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Korszerűbb feltételeket teremtettek az oktatáshoz a Baranya megyei
Pécsváradon és Geresdlakon. A Kodolányi ÁMK két német nemzetiségi általános
iskolája számos új infokomunikációs eszközzel gazdagodott. A tanórai munkát
immár érintőképernyős táblákkal is színesíthetik.
A nagyszabású fejlesztést az tette lehetővé, hogy 22 millió forintos támogatást nyert el a
pécsváradi önkormányzat „Kodolányi János ÁMK infokommunikációs eszközeinek
beszerzése (TIOP 1.1.1-07/1-2008-0761)” című pályázata. Annak köszönhetően 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 összesen 15 db
projektor és ugyanannyi tanári notebook, a diákok számára pedig 45 db asztali
számítógép is érkezett, sőt mindkét intézményben wifi rendszert is kiépítettek. A táblák
működtetését helyszíni oktatás keretében tanulták meg a pedagógusok, hogy aztán a
diákok is használatba vehessék azokat.
A program záró rendezvényén dr. Bíró Ferenc, Pécsvárad polgármestere is örömét fejezte
ki a fejlesztés miatt: - Egy város életében mindig fontos, ha új beruházásba kezdhet,
vagy ha új, hasznos eszközöket tud beszerezni - mondta. - Ez az infokommunikációs
rendszer nagyon széles lehetőségeket hordoz magában, valamint kihívást is a tanárok és
diákok számára. Bízom benne, hogy az interaktív táblák a többi eszközzel együtt tovább
emelik majd az iskolai oktatás színvonalát.
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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