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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A JÁSZSÁGI ISKOLÁK FEJLESZTÉSE – INNOVATÍV ISKOLÁK A FELSŐ-JÁSZSÁGBAN

A Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése TÁMOP- 3.1.4-12/1 pályázati
konstrukcióra 2012 májusában a Jászsági Általános Iskola 12 tagintézménye összefogott hasznosnak ítélve a pályázati konstrukciót -, eredményes projektet nyújtottak be. A kedvezményezett
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amelyet e projektben a Jászberényi Tankerület képviselt.
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.4-12/2-2012-0168
A projekt megvalósítása 2013. május 1-je és 2015. július 15-e között történt. Az elnyert támogatás: 300 000
000 Ft, amelyből a 26,5 hónap alatt a 12 tagintézmény változatos programokat, tananyag és honlap
fejlesztést valamint jelentős eszközbeszerzést valósított meg. A Jászsági Általános Iskola a jászberényi
székhelyű Apponyi Albert, Bercsényi Miklós és Székely Mihály tagintézményekbenés Alattyán, Jánoshida,
Jásztelek, Jászjákóhalma, Jászágó, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor, Visznek
településeken lévő tagintézményekben 1687 fő diák és 206 fő pedagógus került bevonásra.
A konstrukcióban hat tématerület feladataira lehetett pályázni és az alábbiak kerültek megvalósításra:
A.
Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása keretében: Környezeti
nevelést szolgáló erdei iskolák, ökoiskolák, alkalomszerű szabadtéri mozgásos tevékenységek,
természetközeli sporttábor, sportkirándulások; Idegen nyelv fejlesztése érdekében nyelvi tábor, nyelvi
témahetek, nyelvi vetélkedők; Informatikai tantárgy fejlesztése: Informatikai szakkör, digitális tartalmi
fejlesztések; Komplex közlekedési ismeretek, baleset-megelőzési és egészségfejlesztési ismeretek oktatása
valósult meg.
B.
Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének
védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében,
mint a „Mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok, Egészségnapok, Konfliktuskezelő,
iskolai agressziókezelési program, családi életre nevelést célzó program, dohányzást megelőző valamint
illegális és legális szerek okozta függőségek megelőzést célzó programok valósultak meg.
C.
A pedagógiai-módszertani megújulás szerves részeként az önfejlesztést, a pedagógiai kultúra
folyamatos fejlesztését elősegítő tanár továbbképzések történtek.
D.
Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új
tartalmak bevezetése a tanmenetbe. Pl: Nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozása;
nemzetiségi népismereti programok; családi életre nevelést segítő innováció és minden tagintézményben
megvalósult tanévenként legalább egy hagyománnyá tehető iskolai esemény.

E.

Három együttműködési kötelezettség, szakmai kapcsolat jött létre.

F.
A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és
segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése történt minden
tagintézményben, mintegy 57 000 000 Ft összegben.
A Jászsági Általános Iskola minden tagintézménye lelkesen tervezett, majd dolgozott, hiszen nagyon jó,
hasznos tevékenységeket lehetett a projekt keretében megvalósítani. Egy intézményként tervezni,
gondolkozni és dolgozni nehezebb feladat volt, de a közös elvek, keretek meghatározásával a tagintézményi
együttműködések, közös tevékenységek példa értékű programja valósult meg.
A projektről további információk az intézményi weblapokon, a települések honlapjain, az intézmények
közösségi oldalain láthatóak.

