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Megérkeztek, sőt már fel is szerelték azokat a különleges, úgynevezett
interaktív táblákat, melyek korszerűbb feltételeket teremtenek az oktatáshoz a
Kodolányi ÁMK két német nemzetiségi általános iskolájában. A pécsváradi és a
geresdlaki intézményben jelenleg összesen 425 diákot segít majd a fejlesztés.
A pécsváradi önkormányzatnak a „Kodolányi János ÁMK infokommunikációs eszközeinek
beszerzése (TIOP 1.1.1-07/1-2008-0761)” című pályázata szerepelt eredményesen. Több
mint 22 millió forintos támogatást nyertek el, s a fejlesztési program most érkezett a
látványos szakaszába. A pécsváradi iskolának 11, a geresdlakinak 4 tanterme
gazdagodott 1-1 interaktív táblával. E tábla különlegességét az adja, hogy nem a
hagyományos fajtájú, azaz nem krétával kell írni rá, hanem érintőképernyős felületű, ami
– a beépített érzékelő rendszernek köszönhetően - kézzel vagy speciális tollal irányítható.
A táblák mellé rövidesen 15 db projektor és ugyanannyi tanári notebook, a diákok
számára pedig összesen 45 db asztali számítógép is érkezik, sőt mindkét intézményben
wifi rendszert is kiépítenek. Azután a pedagógusok helyszíni oktatás keretében tanulják
meg a táblák működtetését, hogy aztán – még ebben a tanévben – a diákok is
használatba vehessék azokat.
Tóth Györgyi az ÁMK főigazgatója azt mondja, az új rendszerhez komoly reményeket
fűznek: - Az infokommunikációs eszközök ma már elengedhetetlen segítői a
pedagógusoknak. Nagyon sokat kellett ezekre az eszközökre várni, hiszen 2008-ban
adtuk be pályázatunkat. Meggyőződésem, hogy minőségi változást fog eredményezni az
oktatás terén az interaktív táblák használatának lehetősége, hiszen a tanulók motiválása,
figyelmének felkeltése, a koncentráció elősegítése mindenképpen könnyebb lesz.
Pedagógusok és tanulók egyaránt nagy izgalommal várják a táblák végleges használatba
vételét.
A Kodolányi János Általános Művelődési Központ fenntartója a Pécsváradi Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás. Az ÁMK székhelye a helyi Német Nemzetiségi Általános
Iskolában van, de emellett még Pécsváradon, Geresdlakon, Nagypallon és
Zengővárkonyban is működtet – német nemzetiségi - nevelési-oktatási intézményeket.
Bölcsőde, óvodák, általános iskolák, valamint zeneiskola és alapfokú művészetoktatási
intézmény egyaránt tartoznak hozzá, melyekben jelenleg összesen 181 óvodás, 454
általános iskolás és 114 zeneiskolás gyerekkel foglalkoznak.
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