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A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tavaly csaknem 23 mil-
lió forint vissza nem téríten-
dő uniós támogatást nyert a 
TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-1-0048 
A kompetenciaalapú oktatás 
bevezetése Érden, a Gárdonyi 
Géza Általános iskolában címû 
pályázatával. A 2010 januárjá-
ban indult kompetenciaalapú 
oktatási programot – amely a 
képességek, készségek fej-
lesztését, az alkalmazásképes 
tudást helyezi középpontba 
– tíz tanulócsoportra, összesen 
285 diákra terjesztették ki, és 
tíz pedagógus – valamint három 
vezető – dolgozott a pályázat 
keretein belül. A hátrányos 
helyzetû tanulók mindegyike 
e módszerrel tanult az előző 
félévben – hangzott el egyebek 
közt a projekt múlt szerdai 
zárórendezvényén, amelyen az 
iskola tantestülete mellett részt 
vettek az önkormányzat és a 
többi érdi iskola képviselői is. 

A rendezvényen – amelyen 
bemutatkozott az intézmény 
hagyományőrző csoportja is 
– Farkasné Steigerwald Andrea 
szakmai vezető ismertette a pro-
jekt részleteit, majd Galambos 
Zsuzsanna közoktatási szakértő 
és Farkas Csilla projektmene-
dzser beszélt a pályázat megva-

lósításáról, Marosánné dr. Gáti 
Gabriella iskolaigazgató pedig 
a jövőre vonatkozó tervekről 
ejtett szót – hiszen a projekt-
nek csak az EU által támogatott, 
tíz hónapos szakasza zárult le 
most, a megkezdett programot 
még öt évig folytatni kell. 

Az elmúlt hónapokban a 
pedagógusok továbbképzése-
ken vettek részt, munkájukban 
tanácsadók segítették őket, és 
a megszerzett ismeretek birto-
kában kidolgoztak öt szakmai 
fejlesztést is: egyik a mozgás, 
egészség, környezet-témahét, 
amely az összes tanulót érin-
tette, a másik az allergia meg-
előzésével kapcsolatos modul 
volt; az ötödikesek megismer-
kedhettek az allergiát okozó 
tényezőkkel, különösképp a 
parlagfûvel, amelynek az irtását 
is elsajátíthatták. A 2–3. osztá-
lyosok különleges erdei iskolai 
programon vettek részt, a hete-
dikesek a megújuló energiafor-
rásokról szerezhettek ismerete-
ket. A legnagyobb, több mint 
három hétig tartó program a 
Gárdonyi projekt volt, amely 
az iskola névadójához kapcso-
lódott, és az intézmény min-
den tanulóját és pedagógusát 
érintette. A gyerekek nemcsak 
az iskolában, hanem otthon és 

Bemutató a kompetenciaalapú oktatási rendszer elsõ évérõl

Referenciaiskola lehet a Gárdonyiból
Tavaly januárban egy uniós pályázat keretében a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában bevezették a kom-
petenciaalapú oktatást. A projekt bevezetõ szakasza 
most zárult – az elért eredményeket, a tapasztalatokat, 
fejlesztéseket egy múlt szerdai rendezvényen mutatták 
be az önkormányzat és a többi iskola képviselõinek 
a program résztvevõi. Marosánné dr. Gáti Gabriella 
igazgató a referenciaintézménnyé válás lehetõségérõl 
is beszélt.

a könyvtárban, egyénileg és 
közösen egyaránt oldottak meg 
feladatokat, többen megismer-
kedtek az egri várral és meg-
látogatták Gárdonyi síremlékét 
is. A sokrétû feladatok között 
mindenki megtalálta a habitusá-
nak, képességeinek megfelelőt. 
E három hét keretében zajlottak 
a tanulmányi versenyek is, és 
egy rendhagyó irodalomóra is 
volt, Bereményi Géza részvé-
telével. 

– A projektet megvalósí-
tottuk, minden vállalásunkat 
teljesítettük. Túl vagyunk a 
nehezén. Vagy mégsem? – tette 
fel a kérdést Marosánné dr. 
Gáti Gabriella, hangsúlyozva: 
csak az első év, a bevezetés 
időszaka zárult le, maga a 
fenntartási időszak a 2014/15-
ös tanév végével fejeződik 
be. – Ez a pályázat a gyere-
kekért van. Attól, hogy szí-
nesebb, változatosabb az óra, 
szívesebben vesznek részt a 
munkában. Nekünk, neve-
lőknek az a siker, ha látjuk 
a diákok örömét, ha eredmé-
nyesen együttmûködünk. 
Megtanulhattuk, hogyan érhet-
jük el ezt egyre nagyobb ered-
ménnyel. Úgy gondolom, hogy 
a fenntartási időszak hamar elre-
pül, hiszen szívesen dolgozunk, 
szervezünk. Mindaz a fejlesztés, 
ami egyedülálló és az iskolánkra 
jellemző, mindaz az érték, amit 
létrehoztunk nem szabad, hogy 
csak a saját kincsünk maradjon, 

hanem szívesen továbbadjuk. 
Ennek egyik útja az, ha referen-
ciaintézménnyé válunk – ez egy 
kicsit hasonló a gyakorlóiskolá-
hoz. Tanáraink fogadhatnának 
érdeklődő pedagógusokat, és az 
általunk kidolgozott fejlesztése-
ket – modulokat – értékesíthet-
jük is. Ebből nemcsak az iskolá-
nak, de a részt vevő tanároknak 
is komoly bevételük származna. 
Az elkövetkező időszakban meg 
kell hoznia a döntést a nevelő-
testületnek: miben van kedvünk 
tovább együttmûködni, mit 
adunk tovább szívesen a város 
többi iskolájának – vázolta a 
lehetséges folytatást Marosánné 
dr. Gáti Gabriella, hozzátéve: 
a referenciaintézménnyé válás 
minden bizonnyal nagy szerve-
zőmunkát igényel majd. 

Mint az igazgatónő lapunknak 
elmondta: az erre vonatkozó 
uniós pályázatot még nem írták 
ki, de annyi biztos; a fenntartó 
akkor pályázhat, ha az iskola 
egy szigorú követelményrend-
szernek megfelel. Marosánné 
dr. Gáti Gabriella kérdésünkre 
elmondta azt is: a kompetencia-
alapú oktatással kapcsolatban 
nagyon jók a tapasztalatik – a 
gyerekek aktívabbak az órákon, 
és ezzel a módszerrel azok is 
bevonhatók, akik eddig nem 
érdeklődtek, nem figyeltek, 
hiszen itt csapatmunka van, 
vagyis a munka és a dicséret 
egyaránt közös.

 Ádám Katalin

Marosánné dr. Gáti Gabriella a pályázat sikereirõl, eredményeirõl és a 
következõ évek lehetõségeirõl beszélt 
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Búcsú Papp Jánostól
Nehéz terhet rakott ránk Papp János ezzel a október végi 
elmenetellel. Tudtunk, persze hogy tudtunk az orvosi vizsgá-
latokról, mégis reménykedtünk: az nem lehet, hogy itthagyjon 
minket. Nem lehet, mert ez az ember nagyon erõs volt, és 
annyi mindennel megbirkózott már élete során. Ismertük egy-
mást, dolgoztunk is együtt régebben is, nem csak itt, Érden, 
és ebben a szinte karnyújtásnyi közelségben kristálytisztán 
megmutatkoztak azok a jellegzetességek, azok az egyedi 
adottságok, amelyek kiemelték, megkülönböztették õt az írás-
sal foglalkozók népes seregének többi tagjától. 

Erõs volt, nagyon erõs, írtam az elõbb, de ugyanakkor 
érzékeny és gyengéd is. Kemény volt, határozott és könyör-
telen a hazudozókkal, a csalókkal szemben, de a jó ügyek 
érdekében fáradozók, a segítségre, gyámolításra szorulók 
mindenkor számíthattak rá és a tollára is. Ugyanígy, látszóla-
gos ellentétként hordozta magában azt a kettõsséget, amely a 
tárcaíró irodalmi igényû megfogalmazásai, alapos mûveltségi 
hátteret sejttetõ, elgondolkoztató stílusa és a csontszáraz, 
közéleti feszültségeket tükrözõ sajtótudósítás mûfaja között 
feszül. János kiemelkedõen mûvelte mindkettõt, tanúsítják 
ezt könyvben megjelent írásai, és lapunk meg más újságok 
hasábjain olvasható tudósításai, beszámolói. Elõbbiek elva-
rázsoltak; hangulatteremtõ erejük pillanatok alatt elrepített 
bennünket Hargitára vagy a Kászon völgyébe – bárhova, 
amely vidék éppen helyszínt adott történetének. A sajtóban 
megjelent írások pedig példaadóan mutatták be, hogyan lehet 
hajszálpontosan cikkméretû lényeggé tömöríteni többórás 
tanácskozások tartalmát úgy, hogy abba még a – fogalmaz-
zunk finoman – másként gondolkozók se találjanak belekö-
tési lehetõséget. Nem könnyû munka ez, aki nem próbálta, 
az is el tudja képzelni, de János könnyedén elbírta az ilyen 
terheket.

Sok minden elfért ebben a termetes, nagyszívû emberben. 
Egyidejûleg hordozott magában évek óta tartó szenvedést, 
kínokat és derût, életkedvet, terveket. Halála elõtt még az 
Érdi Újság számára megírandó cikktémákról beszélt felesé-
gének, meg arról, hogy amiket megbeszéltünk, ami írásokat 
megígért, azt mind elküldte nekem. Aztán a feleség, a min-
denben társ Csilla már csak arról tudósított a telefonban, 
hogy Jánosnak csupán a teste maradt itt, a lelke már útra 
kelt. Nekünk meg itt maradtak az emlékek. Az „Emlékszel, 
mikor azt mondta…” kezdetû történetek, a sarkos, szellemes 
minõsítések helyzetekrõl, emberekrõl – meg az írások. A sok 
finoman kimunkált, pörölyként sújtó vagy éppen érzelemteli 
gyengédségû mondat. Talán õk segítenek majd elviselni a ter-
het, amelyet Papp János távozása okozott mindnyájunknak.

 Bognár Nándor

Papp Jánost utolsó földi útjára november hatodikán, szombaton 
délelõtt 11 órakor kísérik Dunabogdányban


