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Az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatáról szóló első országos
online mérésében való részvételre.
tovább

Az egész világ nyertese az Imagine Cup-nak
Varsó - 2010. július 8. A varsói Operaházban tartott díjkiosztó ünnepséggel
befejeződött a Microsoft Imagine Cup 2010 versenye, amely a világ legnagyobb
szabású, 25 év alatti diákok részére rendezett IT versengése.
tovább

SNI IKT műhely
A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában régóta hangsúlyos szerepet
játszik az IKT. A digitális tananyagok alkalmazása és pedagógusok által történő fejlesztése is a „Commodore”-os időszakra nyúlik vissza.
tovább
Sikerekben, mosolygós arcokban gazdag új tanévet kívánunk!
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TANULSÁG A 21. SZÁZA
SZÁZADRA:
DRA: KREATÍV TANULÁS
TANULÁS,, GONDO
GONDOLLKODÁS ÉS OKTATÁS KONSTRUKTÍV SZEMLÉLETTEL

Kőrösné dr. Mikis Márta

A konstruktív
pedagógia és
a kollaboratív
tanulás egyik
jó példája lehet a 2008ban 5-6. évfolyamokon bevezetett ún.
nem szakrendszerű oktatás lehetősége.

A cím az újonnan született, vagy
helyesebben „újjászületett”
CONSTRUCTIONISM’2010 konferencia
szlogenjét hordozza. Immár negyvenhárom éve, hogy a massachusetts-i MIT-n
pedagógiai céllal megalkották a Logo
programnyelv kis teknősbékáját, amely
az elmúlt évtizedekben rengeteg változást megért. Oktatási szereplését 1987
óta az EUROLOGO elnevezésű nemzetközi
konferenciákon
(www.eurologo.org) rendszeresen megcsodálhattuk, amelynek 12. találkozójára került sor idén augusztusban, Párizsban. Ám a konferencia neve – a programbizottság döntése alapján – az eltelt
több mint két évtized alatt megérett a
változásra: „transzponálódott”, ahogy a
zeneszámokkal is történik. Azaz a téma
ugyanaz, de a hangnem, az árnyalat, a
kidolgozások kifinomultabbak. Egyrészt
a rendezvény már réges rég nem csak
Európáról szól, hiszen a résztvevők a
világ különféle tájairól érkeznek: Costa
Ricatól Dél-Koreáig, Ruandától Thaiföldig. Másrészt az eltelt negyedszázadban az oktatás módszerei is erőteljesen
változtak, sőt a diákok bevonásával,
aktív közreműködésével fiatalodott a
konferencia arculata, átlag-életkora is.
A piaget-i elvekre épülő Logo filozófiáját, alapgondolatait megtartva a
gyermeki gondolkodásfejlesztés, a tanulás megújítása, a tantárgyak közti átjárhatóság indokolta azt, hogy – az egyre
népszerűbb konstruktív pedagógia (ld.
http://www.ektf.hu/gg/tanfelfog.htm) jegyében – a szerteágazó, Logo-inspirálta
számítógépes oktatási célú alkalmazásokat felvonultató rendezvényt konst-

ruktivizmus hívószóval illessük. Ennek a
változtatásnak meg is lett a hatása a
szakemberek és események rekord
számával. A több mint 200 résztvevő
(diáktól egyetemi professzorig) végül 15
plenáris előadásban, 85 szekcióelőadásban, 5 plenáris vitában, illetve
17 poszterrel oszthatta meg gondolatait,
mutathatta be tapasztalatait, eredményeit, fejlesztéseit öt napon keresztül.
Az utolsó napon teltházas műhelyek
biztosítottak lehetőséget arra, hogy az
érdeklődők 16 egyetemi computerlaborban a gyakorlatban is kipróbálhassák, megtanulhassák a prezentációkban
felvázolt újdonságokat. Lehetett robotot
építeni és meseszerkesztésbe bevonni,
új Logo-változatokkal alkotni, web2-ben
modellezni, sőt rajzolni, mozogni, és a
matematikai fogalmakra építve táncolni
is.
Amikor Magyarországon a Logo
nevét kiejtjük, legtöbbször lesajnáló véleményeket kapunk, hiszen általában
valamilyen gyermekeknek szóló, játékos, komolytalan programnyelvvel azonosítják. A hőskorban, a házi számítógépek világában a képernyőn megjelenő, teknőcöt jelképező háromszög egyszerű mozgatása óta azonban hosszú
idő telt el. Annyira, hogy a sorra születő
Logo-változatok már komoly fejlesztői
környezet teremtettek, és közelsem
csak az óvodások, kisiskolások igényeit
elégítik ki. A kaliforniai Berkeley Egyetemen például – a paperti gondolatok jegyében – az MIT-n kifejlesztett Scratch
„Logo”-t a kezdő informatikushallgatók
képzésében is használják, a „The
Beauty and the Joy of Computing” kur-
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zuson, – tudtuk meg Brian Harvey professzor előadásából és műhelyéből. (http://scratch.mit.edu, ingyenes demo letölthető). A robotika pedig két évtizede pedagógus-továbbképzési tananyag, az 5 éveseket nevelőknek éppúgy, mint a nagyobbak tanárainak. (Gary Stager, Pepperdine University)

Képek a „hőskorszakból”: Kidlogo

Brian Harvey és a Scratch látványos, drag and drop programsorai

A Logo „szülőatyja”, Seymour Papert profeszszor 2005-ös súlyos közlekedési balesete óta sajnos
nem szerepel a nyilvánosság előtt, ám munkatársai,
tanítványai, neves követői képviselték az MIT fejlesztéseit – a mesterséges intelligencia zenei és táncművészeti interpretációjától kezdve a természettudományok kollaboratív, hálózati tanulásáig. Igazi amerikai stílusú, kötetlen, látványos előadásukba a hallgatóságot többször is bevonták: válaszok, kézmozdulatok, mozgások követelésével, olykor az egész előadótermet „megtáncoltatva” és egyúttal bizonyítva a
téma interdiszciplináris jellegét; azt, hogy a konstruktivizmus a számítógéppel kombinálva egyáltalán
nem a gép mellé leragadó, azt programozó diákokat
jelenti.
A magyar delegáció is kivette a részét a konferencia minden tevékenységéből. Turcsányi-Szabó
Márta (ELTE) elnökölt, poszter-szekciót vezetett,
majd plenáris előadáson „A számítógép mesél?” c.
előadásának képeivel „Az égigérő paszuly” magyar
népmese imitációjával kápráztatta el a közönséget.
A bab indáin végigutazva többek közt bepillanthattunk a hazai Logo-pedagógia negyedszázados történetébe, az indulás óvodai alkalmazásaitól kezdve a
most folyó egyetemi módszertani kutatásokig, ahol a
legutóbbi projekt realizálásában egyik PhD hallgatója, a résztvevő Pasaréti Otília volt segítsége.

A paradicsomi állapotokat Ádám, Éva, Káin,
illetve a kígyó álruháját öltő színes teknőcök játékos,
szuperponált mozgatásával Tasnádi Ildikó (Nemes
Nagy Ágnes Gimnázium) és Farkas Károly (Óbuda
Egyetem) varázsolták a képernyőre, olyan „nehéz”
fogalmakat gyorsan és egyszerűen felrajzolva, paraméterekkel változtatva, mint a szögfüggvények, a
ciklois, a Lissajous-görbék – akár általános iskolában. A konstruktív pedagógia és a kollaboratív tanulás egyik jó példája lehet a 2008-ban 5-6. évfolyamokon bevezetett ún. nem szakrendszerű oktatás lehetősége. Az Informatika-Számítástechnika Tanárok
Egyesülete számos felkészítő továbbképzést tartott,
amelynek IKT-alkalmazásban is adaptálható tapasztalatait Kőrösné Mikis Márta (ISZE) Nem szakrendszerű oktatás – kompetenciafejlesztő módszerekkel
c. posztere mutatta be.

Poszter ISZE-tanfolyami fotókkal és gyerekmunkákkal
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Ám a poszterbemutatók közül a legérdekesebb a
massachusetts-i diákok munkája volt, akik „Hogyan
építsünk robotot 30 dollárból?” feliratú transzparensük alatt üres konzervdobozok, pálcikák és színes
papírlapok felhasználásával készítettek egyszerű,
mozgó, érzékelő, reagáló figurákat. (www.build-ityourself.com)

Mini laptop Thaiföldön

Ám az is kiderült, hogy nem mindenütt fogadták
örömmel a teknőcgrafikát. Mexikóban például 2008-ig
tilos volt logózni, efféle „tanterven kívüli dologgal”
alkotni; így csak „föld alatt”, illegálisan terjedhetett,
bármily eredményes is volt használata például egyes
geometriai fogalmak szemléltetésében, a korcsoportot megelőző elsajátításában – tudtuk meg a törekvő
Ana Isabela Sacristan és Jésus Jiménez-Molotta matematikatanárok megható előadásából.
„Etess meg!” – kéri a felfordított egeret rejtő száj. Ilyen kis mozgó
lények könnyen készíthetők és programozhatók.

A konferencia előadásai a paperti Logokörnyezet számos alkalmazását reprezentálták. Láthattuk többek közt a LEGO-készletek iskolai
felhasználsását, új, 21. századhoz illő Logo program
-változatokat, robotok irányítását, környezetvédelmi
projekteket, a természet akusztikus adatainak zenévé komponálását, Logo-val készített gyönyörű Mandelbrot-ábrákat, matematikai kongruenciák modellezését (Evgenia Sendova, Bolgár Tudományos Akadémia), dinamikus adatstruktúrák szemléltetését,
népi motívumok kerámiára vitelét, a siketeknek készített multimédia-jelrendszert. A fejlődő országok
közül a ruandai „Egy tanuló – egy laptop” Matsikoprojekt eredményeit értékelhettük, míg a technikában
élenjáró országok diákjai mindennapi, könnyen hozzáférhető eszközként vitték magukkal a természetbe,
fotózásra kis gépeiket. A konferencia további fiatalítása érdekében felvetődött az is, hogy a következő
találkozón (Athén, 2012) a poszter-kiállításon résztvevő tanulók, illetve az előadó szülőket elkísérő
gyermekek is szerepelhetnének, bemutathatnák alkotásaikat, ötleteiket.

A párizsi konferencia inspirálta a mexikói gyerekek alkotását.

A panelek vitái a konstruktivizmus elmúlt 40
évével, Papert és a Mindstorm hatásával foglalkoztak, illetve a NetLogo és Scratch lehetőségeit taglalták. A konferencia gazdag programja az érdeklődők
számára letölthető a szervező Párizsi Amerikai Egyetem (AUP) honlapjáról, érdemes már a sokatmondó
angol előadás-címeket is böngészni.
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(http://www.aup.edu/news/special_events/
constructionism2010.htm), illetve nemsokára az
NJSZT Microworlds Logo Szakosztályának honlapján is olvashatunk információkat.
(http://www.freeweb.hu/mwlogo/index.html)

-grafika azért jó, mert használata „rugalmas, mobilis,
mindenütt jelen levő…” (Richard Noss, University of
London)
Kőrösné dr. Mikis Márta

Az ISZE sikeres pályázati eredményei:
Az Oktatásért Közalapítvány tehetséggondozási
pályázatán 4 eredményes pályázat összesen 3,4
milliót Ft-ot nyert.
Egyszerű és látványos az alkotás a Scratch programmal

A konferencia legmeglepőbb tanulsága számomra az volt, hogy az oktatási IKT-világot közel
sem a felhasználói ismeretek, szoftverek uralják.
A digitális kompetenciát természetesnek tekintik, vagyis – iskolai oktatástól függetlenül – elvárják,
hogy a tanuló tudja kezelni a gépet annak érdekében, hogy az alapvető felhasználói szoftverek segítségével írjon, rajzoljon, képeket kezeljen, kommunikáljon vagy netezzen. Nem ennek megtanítását,
sulykolását, gyakorlását tekintik az iskola elsődleges
feladatának, hanem magát az alkotást, az egyéni, új
gondolatok születését; legtöbbször projekt formájában, de általában kollaboratív módszerekkel. Ehhez
persze megfelelő és könnyen kezelhető fejlesztői
felület is szükséges, így mindenütt megerősödött a
gondolkodásfejlesztésre alkalmas, kreativitásra ösztönző, úgynevezett programozási környezet szerepe.
(Bár ezt a tantervek nem, vagy a legtöbb helyen
csak érintőlegesen kezelik, és a „kiváltságos”, informatika iránt erőteljesen érdeklődő tanulók számára
tartogatják.)
A bemutatott példák mindegyike sugallta, hogy
a pedagógusok azt tartják fontosnak, ha a tanuló
(akár a kezdő osztályokban, akár a középiskolában)
felfedezi az alkotást örömét, az építkezést, az
együttműködést, majd szerzett tudásának megmutatását, megosztását – összhangban a konstruktív pedagógiai elveivel. És ehhez az immár 43 éves teknőc

A TÁMOP 3.4.3 Tehetségsegítés témájú pályázaton a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskolával konzorciumban az Alulteljesítő Tehetségesek
Szakiskolai Versenyére és a pedagógusok képzésére 4,8 milliót Ft-ot nyert.
A megvalósítás a verseny kiírásával indul szeptember végén.
Az Oktatásért Közalapítvány a Kozma László
Informatika Alkalmazói Versenyére 400000 Ft-ot
nyert.
Az Oktatatásért Közalapítvány Dusza Programozói Emlékversenyre 200000 Ft-ot nyert.
A Dusza Programozói Emlékversenyt a Microsoft is támogatja 250000 Ft-tal, mint közhasznú támogatást.
Gratulálunk a pályázatban aktívan közreműködőknek!
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AZ EGÉSZ VILÁG NYERT
NYERTESE
ESE AZ IMAGINE CUP
CUP--NAK

Varsóban
kiosztották a
Microsoft
Imagine Cup
2010 díjait. Az
amerikai First
Lady, Michelle
Obama
videóüzenetben
köszöntötte a
döntőn
résztvevő 400
diákot.

Varsó - 2010 július 8. A varsói
Operaházban tartott díjkiosztó
ünnepséggel befejeződött a
Microsoft Imagine Cup 2010 versenye,
amely a világ legnagyobb szabású, 25
év alatti diákok részére rendezett IT
versengése.
Az idén 8. alkalommal meghirdetett
versenyre mintegy 325.000 diák
jelentkezett 120 országból, a döntőig
azonban csak annak a 69 csapatnak a
tagjai jutottak el, akik az országos
selejtezőket sikerrel vették.
"Az Im agine Cup információ technológiai versenyt évről-évre azért
rendezzük meg, hogy lehetőséget
adjunk a világ fiataljainak képzeletük
szabad kibontakoztatására annak
érdekében, hogy innovatív
megoldásokat találjanak a világunkat
fenyegető kihívásokra." - mondta Jon
Perera, a Microsoft oktatási igazgatója.
Az egy hetes világdöntőn a csapatok
nemzetközi szakemberekből és sikeres
üzleti szereplőkből álló zsűri előtt
mutatták be projektjeiket, amelyek mind
az ENSZ által megfogalmazott, és az
Imagine Cup céljaiba beépített olyan
problémákra adtak választ, mint például
az alapfokú oktatás egész világon
történő biztosítása, a kirívó szegénység
felszámolása, a fogyatékkal élők
esélyeinek javítása, vagy a fenntartható
fejlődés hosszú távú megoldása.
Az idei versenyen a kupát, az Imagine
Cup-ot, thailandi Skeek team vihette
haza a Software Design kategóriában,
s ik etet ek s zám ára k i f ej les zt ett,
jelbeszédre fordító "szinkrontolmács"
szoftvere jutalmaként.

A z Em bedded Developm ent
(beágyazott fejlesztés) szekcióban a

pálmát thailandi fiatalok vitték el
(SmarterME) okos kis szerkezetükkel,
am ellyel elek tronik us fogyas ztói
hálózatok tételes feltérképezését és
folyamatos figyelését lehet elvégezni,
hozzájárulva ezzel akár 25-30%-os
villamosenergia megtakarításhoz.
A játékszotver kategóriában (Game
Des ign) a m egj elenés ében, és
játékfelfogásában is formabontó, a fülöp
--szigeteki By Implication csapatának
munkája lett az első. Játékukhoz
szervesen kapcsolódnak a közösségi
média oldalak, miközben a játékos
szórakozva ismeri meg a globális
problémákon segíteni kész önkéntesés segélyszervezeteket és az egyéni
segítségnyújtás lehetőségeit.
A mintegy 11 kategóriában kiosztott
elismerések mellé jelentős, 5 - 25.000
d o l l á r o s p é n zj u t a l o m i s j á r a
győzteseknek. Jon Perera a gálán
bejelentette, hogy a Microsoft minden
döntőst meghív BizSpark programjába,
ahol azon túl, hogy ingyenesen
használhatják a cég üzleti
alkalmazásait, tanácsokkal is segítik a
program résztvevőit, hogy üzletet
kovácsolhassanak projektjeikből.
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Michelle Obama, a Fehér Ház First Ladyje,
videóüzenetben köszöntötte az Imagine Cup
résztvevőit abból az alkalomból, hogy 2011-ben a
rendezvény házigazdája New York lesz, majd a
világváros képviselői átvették az Imagine Cup
vándorzászlaját.
"Bár a magyar csapatok az elmúlt években jól
szerepeltek a versenyen, az idén nem jutottunk el a
világdöntőig" - mondta Tóth Bálint, a Microsoft
Magyarország oktatási projektvezetője, a hazai
Imagine Cup fő szervezője. "Jövőre azonban
mindenképpen ott szeretnénk lenni", - folytatja,
"ezért is indítjuk el újra a Keressük Magyarország
legjobb ötletét! kampányunkat, és biztatunk minden
fiatalt, hogy jelentkezzen elképzelésével. Segítséget
nyújtunk abban, hogy az ötletből versenyképes
projekt legyen."
További információk az Imagine Cup-ról:
Imagine Cup Magyarországon: http://devportal.hu/
groups/tanulk/pages/imaginecup_szoftver.aspx
Imagine Cup Website: http://www.imaginecup.com
Twitter: http://twitter.com/imaginecup
Facebook: http://www.facebook.com/
microsoftimaginecup
YouTube: http://www.youtube.com/
imaginecupmicrosoft
Flickr: http://www.flickr.com/photos/imaginecup/
People’s Choice: http://www.msstudentlounge.com/
studentrally/tabid/81/Default.aspx
Másodközlés: A cikk megjelent IOT.hu - IKT hírportál (http:// www.iot.hu)

FELHÍVÁS AZ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK
ISKOLAFEJLESZTŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL
SZÓLÓ ORSZÁGOS IKT-MONITOR ELSŐ, ONLINE
MÉRÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
A mérés időtartama: 2010. szept. 27. – okt. 10.
Felkérjük az iskolákat, hogy vegyenek részt az
évenként ismétlődő méréseket alkalmazó országos
monitorozásban, amely megmutatja, hogy hogyan
alakul az informatikai eszközök használata az iskolákban. A mérés iskolafejlesztő szemléletű és módszertani jellegű, kitöltése nem lehet a rendszergazda
vagy az informatikatanár feladata, legalább egy kis
csoport közös gondolkodását igényli. A részvétellel
automatikusan megnyílik az alaposabb iskolai önértékelés lehetősége is, reméljük, sokan élnek majd
vele!

A monitorozást

eLEMÉR végzi, aki

helyzetképet ad az iskolának arról, hogyan is
alkalmazzák az IKT az oktatás különböző területein;
megnyitja a részletesebb önértékelés és az önfejlesztés lehetőségét;
információval szolgál az oktatásirányítás számára a tudatos döntéshozáshoz;
visszajelzést ad a technika alkalmazását ösztönző beavatkozások hatásáról;
adatokat biztosít a nemzetközi összehasonlító
vizsgálatokhoz.
Regisztráció: http://ikt.ofi.hu

Segítségüket előre is köszöni eLEMÉR
munkatársai nevében

és

dr. Hunya Márta
témavezető, tudományos főmunkatárs
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
TÁMOP 3.1.1. projekt
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SNI IKT MŰHELY

Szabó János

Bizonyított,
hogy az oktatás hatékonyságát növeli,
ha az információ több
kommunikációs csatornán áramlik.
Különösen
igaz ez a sajátos nevelési
igényű gyermekek, és
ezen belül is
az érzékszervi fogyatékkal élők esetében.

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában régóta hangsúlyos
szerepet játszik az IKT. A digitális tananyagok alkalmazása és pedagógusok
által történő fejles ztése is a
„Commodore”-os időszakra nyúlik viszsza. A gyógypedagógusok már akkor
felismerték, hogy milyen lehetőségeket
rejt a számítógép oktatásba történő bevonása. Annak idején még nem álltak
rendelkezésre a maihoz hasonló korszerű hardver eszközök, tananyagfejlesztő szoftverek és vetítéstechnika, a
számítástechnika oktatása pedig csak
szakköri szinten működött. Ennek ellenére már saját fejlesztésű gyakorló
anyagokat, tesztfeladatokat, szimulációkat tudtunk prezentálni, néha sziszifuszi
munkával. Ezeket a tananyagokat az
osztályokba elhelyezett egy-egy gépen,
egyéni, differenciált és csoportmunkában lehetett alkalmazni, később aztán amikor már volt - a számítógépteremben is. Előbb használtunk számítógépet
a tantárgyi oktatás támogatására, mint
ahogy a számítástechnika oktatása tantervi szinten megjelent volna.
Bizonyított, hogy az oktatás hatékonyságát növeli, ha az információ több
kommunikációs csatornán áramlik. Különösen igaz ez a sajátos nevelési igényű gyermekek, és ezen belül is az érzékszervi fogyatékkal élők esetében,
ahol valamelyik kommunikációs csatorna csak részben, vagy egyáltalán nem
funkcionál. Hallássérültek esetében az
auditív úton érkező, többnyire hiányos
információ hatékonyan kiegészíthető,
helyettesíthető az IKT nyújtotta vizuális
lehetőségekkel.

Intézményünk – SMÖ Duráczky EGYMI
és Nevelési Tanácsadó – többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény,
ahol a szerteágazó tevékenységi területek közül kiemelkedik a hallássérült és
beszédfogyatékos tanulók oktatása.
Egy oktatási intézményben az IKTval támogatott oktatás színvonalát a
hardveres, szoftveres és motivációs
jellemzők határozzák meg.
Intézményünkben, az utóbbi évek
pályázatai lehetőségeinek köszönhetően, korszerű IKT eszk özök, e tananyagok és tananyagfejlesztő szoftverek kerültek beszerzésre. Ez jó hatással volt a pedagógusok motivációs
szintjére is. Az aktívtábla és a tananyagfejlesztő szoftverek használatát
belső képzéseken a számítástechnika
tanár és az oktatási informatikus segítségével sajátították el az érdeklődő kollégák. Ezek a pedagógusok alkották a
jelenleg is folyamatosan bővülő, spontán szerveződő IKT fejlesztő műhelyünk
magját. A kompetencia alapú oktatás
bevezetésével újabb IKT tartalmú képzéseken vehettünk részt, amelyek hasznos módszertani ismereteket is közvetítettek.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára nem mindig felelnek meg
a kész, úgynevezett konzerv digitális
tartalmak. Éppen ezért az IKT műhely
tevékenységei között kiemelt szerepe
van a tananyagfejlesztésnek. Ennek
megfelelően, az intézményünkben alkalmazott digitális tananyagok nagyobb
része saját készítésű. A saját fejlesztésű tananyagoknak – amellett, hogy
igény szerint, a gyermekek nyelvi szint-
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jéhez igazíthatók – van még egy nagy előnyük a vásárolt konzervekkel szemben: az a pedagógus, aki
hosszú órákat eltölt egy-egy digitális tananyag elkészítésével, biztosan használni is fogja. Az alkotás
öröméről nem is beszélve.

A logopédiai és hallássérült osztályokban eredményesen alkalmazzuk a Beszédmester szoftvert,
melynek kidolgozásában részt vettek intézményünk
gyógypedagógusai is. A szoftver ingyenes, módszertani leírással együtt letölthető:

A tananyagfejlesztéshez zömében a Lapoda
multimédiaszerkesztő szoftvert és a Smart táblaszoftvert használjuk. Az elkészült e- tananyagokat a
kollégák feltöltik az intézmény Intranet szerverére
forrásállomány szinten is, biztosítva így az intézményen belüli szabad felhasználást, adaptációs és
transzformációs lehetőséget minden pedagógus számára. A kollégák által Internetre is publikusnak jelölt
digitális tananyagok elérhetők:

http://www.inf.u-szeged.hu/beszedmester

http://www.duraczky.hu/projekt/tamop314/start.php?
id=innovacio
http://www.duraczky.hu/start.php?id=e_tanulas
A tananyagfejlesztés aktívtáblára először az
alsós hallássérült osztályokban indult el az anyanyelv tantárgyban, majd ezt követően a logopédiai
osztályokban, később felső tagozaton is. Az anyanyelvi témakörök feldolgozása során vizuális megerősítésként folyamatosan képeket, szócsíkokat
használtak a kollégák. Ezeket a manuális funkciókat
felváltották az aktívtáblára készült „fogd és vidd”
technikával mozgatható képek, feliratok. A Lapoda
programmal létrehozható dialóg boxok alkalmazásával bármikor előhívható és elrejthető segítő funkciók
építhetők be a digitális tananyagba, amely nagy segítség minden sajátos nevelési igényű gyermeknek,
s egyben rugalmasan kezelhető differenciálási lehetőség.

Vannak olyan belső integrációban oktatott mozgássérült tanulóink, akiknek mozgáskoordinációs
nehézségeik következtében az egér és a klaviatúra
használata is problémát okoz. Ők az aktívtáblára
készült, számukra akadálymentesített alkalmazásokat érintőképernyős számítógépen használják.

Felső tagozaton a saját fejlesztések mellett
használjuk még az SDT-s, internetről letölthető és
online tananyagokat. A kémia tantárgy oktatásához
eredményesen alkalmazzuk a Lapoda Chemistry
nevű molekulamodellező programot.
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Ez a szoftver nem csak a tanár kezében hasznos
eszköz, hanem a tanulók számára is. A programmal
tetszés szerinti molekulamodellek tervezhetők, 3D-s
körbejárási, forgatási funkcióval. Megfelelő IKT infrastruktúrával, csoportmunkára alkalmas osztálytermi
környezetben így igazi IKT kompetenciafejlesztés
valósítható meg.

Az aktívtáblás alkalmazások mellett kollégáink
egyéni gyakorlásra szánt e-tananyagokat is készítenek, amelyeket a tanulók házi feladatként kapnak.
Otthon, vagy a délutáni tanórán megoldva ezeket, a
megoldás képernyőképét fájlként elmentik, majd email-ben elküldik a tanárnak vagy feltöltik az osztály
számára létrehozott google csoportba. Ez a módszer
is támogatja a tantárgyi fejlesztés mellett az IKT
kompetenciák fejlődését. Készülő gyermek intranetünk Internet felől is elérhető lesz a tanulók számára,
így a gyakorlóanyagok elérése rugalmasabbá válik.

Intézményünk, amellett, hogy szegregált oktatást is folytat, elkötelezett az SNI integráció iránt.
Pályázati tevékenység részeként SNI befogadó pedagógusokat tömörítő munkaközösséget működtet,
melynek munkájában részt vállal IKT műhelyünk is.
IKT-val támogatott bemutató órákat tartunk, módszertani videókat készítünk, segítséget nyújtunk a
digitális tananyagkészítésben, bemutatjuk ezek sérülés specifikus akadálymentesítési lehetőségeit. Felkészítjük kollégáinkat a TIOP-1.1.1/07 pályázatból
hamarosan érkező SNI csomagok alkalmazására. Az
SNI befogadó munkaközösség számára web oldalt
hoztunk létre, melynek IKT tartalma elérhető: http://
w w w. d u r a c zk y. h u / t e a m / s n i _ t e am /s t a r t . p h p ?
id=sni_ikt
A sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres
integrációja érdekében intézményünk szoros kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is. Hallássérült gyermekek szüleit tömörítő Szülőklubot, beszédfogyatékos és mozgásfogyatékos gyermekek szülei számára Szülősulit működtetünk. Rendezvényeiken IKT
műhelyünk bemutatókat tart szülőknek, gyermekeiknek, gyógypedagógusoknak és befogadó pedagógusoknak, melyeken megismertetjük azokat az Internet
nyújtotta lehetőségeket, web 2-es alkalmazásokat,
ezek biztonságos használatát, amelyek az eredményes kapcsolattartást, kommunikációt szolgálják.
Bemutatjuk a szülőknek azokat a szoftvereket, digitális tananyagokat, amelyeket ők is tudnak használni
a gyermekükkel való otthoni foglalkozás során.
Az IKT műhely kidolgozta az intézmény IKT
stratégiáját: minél több olyan osztálytermi környezet
kialakítását tervezzük, amely alkalmas egyéni-, párés csoportos munkaformákban szervezett IKT kompetenciafejlesztésre. Ehhez az IKT infrastruktúrát
pályázati forrásokból tudjuk biztosítani. Meglévő publikált IKT tartalmú jó gyakorlataink mellé újak kidolgozását tervezzük. Szeretnénk elérni, hogy IKT referenciaintézményként támogathassuk az erre igényt
tartó oktatási intézményeket.
Szabó János
oktatási informatikus
SMÖ Duráczky EGYMI
és Nevelési Tanácsadó, Kaposvár
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SAFER INTERNET PROGR
PROGRAM
AM MAGYARORSZÁGON

A Safer Internet Program célja az Európai Unió
által közvetített értékrenddel összhangban az internet és az új online technológiák használatának biztonságosabbá tétele, különösen a gyermekek számára, és a jogellenes, valamint káros tartalom elleni
küzdelem hatékonyságának biztosítása. A program
szorgalmazza az önszabályozás alkalmazását, és
támogatja a biztonságosabb internetet tudatosító
központok európai hálózatát.
Az Európai Bizottság 1999-ben indította el Safer
Internet akciótervét, melyet - a hosszú távú fenntarthatóság érdekében - folytatólagosan követett a 2004
-ben elindított Safer Internet Plus program. A teljes
tevékenység a következő nagyobb csoportokra osztható fel:
Forródrótok (hotline) az illegális és káros tartalmak elleni küzdelemért, segélyvonal (helpline), emailes és chat konzultáció gyerekeknek és fiataloknak, akik káros, veszélyes tartalmakkal, vagy zaklatással találkoztak az interneten.
Tudatosság növelése a felhasználók körében,
„awareness centre”-ek közreműködésével.
Kéretlen és káros tartalmak elleni küzdelem
(szűrőrendszerekkel, információcserével, gyermekvédelmi intézkedésekkel, szorosabb rendőrségi/
bűnüldözői együttműködéssel).
Biztonságosabb környezet
(hangsúly az önszabályozáson).

népszerűsítése

A magyarországi konzorcium úgynevezett
Combined Node-ként adott be és nyert el pályázatot,
melynek során 2009 áprilisától két éven át a fenti
tevékenységek mindegyikét lefedi, az alábbi felelősségi körökkel:
Nem zetk özi
G yerm ekm entő
awareness centre, koordinátor

Szolgálat:

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: helpline,
segélyvonal és e-mailes és chat konzultáció gyerekeknek

Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ):
hotline szolgáltatás, a bejelentések feldolgozása
Puskás Tivadar Közalapítvány - Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ: hotline támogatás, a projekt
weboldalának üzemeltetése és karbantartása
A konzorcium minden tagja részt vesz a biztonságosabb internethasználatot népszerűsítő kampányokban is. A 2004-től minden év februárjában szerte Európában megrendezett Biztonságos Internet
Nap (Safer Internet Day) rendezvény kapcsán a legtöbb Európai Uniós országban – közöttük hazánkban
is – párhuzamosan zajlanak a netfelhasználók
(főként a fiatalabb korosztály) biztonságával és védelmével, az internet ártalmaival kapcsolatos előadások és kerekasztal-beszélgetések az érintett felek
(kormányzati és civil szféra szervezetei, tanárok,
szülők, gyermekek, média) bevonásával.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az interneten
leselkedő veszélyekre és megteremtsük a lehetőséget a problémák orvoslására, illetve a segítségnyújtásra. Az Európai Unió bizonyos országaiban már
több éve működő program lehetővé teszi, hogy a
megfelelő programok átvételével, adaptálásával és
nemzetközi együttműködéssel hatékonyan és széles
körben vegyük föl a harcot az illegális és káros tartalmakkal szemben.
Borsi Zsuzsanna
További információ: www.saferinternet.hu
Illegális és káros online tartalom bejelentése:
.internethotline.hu
Szakembereink, trénereink ingyenes előadásokat,
foglalkozásokat tartanak diákok, tanárok, szülők
számára a biztonságos internet- és mobilhasználatról. Az előadások megrendeléséhez írjon az
ngysz@gyermekmento.hu e-mail címre, vagy hívja
a 06-1-4757017-es telefonszámot.
Tippek az internet biztonságos használatához:
www.biztonsagosinternet.hu
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

Pályázati felhívás 2010 Általános és középiskolák kedvezményes Antivírus szoftver beszerzésére
Kapcsolattartók: Pőcz Viktória, Hatvanger Zoltán
Telefon: 06-1-273-0393
Fax: 06-1-273-0395
E-mail: info@telnetwork.hu
http://www.telnetwork.hu
19. Szabadfogású Számítógép verseny kiírása
Hetedik alkalommal hirdeti meg a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány a 19 év alattiak számára a Szabadfogású Számítógép-versenyt. A szakmai zsűri által kiválasztott pályaművek alkotóit értékes
nyereményekkel jutalmazzák, munkájukat pedig egy nagyszabású kiállításon mutatják be.
A pályamunkákat és a nevezési lapot 2010. október. 18. (hétfő) éjfélig kell beküldeni.
http://verseny.c3.hu/2010/
Vers Dr. LapTop-ról
A Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázatot ír ki a most induló weboldal népszerűsítése színesítése.
Szeretnénk, ha a beküldött versek az informatikáról, legfőképpen magáról dr. LapTopról szólnának, aki a
"beteg" laptopokat "gyógyítja". A weboldal a humor köntösében várja, a pályázok műveit.
A pályázat kiírója: Logsol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Pályázat címe: "dr.LapTop"
Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő 16. életévüket betöltött amatőr művészek - kizárólag
saját művel.
Pályázat lezárása: 2010. 10. 31.

KÖNYV

Ajánljuk a Jogismeret Alapítvány által kiadott "A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozás problémái" c.
tanulmányt, amelyet a Nemzeti Civil Alap támogatott.
Megrendelhető térítés nélkül a www.jogismeret.hu oldalon.
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Országos Interaktív Tábla Konferencia és Módszertani
Börze

September 2010

A Műszaki Kiadó idén is megrendezi az Országos Interaktív
Tábla Konferencia és Módszertani Börzét - most először a
pedagógusok számára teljesen ingyenesen!

Mon

Helyszín: Kempelen Farkas Hallgatói Központ, 1088 Budapest, Múzeum u. 17.

6

Időpont: 2010. október 1-2.
http://muszakikiado.hu/display/hir/?hir[hir_display][keyvalue]
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E-learning módszerek a hazai iskolák gyakorlatában Szakmai Konferencia
Az elmúlt időszakban a hazai oktatásügy központi törekvése
volt, hogy a számítógéppel támogatott oktatás, a hálózati tanulás, az e-learning módszerek minél inkább integrálódjanak
az iskolák mindennapi munkájába.

October 2010
Mon

Tue

Wed

Thu

1

Helyszín: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola,
7621 Pécs, Király u. 44.
Időpont: 2010. október 1-2.
Digitális írástudás Konferencia
Az iNet ("Nemzetközi Hálózat az Oktatás Átalakításáért") 2010
őszén online konferenciát szervez, hogy az oktatásban résztvevő tanárok, szakértők és diákok számára elősegítsék a
szakmai eszmecserét a 21. századi technológia által támogatott oktatásról.
Időpont: 2010. november 1-7.
Jelentkezési határidő: október 11.
http://www.ssat-inet.net/online_conferences.aspx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

November 2010
Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

INSPIRÁCIÓ
17. évfolyam 3. szám

ÉRDEKESSÉGEK INNEN-ONNAN

ÉRDEKESSÉGEK INNEN
INNEN--ONNAN

A Prezi
A Prezi egy non-lineáris felépítésű prezentációs
eszköz, egy virtuális vászon, melyre a prezentáció
elemeit szabadon fel lehet vinni és rendezni. Mivel
internetes szolgáltatás, ezért a számítógépre nem
kell feltelepíteni. A regisztrációt követően azonnal
használható a böngészőből. A felhasználók a webes
felületen bejelentkezve láthatják saját prezentációikat, a megosztottakat, és a nem fizetők által gyártottakat is. A felhasználók csoportosíthatják ismerőseiket és prezentációikat is. Bármelyik prezentációt bárhonnan lehet módosítani, lejátszani, letölteni. Nincs
dia, lap, oldal vagy bármely más korlátozás. A programban a path funkció helyettesíti a diaképsor linearitását.
http://www.prezi.com

A hagyományos tanulást támogatja a Wikipedia
alapítója
Jimmy Wales, a Wikipedia alapítója az internet
korában is a megalapozott, hagyományos tudás híve.
"Ami a műveltséget illeti, nagyon tradicionális véleményen vagyok: aki azt mondta, hogy manapság már
semmit sem kell tudnod, csak azt, hol keress utána,
az véleményem szerint nagyon félreértett valamit" –
mondta el a 44 éves Wales egy Hamburgban adott
interjújában. Elmondása szerint Wales a tabletek és
az e-bookok idejében is szívesen vesz a kezébe papírkönyveket. "A könyvek csodálatos dolgok. Olcsók
és sohasem merül le az elemük. A strandon is nagyon praktikusak, hiszen nem mennek tönkre, ha víz
éri őket" – mondta.
http://index.hu/tech/net/2010/09/17/
a_hagyomanyos_tanulast_tamogatja_a_wikipedia_al
apitoja/
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Te és én, vagyis mi. Mindenki, akinek jó ötlete, okos gondolata van, s azt szívesen megosztja velünk. Természetesen van
szerkesztőbizottság, hiszen másképen nem születne meg egy-egy
szám, de a ti írásaitokból áll össze a tartalom.
Ha van kinek írnod, ha van miről írnod és van hozzá kedved
is, akkor csatlakozz hozzánk.
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