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Több mint 5 millió forintos fejlesztésnek örülhetnek a Baranya megyei Olaszon.
A település általános iskolájában már megkezdődött a nagyszabású informatikai
beruházás, amely korszerű eszközök megvásárlását foglalja magában, s ezáltal
érdekesebbé és hatékonyabbá teheti a tanórai munkát.
Az önkormányzat „IKT eszközfejlesztés az olaszi általános iskolában (TIOP 1.1.1-07/12008-0171)” című pályázatának sikere eszközvásárlásra és a pedagógusok oktatására is
lehetőséget biztosított. Az eszközök már meg is érkeztek: 7 asztali számítógépet, 3-3
projektort és tanári notebookot, valamint egy wifi csomagot is üzembe helyeztek, az igazi
különlegességet pedig a 3 interaktív tábla jelenti, melyek érintőképernyősek, azaz kézzel
vagy speciális tollal vezérelhetők; működésüket a felületükbe épített érzékelő rendszer
biztosítja. A rendszer működtetésének módját először az iskola pedagógusai sajátíthatják
el. Számukra néhány nap múlva 2x4 órás kötelező oktatás kezdődik, melynek
befejeztével az új informatikai eszközöket a tanórai munkában is bevezetik.
- Ez a fejlesztés nagyon sokat jelent az iskolának – mondja Borsodi Gáborné az
intézmény igazgatónője -, hiszen ilyen arányú fejlesztést önerőből se a fenntartó társulás
nem tudott volna felvállalni és kivitelezni, se iskolánk költségvetése nem engedett volna
meg számunkra. Viszont az új pedagógiai módszerekhez és ahhoz, hogy vidéki iskolaként
is lépést tudjunk tartani az oktatással-neveléssel szemben támasztott és vele szemben
elvárt követelésekkel, elengedhetetlenül szükségesek ezek a modern informatikai
eszközök is. A jelen fejlesztéssel elérhető, hogy több digitális tananyagot használhassunk
a tanórákon, közvetlenül tudjunk kapcsolódni internetes oktatási felületekhez, ami a
differenciálást, a kompetencia alapú oktatást, a nevelők mindennapi munkáját jelentősen
megkönnyíti úgy, hogy diákjaink számára is érdekesebbé tehető a tananyag.
A Baranya megyei Olaszon 638-an élnek. Az általános iskola a jelenlegi helyén 52 éve
működik, az idei tanévben 135 diákot oktatnak benne. Sokuk helybéli, de az
intézménybe Belvárdgyuláról, Birjánból, Bogádról, Ellendről, Hásságyról, Lothárdról,
Magyarsarlósról, Máriakéméndről, sőt a megyeszékhely Pécsről is járnak gyerekek.
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