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Új interaktív eszközök alkalmazása a legkisebbek oktatásában, 1. osztályosok
bemutató órái a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolában!

A mai napon a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola 1 osztályos tehetséggondozó és rajztagozatos
diákjai bemutató órájába nyerhettek betekintést a szülők és az érdeklődők, ahol kiderült hogyan
alkalmazzák a tanárok és a diákok az új eszközöket. Láthattuk hogyan használhatóak az interaktív
táblák, és gépek a legifjabbak gyakorlati oktatásában.
Ebbe az iskolába 22 db PC, 12 db aktív tábla és kapcsolódó eszközök, illetve egy wifi csomag érkezett
júliusban, a projektben összesen pedig összesen 833 db iskolai PC, 344 db tantermi csomag (amely

interaktív táblából, projektorból, és laptopból áll), 17 db szavazócsomag (mely alkalmas órai
számonkérésre), és több a fogyatékossággal élőket segítő speciális eszköz került beszerzésre és lett
telepítve a miskolci intézményekben. Mindezt pályázati támogatásból valósította meg Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzata. A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1173 azonosító számú, „Az informatikai

infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben” című
projekt összköltsége 485 390 000 Ft, ami egyben a támogatás összege is mivel a projekt 100%-ban
támogatott. A cél a kulcskompetenciák fejlesztése az Infokommunikációs Technológia támogatású
pedagógiai módszertan által. A technológiai fejlesztések mára beszivárogtak az oktatásba, és egyre
inkább az az elvárás, hogy az iskolákban korszerű eszközöket és pedagógiai módszereket alkalmazzanak
az oktatásban. Az interaktív táblák adta lehetőségekkel felgyorsítható a tanulás folyamata, sokkal
inkább megragadható a gyerekek figyelme, és színesebbé, érdekesebbé tehető egy-egy óra, ezáltal
többen szeretik meg az adott tantárgyat, és szívesebben tanulnak.
Miskolci iskoláinak oktatás informatikai háttere a projekt hatáséra megújulhatott, így a miskolci diákok
sokkal korszerűbb módszerekkel sajátíthatják el a tanagyagokat a továbbiakban, és a sajátos nevelési
igényű gyerekek integrált oktatását is elősegítik a speciális nagyothallókat, siketeket, gyengénlátókat,
vakokat, mozgássérülteket támogató eszközök.
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