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SAJTÓKÖZLEMÉNY
INNOVÁCIÓ ÉS TARTALMI MEGÚJULÁS A TÁPI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN, A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0969
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN
a Tápi József Attila Általános Iskola 2013. februárjában 29.166.620 Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert a
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Innovatív Iskolák Fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú pályázati
kiíráson. A tevékenységek 2013. március 25. és 2015. március 24. között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
önálló jogi szervezetű egységeként működő intézmény számos innovatív iskolai programot valósított meg.
A Tápi József Attila Általános Iskola diákjai a nevelési-pedagógiai tevékenységeknek köszönhetően idegen nyelvek
tanítását nyelvi téma hetek keretében vették igénybe, így élményekben gazdag programok, nyelvi vetélkedők keretében
fejleszthették nyelvi ismereteiket. Az egészségfejlesztő – szemléletformáló iskolai programok keretében a tanulók a
projekt megvalósítási ideje alatt, különböző témanapok szerint megszervezett egészséges életmódra nevelő
programsorozaton vehettek részt.
Az intézmény pedagógusai, hasznos továbbképzéseken vehettek részt. ”Jó gyakorlatok” átvétele, illetve a pedagógus
továbbképzések megvalósítása, a jövőben is segíti a pedagógusok oktató-nevelő munkáját. Többek között a pedagógiai
kultúra folyamatos fejlesztésével, valamint az új köznevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátításával járult
hozzá a gyermekek oktatásához, mely a projekt zárását követő években is értéket képez az iskolának.
A közlekedési ismeretek témakör keretében olyan fejlesztő programok, mint kerékpáros verseny, KRESZ tesztek,
elméleti előadások, ügyességi versenyek segítségével tanulhatták meg a gyerekek a biztonságos közlekedés szabályait.
Megvalósított programok között voltak több napos ifjúsági sport táborok, erdei iskola melyek színes programja közt
szerepelt például falmászás, tájékozódási verseny, közösség építő feladatok, lovaglás, túrázás, íjászat, túravezetés,
valamint vízi programok is.
A projekt keretében lehetősége nyílt az intézménynek számos eszköz beszerzésére is, amely kivételes segítség a
színvonalas oktatás és modern tanórán kívüli foglalkozások megvalósításához. Ezek között szerepelt informatikai
beszerzés, mindennapos testnevelés bevezetését szolgáló eszközök, környezeti nevelési programok megvalósítását
szolgáló eszközök, tanulást segítő szemléltető anyagok, digitális tananyagok. Az iskola tanulói és pedagógusai gyakran
rendeznek iskolai tanulmányi versenyeket, ünnepi előadásokat, melyhez a támogatás segítségével egy nagyméretű
motoros vetítő vásznat is beszereztek, ezzel is tovább emelve a rendezvények színvonalát.
A projekt megvalósításának két éves megvalósítási időszaka igazán sok fejlődést hozott a tápi általános iskola tanulónak
és pedagógusainak iskolai életébe. A programok nagyban hozzájárultak a gyermekek minőségi oktatásához, valamint
lelki-fizikai egészséghez egyaránt. Az eszközbeszerzések, és a pedagógus továbbképzéseken átvett szaktárgyi
fejlesztések pedig hosszú távú befektetések, melyeket a jövőben is alkalmazni tudnak a pedagógusok.

