
Beszámoló

„A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása”

(NTP-TFJ-17)

pályázat megvalósításáról

 

AZ  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma,  az  Emberi  Erőforrás  Támogatáskezeló  által  a
Nemzeti  Tehetség  Program keretében  meghirdetett  pályázatán  700.000 forint
támogatásban részesült iskolánk.  A sikeres pályázatból sebimitációs készletet,  félautomata
oktató defibrillátort, és két darab ambu újralesztő fantomot vásároltunk.

A pályázat célja volt: 

Az elsősegélynyújtás iránt érdeklődő, motivált, tehetséget mutató gyerekek szakköri formában
történő  fejlesztése.  A  diákok  a  tanévsorán  az  általános  iskolai  tananyagot  meghaladó
ismeretek  birtokába  jutottak,  önismeretük  fejlődött,  megtapasztalták  határaikat,  baleset
szimulációs  oktatáson  alapulva  fejlődtek.   Képessé  váltak  éles  helyzetben  is  segíteni
embertársaikon, példát mutatva társaiknak a társadalmi felelősségvállalás terén. 

A pályázaton elnyert eszközök segítségével megvalósult tevékenységek: 

Folyamatos: 
1. Elsősegélynyújtó szakkörök a tanév során:

- Alsó tagozat: ráhangoló, a korosztályuknak megfelelő tartalommal
- Felső tagozat: 

kezdők: alapismeretek 
haladók: szituációs gyakorlással

2. A 6.  évfolyamon minden osztályban elsősegélynyújtó órák az elnyert  eszközök
felhasználásával
Cél:  figyelemfelkeltés,  illetve  a  téma  iránt  az  átlagosnál  nagyobb  érdeklődést
tanúsítók szakörökre irányítása

3. A munkaértekezletek részeként a kollégák megtanultak újraéleszteni, és használni
a defibrillátort. 

4. Iskolai ünnepségek, rendezvények alkalmával: A legkiemelkedőbb diákok lehettek
az elsősegély ügyeletesek.



Megvalósított programok: 

1. 2018.10.05: Családi nap „Sport és egészség”  
Diákok és szüleik számára újraélesztés oktatása, szituációs bemutató

2. 2018.11.29.: Részvétel másik intézmény (JEGYMI) Egészségnevelési családi
napján: A szakkörösökkel enyhe értelmi fogyatékosok oktatása.

3. 2018.05.07.:  szülők  számára  tájékoztató  az  elsősegélynyújtás  oktatás
eredményes módszertanáról. 

4. 2018.05.10.: Vöröskeresztes nap
 Diákok segítségével társak, és tanáraik oktatása. 

5. 2018.  05.  14.:  A kollégák  számára  beszámoló  a  projekt  megvalósításának
tapasztalatairól. 

6. Versenyek:
- 2018.03. 19.: Vöröskereszt elsősegélynyújtó verseny, Közép-Pest Terület (V.-

IX. kerület: ezüst minősítés,
- 2018.04.  13.  :  Katasztrófavédelmi  verseny  (melynek  egyik  részfeladata  az

elsősegélynyújtás): Közép-Pest terület: 3. 5. 6. helyezés 
- 2018.  05.  18.:  Országos  Elsősegélyismereti  verseny:  5-6.  évfolyam

kategóriában országos első helyezés 
- 2018. 05.31. : Házi, szakkörzáró verseny 

A haladók legjobbjai szervezték társaik számára a szituációs, és egy elméleti
állomásból álló versenyt, melyen az elnyert sebimitációs készlet segítségével,
illetve az ambu felhasználásával volt biztosított az élethű szimuláció. 

Eszközök további hasznosítása: Az elnyert eszközök amortizációjuk jelentéktelen. Hosszú
éveken keresztül fogják még az oktatást segíteni.  



Fotó galéria

Elsősegélynyújtó szakkör:





Családi nap „Sport és egészség”: 











Részvétel másik intézmény (JEGYMI) Egészségnevelési családi napján: 



Vöröskeresztes nap:

Vöröskereszt elsősegélynyújtó verseny, Közép-Pest Terület (V.-IX. kerület: 
ezüst minősítés:



           

Katasztrófavédelmi verseny: Közép-Pest terület: 3. helyezés 



Országos  Elsősegélyismereti  verseny:  5-6.  évfolyam  kategóriában  országos  első
helyezés: 





Házi szakkörzáró verseny: 



        




