Az egészség érték – Jó gyakorlat az egészségvédelemről
Intézményünk, a tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola a térség legnagyobb oktatási intézménye, mind a tanulói létszám, mind
a foglalkoztatottak száma alapján. A közel 620 általános iskolai, valamint a 60 fő felnőtt, gimnáziumi tanulói létszám a környék iskolái
közül messze kiemelkedik.
Az iskola bemutatása

Személyi állományunk 80 fő, melyből 46 fő pedagógus.
Iskolánk két telephelyen működik.
Az alsó tagozaton több mint 300 tanulónk oktatása
folyik 15 osztályban. A tanítási órák IKT-s eszközökkel
támogatottak, a legtöbb terem internet-hozzáféréssel rendelkezik. Kollégáink és a tanulók munkáját két interaktív táblával, projektorral, laptoppal felszerelt tanterem
segíti, valamint egy 10 számítógéppel felszerelt tanterem
ad lehetőséget a tanároknak és a diákoknak egyaránt az
infokommunikációs eszközök, valamint az interaktív
tananyagok használatára.
A felső tagozat 300 tanulójának a 2010/2011-es tanévtől
egy a XXI. század követelményeinek megfelelő, 19 tantermes épület ad otthont. Itt is minden tanteremben biztosított az internet-hozzáférés. A 10 szaktanterem közül 8 terem interaktív táblával, projektorral, laptoppal felszerelt.
A konferenciaterem 120 fő befogadására alkalmas, szintén minden IKT-s eszközzel felszerelt. Az informatikatermünk 32 korszerű géppel, interaktív táblával rendelkezik.
Elmondható, hogy az épület a környék legkorszerűbben
felszerelt intézménye, s a tantestület szintén maximálisan
felkészült az új infokommunikációs eszközök használatára. A kollégák évek óta használják az IKT-s eszközöket és
az interaktív tananyagokat.
Pedagógusaink szinte minden területen példát mutatnak, a kor követelményeinek megfelelően állandóan képzik magukat, naprakészen tájékozottak.
Részt vettünk a TÁMOP 3.1.4-es pályázaton, valamint
a TÁMOP 3.1.5-ös pályázat teljesítése is folyamatban van.
Egységes, következetes munkánkkal, stabil tudásunkkal,
pontosságunkkal, a pálya iránti tiszteletünkkel továbbra is
biztos alapokat tudunk nyújtani a tápiószelei tanulóknak.
A fenntartó támogatásával hoztunk létre emelt szintű
matematikaoktatást negyedik évfolyamtól, felmenő rendszerben. Hetedik, nyolcadik évfolyamosaink számára a
második idegen nyelv oktatását biztosítjuk a környéken
egyedülállóan.

Amire büszkék vagyunk

A sport tekintetében négy sportágban kiemelkedő eredményeket ért el iskolánk. Az Adidas Kupa országos döntőjén, az U9-es korosztályban szivacskézilabdásaink or-
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szágos 4. helyezést értek el, az U8-as korosztályban pedig
az országos 5. helyezéssel büszkélkedhettünk.
Az elmúlt öt évben kollégáink szakmailag, tanítványaink tudásukkal bizonyították oktatásunk színvonalát.
A Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen III. helyezést, a Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny megyei fordulóján III. és VI. helyezést, a Herman Ottó Országos Biológiaversenyen II. helyezést, az Apáczai Kiadó
által meghirdetett Apáról fiúra című komplex tanulmányi verseny országos döntőjén X. helyezést, a Matekguru
Kárpát-medencei Csapatversenyen VIII. helyezést értek el
tanulóink.

Céljaink

A kollégák és a képviselő-testület bizalmára építve
próbált az iskolavezetés egy olyan oktatási bázist létrehozni, amellyel úttörő szerepet vállalt a környéken.
A fenntartó közreműködésével közel 62 millió Ft-ot nyert
intézményünk pályázat útján továbbképzésekre, eszközökre, hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatására.
A pályázati lehetőségeket naprakészen nyomon követjük,
sikeresen kihasználva minden lehetőséget.
Dinamikusan fejlődő iskolánk következő irányelvként
intézményünk referencia intézménnyé válását célozta
meg. Feltétele, hogy egyedi, más intézmények számára is
példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú
pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendel-

kező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni
képes intézmény legyen.
További feltétel, hogy iskolánk legalább két olyan, több
éve működő jó gyakorlattal rendelkezzen, amely példaértékű a többi iskola számára.

Jó gyakorlat – Egészségvédelmi nap

Intézményünkben több mint egy évtizede már hagyományként rendezzük meg az „Egészségvédelmi napot”,
mely intézményünk egyik jó gyakorlata.
▶ A felső tagozaton az 5–6., valamint a 7–8. évfolyamosoknak külön helyszínen, meghívott előadókkal zajlik az
oktatás a délelőtt folyamán, változó időkeretben.
▶ A meghívott előadókat a korosztálynak megfelelő témák, valamint a helyi adottságok figyelembevételével választjuk ki.
▶ Kiemelten foglalkozunk a dohányzás káros hatásaival, a
helyes bőrápolással, az egészséges táplálkozással, az elsősegélynyújtás fontosságával 5–6. évfolyamon. A 7–8. évfolyamon előtérbe kerül a drogprevenció, a biztonságos életvitel.

▶ Minden évben a legkiválóbb előadókat sikerül megnyernünk erre a napra. (Köszönhető ez az elmúlt évek sikeres együttműködéseinek.) Ezen a napon fontos célunk
felismertetni a tanulókkal, hogy az EGÉSZSÉG ÉRTÉK.
▶ A város nyugdíjasklubjának tagjai különleges, egészséges ételeket készítenek, melyeket a tanulók az előadások
között megkóstolhatnak.
▶ A szülői munkaközösség tagjai a tanulókkal salátatálakat készítenek, melyeket a meghívott előadók zsűriznek.
Az erdélyi klub szintén egészséges ételekkel lepi meg diákjainkat.
▶ Egy helyi vállalkozó savanyúságokkal kínálja tanulóinkat, s közben a vitaminok fontosságára hívja fel a figyelmüket.
▶ Rendezvényünkön szinte minden városi civil szervezet képviselteti magát. Ezen a napon nyitottá tesszük
iskolánkat az egészségvédelemben jártas szakemberek,
szülők, civil szervezetek, vállalkozók számára.

Ízelítő a programokból:
– Nyit a salátabár! – vitamintál készítése
– Táplálkozzunk egészségesen! – előadás
– Zöldség- és gyümölcsszobrászat
– Előzzük meg! – égési sérülések megelőzése
– Elsősegély-nyújtási alapismeretek
– Gyógy-szer, de nem gyógyszer!
– Aerobik bemutató
– Karate bemutató
– Droghelyzet van…
– Füstölögjünk!
– Akcióban a rendőrség – rendőrségi bemutató

Referenciaterületünk

Az új, modern technikai eszközökkel felszerelt épület,
a tantestület egészét érintő továbbképzések, a legújabb
infokommunikációs módszerek kidolgozását, bevezetését
tették lehetővé. Az intézményünkben kifejlesztett másik jó gyakorlat témája a téglatest tanítása 5. osztályban,
IKT-s eszközök segítségével.
Az Európai Unió által támogatott fejlesztési környezetben a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt feladata, hogy a
„referencia intézményeket” felkészítsék arra, hogy a többi
intézmény számára szakszerűen legyenek képesek magas
szintű szolgáltatásokat nyújtani a hálózati tanulás kialakításában, az újszerű tanulási formák bevezetésében, elterjesztésében.
Iskolánk „Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely” referenciaterületen kíván segítséget nyújtani az érdeklődő
intézmények számára, melyről az előminősítést idén márciusban már megkaptuk, így lehetőségünk volt a TÁMOP
3.1.7-es projektre pályázni.
Az elkövetkező időszakban is szeretnénk élni a pályázatok
adta lehetőségekkel, hiszen felgyorsult világunkban csak
így tudjuk követni a változásokat. A referencia intézmén�nyé válás egy újabb fejlődési útvonalat határoz meg, mert
versenyképes minőséget csak úgy tudunk létrehozni, ha
naprakészek vagyunk, követjük szakterületünk változásait.
Szeretnénk tanítványainknak olyan tudást, tapasztalatot biztosítani, amelyre a középiskolákban biztonságosan
építkezhetnek.
„Ha valamire meg akarlak tanítani, azzal segítek legjobban, ha olyan tapasztalatokkal veszlek körül, amelyekből
fölépülhet alakuló tudásod vagy képességed. Ha eléggé jól
teszem a dolgomat, az a benyomásod lesz, hogy az egészet
te magad csináltad.”
(Péter Kline: Zseninek születtünk)
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