
Interaktív táblák az iskolában 
 

Egy többéves folyamat újabb állomásához érkezett Dunapataj közoktatása, amikor márciusban 

ünnepélyes keretek közt átadásra került az iskolában az új pedagógiai, módszertani reformot támogató 

informatikai rendszer. A még 2007-ben benyújtott első pályázat eredményeképpen mintegy 215 millió 

forint értékben az iskolának elsősorban, mint építménynek a fejlesztése történt meg. Ezt egy olyan 

pályázat követte, amelynek célja a kompetenciaalapú oktatás bevezetése volt az iskolai oktatásban. A 

pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésén kívül e pályázatnak már fontos célkitűzése volt a 

digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása és a most átadott 

informatikai eszközök pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, a tanórák módszertani 

támogatása már része volt e pályázatnak. A még 2008-ban az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 

benyújtott „Informatikai infrastruktúra fejlesztés a Duna-menti Közoktatási Társulás intézményeiben” 

címet viselő pályázat sikere által 31.144.160 Ft összértékben volt lehetőség eszközbeszerzésre, 

szoftvervásárlásra, valamint sor került a rendszer kiépítésére és a tantermi csomagokhoz oktatás is járt. A 

pályázat alapvető célja a tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú 

oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, jelen esetben Dunapatajon és természetesen az 

oktatási társulás másik két iskolájában Ordason és Géderlakon is. Az interaktív táblák lehetőséget 

nyújtanak a tanárok számára, hogy a könnyebb megértés vagy a figyelem, a motiváció fenntartása végett 

játékos feladatokat, vizuálisan könnyebben nyomon követhető videókat pillanatok alatt a táblára 

varázsolva hatékonyan segítsék az oktatást. Az átadást követő nyitott órák egyikén például a molekula 

szerkezetek memorizálását segítő játékot véletlenszerűen kialakított csapatok versengése láthattunk, majd 

egy iskolai környezetben veszélyes kísérlet videón történő megtekintése és persze a hozzá tartozó tanári 

magyarázat a durranógáz kémiai alapjait ismertette meg a diákokkal. Az interaktív tábla egy kattintással 

átkapcsolható a klasszikus krétatábla funkcióra is, és ha már digitális tábla, akkor az órai vázlatok 

digitálisan el is menthetők és egy pendrájvon haza is vihetők. A konstrukció tananyagok megismerésén 

kívül lehetőséget teremt egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási módokra is így még 

hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás és a diákok együttműködési képességének a fejlesztését. A 

Dunapataji Teleházban szerzett tapasztalataim alapján merem állítani, hogy nem könnyű feladat amire az 

iskola pedagógusai vállalkoztak, ám azt is látni kell, hogy a tudás megszerzésének a hatékonysága, a 

digitális írástudás magasfokú ismerete a jövő építésében már nem cél, hanem egy alapvető eszköz, nem 

mindegy, hogy milyen eszközökkel felvértezve lép tovább Dunapatajról, biztosak lehetünk benne, hogy 

hasznos célra fordítódnak ezek az energiák. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította. 


