4. A bázisintézményi feladatok ellátásához szükséges és rendelkezésre bocsátani
szándékozott tárgyieszköz-ellátottság, IKT-eszközpark, a rendelkezésre álló helyiségek
bemutatása

Az alsószentmártoni iskolaépületünk 2006-ban épült, műszaki és infrastrukturális állapota jó,
akadálymentesített terekkel rendelkezik. Folyamatosan törekszünk az épületünk állagának
megóvására, újítására, korszerűsítésére. Iskolánkat egy buddhista építész tervezte, melynek
eredményeképpen az épületen belül domináns a természetes anyagok megjelenése.
Szabadpolcos elrendezésű könyvtárunknak köszönhetően minden szabad falfelületen
könyvespolcok lettek elhelyezve, legfőképpen azon célból, hogy közelebb vigyük a könyvek
és az olvasás világát tanulóinkhoz, vagy a hozzánk betérő vendégekhez.
Az oktató-nevelő munkához 4 tanteremmel, 1 fejlesztő szobával, 1 informatikateremmel, 1
tornateremmel rendelkezünk. Tantermeink jól felszereltek, mindenhol rendelkezésre áll:
okostábla, projektor, laptop, vezeték nélküli internet. Tanulóink számára egyszemélyes
tanulópadok és a hozzátartozó székek teszik könnyedebbé a tanulási folyamatokat. Ezen
feltételek megléte hozzásegítik pedagógusainkat a korszerű tanítási-tanulási technikák és
módszerek alkalmazásához.
Rendelkezünk mobil projektorokkal (3db), okosTV-vel (1db), digitális fényképezőgépekkel
(4db), kamerákkal (5db), tanulói tabletekkel (32db), e-olvasókkal (12db), fejhallgatókkal
(20db), melyek szintén a hatékony oktatás-nevelés folyamatát szolgálják. A reáltárgyak
oktatásához biztosítottak a fizikai és kémiai kísérleti eszközök, vegyifülke, valamint tanulói
számológépek (76db). Az IKT eszközparkunk része továbbá 15 darab asztali munkaállomás,
16 darab hordozható számítógép és 2 hálózati szerver. A számítógépeken Microsoft Windows
operációs rendszert használunk többségében, illetve 1 gépünk esetében macOS operációs
rendszert futtatunk. Irodai programcsomagból 37-et, fejlesztő eszközök szoftverére 10-et,
grafikai programcsomagból 2-t használunk. A számítógépeinkhez LCD monitorok tartoznak.
Az oktató munkánkat segíti 7 db nyomtató, melyből 5 multifunkciós (fénymásolás,
szkennelés, faxolás). A nyelvszakos kollégák munkáját is segítik különféle digitális eszközök,
mint pl. fejhallgatók, digitális magnók, laptopok. A mindennapos testnevelés órák
megtartásához rendelkezünk megfelelő, új építésű, korszerűen felszerelt tornateremmel, és
minden tanulónk számára biztosítjuk a saját gyártású, saját logóval ellátott tornafelszerelést
(póló, nadrág, cipő, tornazsák).
Törekszünk arra, hogy minden tanulónk és munkatársunk számára elérhetőek legyenek a
fejlesztéseink eredményei. A bázisintézményi feladatok ellátására a fenti eszközeinket és
mellé szakmai, módszertani ismeretinket szívesen az érdeklődők rendelkezésére bocsájtjuk.

