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Nyertes
pályázata
alapján
Oroszlány
Város
Önkormányzata 2010. június 23-án kötött támogatási
szerződést az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretein
belüli projektmegvalósítására.
A projekt célja:
Az oroszlányi önkormányzat „Tanulói laptopok
beszerzése Oroszlány Város Általános Iskoláinak”
című projektjének elsődleges célja a Tanulói laptop
program bevezetése és megvalósítása az oroszlányi
általános iskolákban. A program megvalósítását az
Önkormányzat a TÁMOP-3.1.4, a kompetencia alapú
oktatás megteremtésére elnyert pályázat keretében
vállalta fel
A projekt eredményeként a város iskolái összesen 291
tanulói laptophoz jutottak, melyekhez 15 tanári laptop
és a gépek elzárható tárolásához szükséges
töltőkocsik is társultak. A laptopok vezeték nélküli
hálózati kommunikációját intézményenként 1 WIFI
Router és tanulócsoportonként 1 WIFI Acces Point
teszi lehetővé.
Miért jó a gyerekeknek és a pedagógusoknak a
laptopos oktatás?

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósult meg

Fejleszti a gyerekek gondolkodásmódját. Segíti
vizuálisan megjeleníteni az egyes megtanulandó
tananyagelemeket. Általa a tanár folyamatosan
kapcsolatban áll a diákokkal, saját számítógépén
megjelenítve a diákok képernyőjét, így folyamatosan
figyelemmel kíséri és irányítja a diákok órai munkáját.
Bármelyik tanuló képernyője kivetíthető, megosztható
a többiekkel. Az eszközök segítségével a tanárok
olyan módszerekkel taníthatnak, amire hagyományos
tantermi keretek között nem lenne lehetőségük. A
diákok saját tempójukban haladhatnak a tananyag
feldolgozásában, miközben a tanár saját gépén figyeli
a munkájukat, s ha úgy látja, hogy valamelyik tanuló
megakadt, egyéni segítséget nyújt neki. Az értékelés,
számonkérés is digitális módszerrel történhet.
A megvalósítás:
A pályázat pozitív elbírálását követően az
Önkormányzat
a
projekt
végrehajtására
40 345 000 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el, a projekt 100%-os finanszírozású.
A projekt befejezésének időpontja:
2011. március 1.

