A hevesi Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola innovatív fejlesztése
A fejlesztéssel érintett iskola egy feladat ellátási helyen végzi tevékenységét. A gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézményben oktatott gyermekek létszáma 102 fő. Valamennyien sajátos nevelési
igényűek (tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, illetve értelmileg akadályozott,
középsúlyos értelmi fogyatékos), 53 hátrányos-, 12 halmozottan hátrányos helyzetű.
E projektben megvalósításra került komplex szakmai program az alábbi pedagógiai programban
meghatározott célok eléréséhez járult hozzá:
- Alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a továbbtanulás
érdekében.
- Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és technikák
kiépítése hosszabb időkeret biztosításával.
- A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, önbecsülésük
erősítése.
- Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás önmaga képességeihez mérten.
- Az iskolát elhagyó tanulók praktikus ismeretekkel való felvértezése, amely az életben történő
eligazodáshoz szükséges.
- A testi és lelki egészség megóvása.
- Olyan felnőttek nevelése, akik tanulmányaik befejezése után képesek lesznek önállóan
eligazodni a társadalom állandó változásaiban.
A projekt célkitűzései az alábbi programok megvalósításával történt:
- Öko-projekt
- Ökohét
- Különböző témájú sportnapok: túra, úszás, lovaglás, labdajátékok
Megvalósítása révén a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást célzó, tanórán kívüli
tevékenységek erősítése volt a fő cél.
- Informatika szakkör
- Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használatára irányuló programok
- Közlekedési napok
Megvalósításuk révén az informatika és a közlekedési ismeretek oktatásának fejlesztése volt a kiemelt
feladatunk.
- Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskola agressziókezelési problémák
felismerését és fejlesztését segítő módszertani, valamint egészségtan és életviteli témájú
pedagógus továbbképzések lefolytatása révén a pedagógusok szakmai fejlődésének
elősegítése, a módszertani, társadalmi felzárkóztatási és pedagógiai kultúra folyamatos
fejlesztése, ezáltal magasabb színvonalú oktatás kialakítása.
A tárgyi eszközöket tekintve jelentős eszközgyarapodást jelentett számunkra ez a pályázat, hiszen az
elmúlt években az IKT eszközeink annyira leamortizálódtak, hogy az informatika tantárgy tanításához
már mindösszesen 2-3 régi számítógép állt a tanulók rendelkezésére. E pályázatnak köszönhetően 10
új számítógép-konstrukciót kaptunk. Ezen kívül hat kerékpárt is birtokba vehettek a gyermekek, míg a
kollégák egyre színvonalasabb munkájuk két nyomatatót kaptak.
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