
Mi is az a TIOK?  

Ez egy rövidítés, melynek jelentése: Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok.  

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív 
Program Irányító Hatósága által kiírt pályázatban „Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő 
Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok 
elterjesztése érdekében” címmel nyert a konzorciumunk támogatást.  

A tanítás és képzés hagyományos folyamata, az iskola tevékenysége mindig is arra irányult, 
hogy az egyén saját boldogulása és a sikeres gazdasági, társadalmi környezet megteremtése 
együttesen segítse elő a fejlődést. A PISA felmérés eredményei azt mutatták, hogy az oktatás-
képzés területén változtatásokra van szükség. Joggal várhatjuk el közoktatásunktól, hogy az 
egyénnek sikeres életutat, a gazdaságnak minél jobban hasznosítható munkaerőt biztosítson.  

Korunk egyre gyorsuló technikai fejlődése, az egymást követő társadalmi-gazdasági 
változások a mindezekhez folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodni, tudását, 
felkészültségét megújítani képes munkaerőt követelnek. Ez a felismerés vezetett az egész 
életen át tartó tanulás szükségességének felismeréséhez, az emberi erőforrás társadalmi 
méretű folyamatos fejlesztésének gondolatához.  

A célok elérése érdekében szükséges a pedagógiai kultúra átalakulása. A ma jellemző 
frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az 
iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertannak. 
Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és készségek, 
továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás 
feltételeiként szolgálnak.  

A pályázat olyan közoktatási intézményeknek szólt, amelyek vállalkoznak arra, hogy 
befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új 
tartalmait, módszereit, eszközeit. Vállalkoznak arra, hogy konzorciális formában működő 
Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központokként (TIOK) a kifejlesztett programcsomagokat 
kipróbálják, bevezetik intézményeikben. 

A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központokként a következő kötelező és választható 
programelemeket kell megvalósítanunk a 2 éves program során.  

• Minden iskolának kötelező a szövegértési és szövegalkotási, a matematikai-
logikai és az életpálya-építési kompetenciaterületek választása.  

• Középfokon kötelező továbbá legalább az egyik idegen nyelvi és az IKT 
kompetenciaterület választása is.  

• Az óvodák Óvodai programcsomagra pályázhatnak. Ezen a tematikán belül az 
egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motivációs, játékos 
készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységekhez 
kapnak felkészítő programokat.  
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TIOK megnevezése: Közép-dunántúli Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ 

A konzorcium vezetője: 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Tatabánya 

A konzorcium tagjai: 

Fejér megye: 

            Gyöngyvirág Óvoda, Székesfehérvár 

            Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár 

            Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola, Székesfehérvár 

  

Komárom-Esztergom megye: 

            Turul Óvoda, Tatabánya 

Váci Mihály Általános Iskola, Tata 

Kőkúti Általános Iskola, Tata 

Vaszary János Általános Iskola, Tata 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József Gimnáziuma, Tata 

 



Veszprém megye: 

            Vadvirág Körzeti Óvoda, Veszprém 

Dózsa György Általános Iskola, Veszprém 

Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Veszprém 

 


