nem várunk érte, tesszük a dolgunkat Isten támogatá-
sával és segítő erejével. Célunk, hogy aki valóban nehéz-
ségekkel küzd, ha csak apró lépésekkel is, de segítsük a 
talpon maradását, és az Emberhez méltó élet fenntartás-
hoz szükséges lelki, szellemi, és ha sikerül tárgyi táplá-
lékkal való ellátását. Hogy ez mennyiben sikeres, azt nem 
mi döntjük el, és nem is szándékunk a sikerességén mor-
fondírozni. Azt sose felejtsük el, hogy - Mindenki! Bár-
mikor! Bárhol! - kerülhet olyan helyzetbe, amikor jól jö-
het az a bizonyos Kéz és Szív, ami felkarol, segít, empáti-
ával bír, megért, és meghallgat. 
Ne fogjunk mindent arra, hogy - Hát, azért a sok rossz 

dolog körülöttünk, mert ilyen a világ! - 
Sokszor hallom ezt a mondatot. Ez nagyon szörnyű és 

elkeserítő, hogy erre hivatkozik mindenki, és ez a címszó 
alá, úgy gondolják, minden belefér. Nem tudom hova 
vezet ez, csak azt, hogy naponta azért imádkozom, hogy 
legyen minél több jó indulattal és Szeretettel felruházott 
Ember, akinek igen is fontos lehet az, hogy a környezete 
is jobban érezze magát a bőrében.
Nagyon tömören erről szól a Karitász Munka.
Ha Valaki úgy érzi, elhivatott az ilyen terű gondolkodás-

ban és szemléletben, közel állnak hozzá ezek a fogalmak, 
netán szeretne ebben részt venni, érdeklődjön, és vegye 
fel Velünk a kapcsolatot. Sokan, sokat tehetünk! Lásd az 
idei árvíznél, a Római Katolikus Egyház és az Országos 
Katolikus Karitász, a Megyei és a helyi Csoportok mind 

megmozdultak, tevékenyen részt vettek a manuális 
helyreállítási munkákban, segélycsomagokkal és pénz-
gyűjtés útján is, és a rászoruló településeknek közel 300 
millió Ft adományt juttattak el, de lehet a mai állapot en-
nél nagyobb összeget mutat már. Ez nem csekély összeg, 
és kizárólag az összefogás és a közös cél elérése útján 
sikerülhetett.
Széthúzás, Negatív hangulatkeltés - helyette ÖSSZE-

FOGÁS!
Gyűlölködés, Gonoszkodás - helyette SZERETET!
Áskálódás, Pletykálkodás - helyette JÓ INDULAT!
Átvágás, Kijátszás - helyette SEGÍTENI AKARÁS!
Harag, Bosszúállás - helyette MEGBOCSÁTÁS!
Mennyivel tisztább lehetne a Világ, igaz? De ne men-

jünk ennyire messzire, csak a saját életterünkbe, és ott 
valósítsuk meg ezeket, ki-ki a meglevő eszközeivel és a 
Jó ISTENTŐL kapott talentumaival.
Most, hogy októberben Önkormányzati választások 

lesznek, mindenki tegye le voksát a legjobb tudása és be-
látása szerint, mert fontos, hogy mi magunk is részesévé 
váljunk annak a folyamatnak, ami az előbb felsorolt fo-
galmakhoz közelít.
Ehhez kívánok Erőt, Kitartást Egészséget és a Szeretet 

erejét. ISTEN áldása kísérje útján a Lepsényi Lapozó 
minden Kedves Olvasóját Élete során.

Németh Györgyi
Assisi Szent Ferenc 

R. Katolikus Karitász Csoportvezető
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