Sajtóközlemény
A Szerb Országos Önkormányzata megvalósította a Magyarország Kormánya által
támogatott, A Nikola Tesla Szerb Tanítás Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Könyvtár Budapesti, lórévi, deszki és szegedi telephelyei tantermeinek
interaktív táblákkal történő felszerelése című, NEMZ-E-20-0035 azonosító számú
projektjét.
A történelem során a legújabb technológiai vívmányok mindig bekerültek az oktatási folyamatokba,
majd a használatával párhuzamosan, megszülettek a hozzájuk tartozó módszertani irányelvek is. Az
interaktív tábla esetében is hasonló a helyzet. A fejlett országokban már a 90-es évek elejétől kezdődően
az üzleti szférában alkalmazott eszköz fokozatosan megjelent az oktatási rendszerekben.
Az oktatásban megfigyelt interaktív tábla előnyeit összegezve, a következő szempontokat emelnénk ki:
minden művelet megvalósítható segítségével, amely a számítógépen lehetséges
teljes körű hardverkompatibilitás
interaktív és multimediális elemek alkalmazásának lehetősége
elmenthető és megosztható óraanyagok
szemkontaktus a felhasználókkal a folyamat során
a diákok figyelmesebbek a használt során
közös munkavégzés megosztott felületen, kreativitás, kommunikációs készségek
A Nikola Tesla Szerb Tanítás Nyelvű óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár
budapesti, szegedi, deszki és lórévi tagintézményeibe interaktív táblák lettek beszerezve, mivel ezek a
táblák már a mai oktatás elengedhetetlen részei. A mai kor gyermekei sokkal jobban érzékelik és
fogékonyabbak is a kép bevitelre, mint a leírt szóra – állítják a tudósok, ezért, hogy haladjon a korral,
az iskola ilyen és ehhez hasonló eszközöket igyekszik beszerezni a szaktantermekbe. Azt reméljük az
új eszközöktől, hogy könnyebben és gyorsabban fognak tanulni a diákjaink. Ezzel magasabb színvonalat
ér el az iskola, mint oktatási intézmény is.
Az interaktív táblák beváltották a hozzájuk fűzött reményt, és az a tapasztalat, hogy ezek segítségével
érdekesebbé tudják tenni a tanárok az órákat, ezáltal több fontos információ marad meg a gyerekekben
is.
A NEMZ-E-20-0035 támogatás az alábbi szerint lett felhasználva:
interaktív táblák szállítása 4 helyszínre (Budapest, Lórév, Deszk, Szeged)
interaktív táblák felszerelése a fent említett 4 helyszínen

A projekt megvalósítását Magyarország Kormánya 12.000.000 forinttal támogatta.

