A tervezett szolgáltatások erőforrásainak bemutatása: eszközök, infrastrukturális
feltételek, PR- és kommunikációs tevékenység
Az iskolában megvannak a referenciaintézményi szolgáltatások korszerű feltételei.
Informatikai és idegen nyelvi szaktantermek korszerű számítógépekkel felszereltek. Ezekben
a termekben, illetve még 8 tanteremben interaktív tábla segíti az oktatást. Iskolai szinten
összesen: 43 laptop, 90 asztali számítógép biztosítja a korszerű oktatás feltételeit.
A
médiacentrummá alakított könyvtárban lehetőség van konferenciák, előadások megtartására.
A könyvtár technikai felszereltsége jó (13db számítógép, 2 laptop, projektor, nagyméretű
vetítővászon, az esélyegyenlőséget biztosító olvasógép, fényképezőgépek, videokamera,
hangosító berendezés, stb.). Nagyobb rendezvény iskolánk aulájában is megrendezésre
kerülhet. A sajátos nevelési igényű tanulók értelmi fejlesztéséhez 2 fejlesztő terem áll
rendelkezésre, illetve 1-1- helyiség a logopédiai és a zeneterápiás foglalkozások megtartására.
Az intézmény tornatermi részében speciális egészségügyi helyiség és 2 mozgásfejlesztő szoba
alkotta mozgásfejlesztő centrum biztosítja a mozgássérült tanulók ellátását. A fejlesztésekhez
szükséges eszközöket és a speciális bútorzatot pályázatok és az iskola Mozdulj Alapítványa
segítségével szereztük be.
Az intézmény rendelkezik korszerű, rendszeresen frissített honlappal, mely lehetőséget
biztosít arra, hogy az integrációval kapcsolatos eseményekről tájékoztatást adjunk.
Az iskolában működő Kommunikációs munkaközösség feladata, hogy az intézmény külső és
belső PR tevékenységet elvégezze. A munkaközösségen belül kiscsoportok tevékenykednek.
A médiák felé közvetítik az intézményben zajló eseményekről az információkat, meghívják
képviselőiket a rendezvényekre. Foglalkoznak a honlap szerkesztésével, frissítésével,
összeállítják az iskolarádió műsorait, elkészítik az iskolai eseménynaptárt, gyűjtik az anyagot
az iskolakrónikához, segítik a nevelők publikációs tevékenységét, készítik az
rendezvényekhez a plakátokat, meghívókat. Ennek a munkaközösségnek a megléte és
tevékenysége a biztosíték arra, hogy az integrációval kapcsolatos tevékenységről készül
kommunikációs anyag, illetve az dokumentálásra is kerül. Az iskolai könyvtár
dokumentumtárában őrizzük ezeket az anyagokat. Megvannak a nevelők által, a témában
készített szakdolgozatok. A mozgássérült tanulókról nevelők, illetve gyógypedagógiai
asszisztensek által megírt feljegyzések évről évre lefűzésre kerülnek. Elkészült a Módszertani
füzetek című kiadványunk első három kötete, melyben összefoglaltuk az integrációval
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, annak érdekében, hogy az érdeklődőknek ezzel is
segítséget nyújthassunk. Összegyűjtöttük a különböző rendezvényekre készített
prezentációkat, jelentős fotógyűjteménnyel is rendelkezünk. Kisebb filmeket is készítettünk
az érintett tanulóinkról, a nekik tartott foglalkozásokról. Összegyűjtöttük az iskoláról a
szombathelyi, illetve a regionális televízióban megjelent riportokat, iskola bemutató filmeket.
Felvételt készítettünk a Jótékonysági koncertünkről, melynek bevételét a pihenő szoba
kialakításra szeretnénk fordítani. A nevelőtestület tagjai több alkalommal is publikáltak a
különböző szakmai lapokban (Fejlesztő Pedagógia, Tanító, Modern Iskola, Új Katedra).

Melléklet

Iskolai eszközlista
Eszköz megnevezés

Darabszám

Szerver

1

Munkaállomás (asztali számítógép)

90

Hordozható számítógép

43

Monitorok (CRT és LCD)

99

Nyomtatók (fekete, színes, multifunkciós)

13

Fénymásoló

2

Projektor

13

Interaktív tábla

11

