A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0864 „Informatikai Infrastruktúra
fejlesztése a Lőrincze Lajos Általános Iskolában”
című pályázat zárórendezvénye
Sajtóanyag

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0864 „Informatikai Infrastruktúra fejlesztése a Lőrincze Lajos Általános Iskolában” című pályázat keretében
12.719.300 forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyert el iskolai oktatást támogató infokommunikációs eszközök beszerzésére.
Az eszközök, 8 db tantermi csomag: SmartBoard interaktív tábla + Dell notebook + Epson
projektor, 16 db Intensa iskolai PC és Samsung monitor és 1 db Fujitsu szervercsomag beszerzése és beüzemelése a 2010-2011-es tanév során megtörtént, és 2011 tavaszán a pályázat keretében sor került az iskola pedagógusainak továbbképzésére is.
A győri Konkoord Irodatechnika Kft-től beszerzett és általuk beüzemelt infokommunikációs
eszközök a korszerű, minőségi oktatás alapfeltételeit biztosítják. Ezen eszközök mindennapos
használatával érdekesebbé, színesebbé, hatékonyabbá tehető a tanítás és tanulás folyamata.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projektben közreműködött a budapesti ESZA Nonprofit Kft., mint a
pályázat kiírója által megbízott kapcsolattartó szerv.
A Lőrincze Lajos Általános iskola 15 tanárát az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete által ajánlott szakember oktatta az interaktív táblák kezelésére és használatára, különös
tekintettel az eszközök oktatásban való hatékony felhasználására.
A 2011 áprilisában és májusában megtartott 10 órás képzés során az iskola tanárai alapfokú
ismereteket sajátíthattak el, megismerhették az új eszközök lehetőségeit és elsajátíthatták az
alapvető szerkesztési ismereteket. A továbbképzés résztvevői megismerkedtek az interaktív
táblák kezelésével és felhasználásának lehetséges formáival, valamint megismerték a táblákat működtető szoftvereket. Az oktató bemutatta többek között az interaktív tananyagok
elkészítésének módját és azok használatát az oktatásban. A pedagógusok a képzést követő
napokban már a gyakorlatban, az oktatásban is kipróbálhatták frissen megszerzett tudásukat. A képzés célja, hogy az új tanévben, 2011 szeptemberétől a Lőrincze Lajos Általános Iskola tanárai már a most megszerzett ismereteiket is beépítsék mindennapi oktató munkájukba.

A 2011. június 23-án a Lőrincze Lajos Általános Iskolában megtartott projektzáró rendezvény
keretében Gálik Péter, az iskola igazgatója mutatta be a projektet, majd Szőke László polgármester adta át hivatalosan a pályázat keretében beszerzett eszközöket. Az átadást követő
rövid, de látványos bemutatónak köszönhetően a rendezvényen résztvevő hegyeshalmi önkormányzati képviselők, az iskola oktatói, a szülői munkaközösség tagjai, a projekt kivitelezésében résztvevő szakemberek, valamint a sajtó képviselői a gyakorlatban is megismerkedhettek azzal, hogy a TIOP projekt keretében beszerzett infokommunikációs eszközök milyen
módon teszik hatékonyabbá az iskolai oktatást.
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