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Felhívás az EU-s támogatású interaktív táblákat használó pedagógusokhoz
A TIOP 1.1.1/07 és /09 EU-s programok keretében mintegy 1200 iskola kapott
interaktív táblákat, WIFI-t, multimédiás számítógépeket, tanulói laptopokat. tovább

TÁMOP 3.1.4/12 pályázat a KMR és a konvergencia régiók iskoláinak
Az ISZE Tanártovábbképző Műhelye 5 munkacsoportban szolgáltatói kosár
létrehozását kezdte meg.

tovább

Mikor akadálymentes a web?
Sokan ha meghallják azt a szót, hogy akadálymentes weboldal, akkor rögtön
egy fekete háttéren nagy sárga betűkkel megjelenő weboldalra gondolnak, tovább

TÁMOP 3.1.4 ajánlott tehetséggondozó jó gyakorlat
Átvehető az ISZE "Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely-ISZE" című 60
órás, 7-8. évfolyamos alulteljesítő tehetségeseknek készített jó gyakorlata

tovább

Alulteljesítő tehetségekért tanári műhely a Beethoven
Általános Iskolában
2011. szeptemberében a martonvásári Beethoven Általános Iskolában 30 órás
tehetséggondozó programot indítottunk "Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely - ISZE Tehetségiskola" címmel.

tovább
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ÁLLÁSFOGLALÁS AZ INF
INFORMATIKA
ORMATIKA TANTÁRGY
KERETTANTERVI ÓRASZÁMAIRÓL

Köztudott, hogy a 21. század iskolájában nélkü-

szintű IKT tudás, hiszen erre épülve a kreatív felada-

lözhetetlen az ún. digitális írástudás megalapozása,

tok

ám ehhez megfelelő feltételekre van szükség.

képességet fejlesztene. Ráadásul a kötelező délutá-

Az új Nemzeti alaptantervhez elkészültek a kerettan-

ni, iskolában töltött idő tartalommal, értelmes felada-

tervek, és több tanévnyitó konferencián bemutatásra

tokkal való kitöltése is megkívánná, hogy a tanulók –

kerültek az egyes tantárgyakhoz rendelt óraszámok.

már alapfokú felhasználóként – ügyesen kezeljék a

Egyesületünk tagjai megdöbbenve értesültek az in-

technikát, ne annak megismerésére, hanem a moti-

formatika tantárgy erősen „megnyirbált” óraszámai-

váló feladatra koncentráljanak. Ha még a 10 ujjas

ról. Ezek megismerése óta rendszeresen érdeklődő

gépelés megtanítása is a heti egy órás tantárgyra és

telefonokat, leveleket kapunk igazgatóktól és infor-

a jelenleg erre még felkészületlen informatika tanárra

matika tanároktól, a hír valódiságát tudakolva. Bár a

hárul, akkor a NAT előírt követelményei úgyszól-

NAT már a 4. évfolyam végére követelményeket ír

ván teljesíthetetlenek. Nem is beszélve arról, hogy

elő, a kidolgozott kerettantervekben az informatika

szerte a világon a „vakon” történő gépírást napról

tantárgy csak a 6. évfolyamon lép be, szerény heti

napra kiszorítják az új, ikonikus és érintőképernyős

1 tanórával, a 8. évfolyamig. Ezzel súlyosan sérül és

technikai megoldások.

áthidalhatatlan az esélyegyenlőség is, hiszen nagyon késő, ha egy rosszabb körülmények között élő
gyermek csak 11-12 éves korában találkozik először
„hivatalosan” az informatikával, ugyanakkor a számítógépet otthon, kiskoruk óta használó társai pedig
éppen a legveszélyesebb korban vannak az önálló,
iskolai nevelői tanácsokat nélkülöző netezés káros
hatásainak kitéve.

megoldása

számos

tanulói

készséget/

A szakközépiskolások csupán a 9. évfolyamon, a gimnazisták a 9. és 10. évfolyamokon vehetnek részt heti egy-egy informatika órán. Kérdéses, hogy ilyen felkészítéssel hányan jutnak majd el
az érettségihez, különösen emelt szinten.
A szakmunkástanulók számára a közismereti
blokkban egyáltalán nem szerepel informatika,
holott a diákok felső tagozatról hozott, csekély óra-

Alsó tagozaton egyáltalán nincs még minimális
óraszám sem biztosítva a digitális tudás és a NATban remekül rögzített tartalom közvetítéséhez, így a
tantárgy teljesen „elvész”. A tervezett, szabad órakeretre készített ajánlás sem biztosítja, hogy minden
iskolában éppen az informatikai ismeretek kerüljenek
ennek középpontjába. Az 5. évfolyamtól, az új tantárgyak belépésével nagyon hasznos lenne egy elemi

számra épített IKT-s ismeretei egy-kettőre elavulnak,
ha nem épül rá folyamatosan megújuló és gyakorlati
tudás.
Napjainkban az informatika szaktanárok a digitális
tudás képviselői és közvetítői, nemcsak a diákok,
hanem a tantestületben pedagógus kollégáik számára is, akik közül még sokan nincsenek felkészülve
a korszerű IKT-alkalmazásra.
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Szerencsés lenne, ha a pedagógus életpálya modell

Új adatbázis modult léptet életbe az ISZE

is elismerné „küldetésüket” és megerősítené iskolai

Az ISZE 15 éve működtet a pedagógus tovább-

státuszukat.

képzés adatkezelésére adatbázist. 2007-ben új,

A TÁMOP 3.1.4 projekt iskolái a pályázatban a

Msql alapú adatbázist fejlesztettünk, amelynek már

pedagógiai-módszertani megújulást tűzik ki célul,

volt tagnyilvántartó modulja is, és alkalmas volt a

többek közt „a korszerű oktatási módszerek, jó gya-

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési

korlatok, új tartalmak bevezetését a tanmenetbe” az

Igazgatósága által kért, az OSAP 1665 Statisztikai

infokommunikációs technológiák oktatásban történő

felületre tanfolyami statisztika adatainak feltöltésre

alkalmazására építve. A leszűkített óraszámokat

is, közvetlenül a mi adatbázisunkból.

tekintve igen kérdéses, hogy IKT-s alapok nélkül

Az elmúlt hónapokban ismét fejlesztés történt. Az

mindez hogyan valósul meg. A pályázatban elvárt

eddig papír alapon kitöltött elégedettségi kérdőívet

módszertani megújítás lényege ugyanis az infor-

ezentúl a tanfolyami oktató által bejelentett tanfo-

matika órai projektmunka, páros és csoportmunka,

lyamhoz rendelve, az adatbázis webes felületén kell

tudás-megosztásra tanítás, tanulási keretrendszerek

kitölteni. A küldés gomb megnyomása után a csoport

használata stb., illetve olyan előkészítés, amely a

kérdőívének összesítője - egy automatikus levél

más tantárgyakban való alkalmazást szakszerűvé

alapján az ISZE levelezőrendszerében történő jelzés

teszi. A más szakos pedagógusoknak nem feladatuk

után -, az adatbázisból Excel kimenettel letölthető és

az IKT-használat megtanítása, ők már saját tárgyuk

nyomtatható. Az oktatónak a tanfolyam befejezését

módszertanába ágyaznák be az informatika órán

megelőző napon kell az adatbázisba megtenni a be-

tanultakat.

jelentést, és a kérdőív kitöltésére a résztvevőknek a

Összegezve: egyesületünk elfogadhatatlannak

befejező nap éjfélig van lehetősége. Az oktató belé-

tartja az informatika tantárgy csekély kerettantervi

pése a 15 éve használt kóddal történik, amit az adat-

óraszámait, mert ezekkel nem biztosított sem a NAT-

bázis kezelője állít be részére. Ám a legjobb megol-

ban előírt tantárgyi követelmények elérése, sem pe-

dás az, ha tanfolyam végén az oktató időt ad a kitöl-

dig a kulcskompetenciák között megfogalmazott, az

tésre, mert akkor biztosan nem marad el ez a jog-

EU által is előírt digitális kompetencia fejlesztése. Az

szabályban

iskolai megkeresések alapján a kerettantervek meg-

277/1997. kormányrendelet szerint az akkreditációs

felelő, NAT-hoz illő átdolgozásához, a módosított

feltételek egyike az elégedettségi mutatók gyűjtése.

óraszámok kialakításához felajánljuk szakmai segít-

Ennek tesz professzionális módon eleget az új adat-

ségünket annak érdekében, hogy a helyi tantervek

bázis modul. Ha a tavalyi évet nézzük, akkor ez

tervezése minél szakszerűbben történhessen. Véle-

17000 db (7 karton!) papír kiváltását jelenti. Az új,

ményünkről levélben tájékoztattuk Dr. Hoffmann Ró-

gyors és papírtakarékos megoldás alkalmazásával

zsa oktatási államtitkár asszonyt is.

nem kell kivágni annyi fát! Ugyanakkor az ISZE-hez

előírt

résztvevői

kötelezettség.

Az

méltó elektronikus adatkezelés történik a tanfolyamKőrösné dr. Mikis Márta
ISZE elnök

ok befejezésekor.
Dr Bándhidi Sándorné
az ISZE főtitkára
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FELHÍVÁS AZ EU
EU--S TÁM
TÁMOGATÁSÚ
OGATÁSÚ INTERAKTÍV TÁBLÁKAT (TANTERMI
CSOMAGOKAT) HASZNÁLÓ PEDAGÓGUSOKHOZ

A TIOP 1.1.1/07 és /09 EU-s programok keretében mintegy 1200 iskola kapott interaktív táblákat,
WIFI-t, multimédiás számítógépeket, tanulói laptopokat. Ezek értéke elérte a 15 milliárd forintot.

10 iskola, vagy pedagógus, aki a legtöbb résztvevőt
tudja mozgósítani, az ISZE-től tárgyjutalmat kap.
Az iskolai jó gyakorlatokról az Inspiráció külön
számában számolunk be. Ezért ide várjuk pedagó-

A program folytatódik. Már meghirdetésre került az új

gusok, tanulók, szülők, civilek, közéletiek írásait, ki-

pályázat. Buzdítjuk az iskolákat a pályázatra. Az elő-

sebb és nagyobb tudósításait.

ző tanévben az ISZE 100 informatika tanára, vezetőoktatóként 1090 tanfolyamon 17000 pedagógust ta-

A legaktívabb 3 iskolában ingyen tartunk további
tanfolyamot érdeklődő pedagógusoknak.

nított az interaktív tábla használata a pedagógiai
gyakorlatban c. 10 órás tanfolyamon.
A hatalmas értékű EU-s forrás és hazai társfinanszírozás eredményeként létrejött infrastrukturális fejlesztés nagyobb figyelmet érdemel, minthogy csak
az iskolába járó diákok és tanárok használják.

Kedves Pedagógusok!
Kérjük Önöket, mutassák meg ezeket az eszközöket azoknak, akik ilyenekkel még nem találkoztak,
hogy ők is találkozzanak az Eu-s támogatások eredményeivel.

Ezek az eszközök a korábbi években nem voltak
iskolai taneszközök, ezért sokan nem ismerték őket.

Az ISZE Elnöksége nevében

Azt szeretnénk, ha az eszközöket használó iskolák

Dr Bánhidi Sándorné

kinyitnák kapuikat és az eszközöket legalább egy

főtitkár

napon bemutatnák a volt diákoknak, a szülőknek, a
lakosságnak, a település civil szervezetinek, a település közéleti szereplőinek, olyan iskoláknak, akik
még nem kaptak ilyen eszközt.
A tanfolyamainkon részt vett pedagógusoknak az
ISZE meghirdeti az „Interaktív Nap” c. akciót 2012.
szeptember 12-november 12. közötti időben.
Ezen időszak alatt legalább egy napon szervezzenek bemutatókat! Készítsenek jelenléti íveket, és
annak egy másolatát e-mailhez csatolva küldjék meg
az isze@isze.hu címre 2012. december 1-ig.
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TÁMOP 3.1.4/12 PÁLYÁ
PÁLYÁZAT
ZAT A KMR ÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓK
ISKOLÁINAK

Az ISZE Tanártovábbképző Műhelye 5 munkacsoportban szolgáltatói kosár létrehozását kezdte

működés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,

meg. 2012. szeptemberében volt beadható az Új

 digitális, sport- és egyéb taneszközök intézmé-

Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog-

nyi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú

ram keretében „Innovatív iskolák fejlesztése” című

gyerekek készség- és képességfejlesztését,

pályázat.

kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás

http://www.nfu.hu/

iránti igény, viselkedésbe épülését,

uj_kiiras_az_innovativ_iskolak_fejlesztese_erdekebe

 a TÁMOP keretében megvalósuló infrastruktu-

n

rális

A pályázat célja:

(tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása

 az

oktatási

intézmények

pedagógiai-

módszertani megújulása,
 a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával,
 a diákok egészséges életmódra nevelése,
egészségtudatos, szemléletformáló iskolai ne-

projektekhez

a

szükséges

szakmai

az oktatás minőségének javulása érdekében.
Az IKT rész céljai:
 Informatika tantárgy tanításának módszertani
fejlesztése, illetve,
 más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (informatikai szakkör, informatikai munkakörben dolgozó vendégelőadók meghívása)

velés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi

 digitális tartalmak beszerzése, használata,

állapotának, egészségvédelmének és egés-

 taneszközök oktatási gyakorlatban való haszná-

zségfejlesztésének érdekében,
 a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
 a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek
fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában,

lata,
 nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés, jó
gyakorlatok átvétele
Megvalósítható 30-120 órás akkreditált vagy a

 az aktív állampolgárság készségeinek fejleszté-

TAMOP 3.1.5 Pedagógusképzés keretében minősí-

se, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti

tett továbbképzés formájában. A képzések kiválaszt-

és európai identitás kialakulásához,

hatóak a későbbiekben a TÁMOP 3.1.5 Pedagógus-

 a helyi társadalmi szervezetekkel való együtt-

képzés konstrukció keretében kifejlesztett Iskolatáskából is, mely a jelenlegi Szolgáltatói Kosárra épül.
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Megvalósítható 30-120 órás akkreditált továbbkép-

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/

zés vagy nem akkreditált felkészítés formájában. A

CatalogueDetails.aspx?Id=2859

köznevelési rendszer és a tartalmi szabályozók változására tekintettel javasoljuk a D pontban szereplő

Interaktív tábla-interaktív módszerek a pedagógusok
és tanulók kompetencia fejlesztésében

tevékenységeket a projektidőszak második felében
megvalósítani. A jó gyakorlatok kiválaszthatóak a
későbbiekben a kifejlesztett Iskolatáskából is, mely a

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=1835

jelenlegi Szolgáltatói Kosárra épül. Javasoljuk, hogy

Mérés-értékelés hatékonyságának növelése interak-

a jó gyakorlatokat a tudástranszferre felkészített re-

tív tábla és szavazó rendszer használatával

ferencia intézményektől vegyék igénybe

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/

Együttműködési kötelezettségek

CatalogueDetails.aspx?Id=744

A nevelési-oktatási munkát segítő és támogató

Az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani

egészségügyi,

gyermekvédelmi-

megújulását, a pedagógusok szakmai fejlődésének

gyermekjóléti, sport- vagy sportcélú, kulturális, egyéb

elősegítését szaktárgyi tanár továbbképzések meg-

szakmai, vállalkozói vagy civil szervezetekkel és in-

valósításával szolgáló képzések

szociális

tézményekkel (szolgáltatókkal) és szakemberekkel
való együttműködések kialakítása. Az együttműkö-

„Mi a manó?” Az IKT alkalmazása óvodapedagógusok, tanítók és gyógypedagógusok számára

dések gyakorlati megvalósulását támogató hálózatok
létrehozása, legalább 3 különböző tevékenységi körű
szervezet (szolgáltató) - szakember bevonásával.
Az ISZE 15 éve folyamatosan fejleszti az iskolákkal
való kapcsolati hálóját. Jelenleg csaknem 2400 iskolával van kapcsolatban. Az együttműködésre jelenleg

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=3346
A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének és
digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás
folyamatában- alap szintű modul

is kész. Várjuk a pályázók jelentkezését a 06-1-

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/

4620415

CatalogueDetails.aspx?Id=2232

telefonszámon,

vagy

e-mailben

isze-

@isze.hu címen.

Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív

Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevé-

tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi

kenységeinek támogatása

oktatásban.

Az infokommunikációs technológiák (IKT) okta-

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/

tásban történő alkalmazásához kapcsolódó tovább-

CatalogueDetails.aspx?Id=2257

képzések igénybevétele (amennyiben releváns a

Digitális térképek és irodalmi helyszínek szemlélteté-

TIOP-1.1.1 konstrukciókból beszerzett eszközökhöz

sének lehetőségei interaktív tábla használatával

használatához kapcsolódó termékspecifikus képzések), ezek a következők:
Tanulói laptop használata a kompetencia alapú oktatásban

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=2038
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Az infokommunikációs technológiák kompetenciafej-

Digitális Oktatási Alapcsomag a

lesztési lehetőségei továbbképzés a közoktatás irá-

magyar diákoknak

nyításban és szervezésben dolgozó szakemberek
számára

A 21. század legkorszerűbb tanulási és tanítási
környezetét kínálja hazánk minden köz- és felsőokta-

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/

tási intézményének a kormány és a Microsoft Ma-

CatalogueDetails.aspx?Id=2256

gyarország együttműködése révén elinduló Digitális

Nem szakrendszerű oktatás - kompetenciafejlesztő
módszerekkel

Oktatási Alapcsomag. A megoldáscsomag része – a
többi között – az intézményi és diáklevelezés, a csoportmunka, az intranet, vagy éppen az előadás-

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/

sugárzási és videokonferencia-lehetőség is. Ezek

CatalogueDetails.aspx?Id=662

online igénybevételéhez az intézményeknek nincs

Elektronikus aláírás elméleti és gyakorlati oktatására

szükségük saját szerverparkra, így az üzemeltetési

felkészítő alapszintű tanfolyam

és energiaköltségeket is megtakarítják. A beszerzési

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/
CatalogueDetails.aspx?Id=1981
Szöveges értékelés gyakorlata a SzovErt program
alkalmazásával

költségek ráadásul az államot sem terhelik: a szoftvercég magyar vállalata ugyanis a hazai gazdaság
versenyképességébe való befektetésnek tekinti az
52 milliárdos felajánlást.
A Digitális Oktatási Alapcsomag által kínált kor-

http://195.199.249.137/PedAkkred/Catalogue/

szerű tanulási környezetet a diákok és hallgatók az

CatalogueDetails.aspx?Id=1984

iskolán kívülről, otthonról is elérhetik. Ennek köszönhetően a jövő nemzedéke már a tanulmányai során

Az ISZE nagy IKT, és pályázatírói gyakorlattal

közvetlen tapasztalatot szerezhet arról, mit jelent a

rendelkező szakemberei számos iskolában segítet-

távoli munkavégzés, a coworking és a mobilitás egy

tek a pályázat elkészítésében és segítenek a megva-

olyan korban, ahol az ún. felhő-alapú szolgáltatások

lósításában. Amennyiben ajánlatunkat elfogadja,

alapvetően változtatják meg az emberek viszonyát a

keressen bennünket az alábbi elérhetőségek vala-

munkaidő, vagy a fizikai értelemben vett munkahely

melyikén.

fogalmaihoz.

ISZE 1133 Budapest, Vág u. 2/C.
Tel: 06-1-4620415, mobil: +3630-9195393
E-mail: isze@isze.hu

A Digitális Oktatási Alapcsomag igénybevételére nem az érdeklődő intézményeknek kell jelentkezniük, a lehetőségről a Microsoft Magyarország szakemberei tájékoztatják majd a kedvezményezett oktatási, képzési helyeket – előreláthatólag még az új
tanév kezdetéig bezárólag.
Microsoft Magyarország

www.microsoft.com
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MIKOR AKADÁLYMENTES A WEB?

Sokan ha meghallják azt a szót,

Vagy ha provokatív akarok lenni, akkor

hogy akadálymentes weboldal, akkor

úgy teszem fel a kérdést, hogy ami aka-

rögtön egy fekete háttéren nagy sárga

dálymentes, az abnormál verzió? Sze-

betűkkel megjelenő weboldalra gondol-

rintem az a normál honlap, amiből csak

nak, ami akkor jelenik meg, ha a honla-

egy verzió van, és az eleve akadály-

pon rákattintanak az akadálymentes

mentes.

vagy vakbarát verzió ikonjára. Vagyis az
Szántai Károly

él a fejekben, hogy van a honlap és an-

Milyen barát legyen az oldal?
Ha már az elnevezéseknél tartunk,

nak külön van egy akadálymentes verziója. Ennek valószínűleg az lehet az oka,
hogy ha körülnézünk a Magyarországi
weboldalakon (főleg az állami és önkormányzati szervezetek honlapjain), akkor
bizony

sokszor

ebbe

az

“akadály-

mentesítési megoldásba” botlunk bele.
Nem tudom, hogy mikor és hogyan si-

Az oldal megfelelő kódolásától
lesz egy weboldal a vak felhasználók számára könnyen
hozzáférhető.

került ennek a rossz megoldásnak ilyen
mély gyökeret vernie a megrendelők és
a fejlesztők fejében, de itt lenne az ideje, hogy elfelejtsék.

a vakbarát verzió elnevezés használata
is jól tükrözi a webes akadálymentességről alkotott torz képet. Ahogy az épített

környezetben

akadálymentesség

alatt általában csak a mozgássérülteknek készült lámpát értik, úgy az internet
világában sokan azt hiszik, hogy csak a
látássérültek miatt kell az akadálymentesség. Természetesen mindkét megközelítés hibás, hiszen az akadálymentesség nagyon sok különböző csoportot
érint. Ha ezt elfogadjuk, akkor a vakba-

Mi a gond az akadálymentes verzióval?

rát verzió mellett például miért nem csinálunk minden honlaphoz külön moz-

A legfontosabb probléma maga a
verziózás. Több ok miatt is.
Minek nevezzelek?
Egyrészt látni egy nagy kavarodást
az egyes verziók elnevezésében. Az
akadálymentes verziót általában akadálymentes, vakbarát, vagy látássérült
verziónak, illetve változatnak hívják. De
ami engem különösen zavar, hogy a
nem akadálymentes verziót “normál
verzió” névvel illetik. Az benne a normál, hogy nem akadálymentes?

gássérült-barát

verziót,

hallássérült-

barát verziót, idősbarát verziót és további barát verziókat? Látható, hogy ez a
megoldás értelmetlen és felesleges.
Újra ugyanoda lyukadunk ki. Vagyis egy
verziója legyen a honlapnak, ami lehetőség szerint minden felhasználót egyformán és akadálymentesen kiszolgál.
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Amikor a vakbarát verzió nem vakbarát
Egyébként ha a vakbarát verzió elnevezés alatt
a fekete háttéren nagy sárga betűkkel megjelenő
verziót értjük, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy
ennyi erővel rózsaszín háttéren apró zöld betűkkel is
készülhetne ez a verzió. A vakok számára ugyanis
az oldal külső megjelenése tökéletesen lényegtelen.
Nem ettől, hanem az oldal megfelelő kódolásától
lesz egy weboldal a vak felhasználók számára könynyen hozzáférhető. Sajnos nagyon sok olyan oldalt
vizsgáltam már, ahol a vakbarát verzió nem volt aka-

nítése tovább növeli bennük a társadalmi szegregáció érzetét. Ez kicsit olyan, mintha egy épületnél külön épületszárny lenne az ép és a fogyatékos emberek számára. Sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy
az akadálymentes verzióra kevesebb figyelmet fordítanak a honlap szerkesztői. Ez például abban nyilvánul meg, hogy a nem akadálymentes verzióhoz képest az akadálymentes verzió elavult híreket, információkat tartalmaz. Ebből a tapasztalatból kiindulva
az érintett felhasználók inkább a normál verziót próbálják használni, még akkor is, ha az nehézkesebb.

dálymentes a vakok számára. Akiknek az ilyen típu-

Milyen esetekben érdemes mégis külön verziót

sú kontrasztos megjelenés és a nagy méretű betűk

biztosítani?

fontosak azok a gyengénlátó vagy az idős korú felhasználók. Ebből a szempontból a “nagy kontrasztú
verzió” találóbb elnevezés. Megjegyzem viszont azt
is, hogy a megfelelő kontraszt és a betűméret beállításának lehetősége szépen beépíthető az alap honlapba. Ehhez megint nem kell feltétlenül külön verzi-

A WCAG1 akadálymentesítési szabványnak
megfelelően az alternatív verzió használatát hangsúlyozottan csak legvégső megoldásként ajánlom. Ennek oka, hogy ritkán, de előfordulhatnak olyan technikai, jogi és egyéb esetek, amikor az eredeti weboldal hozzáférhetősége csak ily módon biztosítható.

ót készíteni.
Fontos, hogy alternatív verziónak csak azt tekinthetAmikor az akadálymentes verzió megtalálása
nem akadálymentes
Paradox helyzetet szül, amikor az akadálymentes verzióra mutató link vagy ikon rosszul van elhelyezve a nem akadálymentes oldalon. Vagyis ahhoz,
hogy az akadálymentes verziót valaki használni tudja, előbb át kell vergődnie valahogy egy akadályokkal teli oldalon. A helyzetet csak az enyhítheti, ha az
akadálymentes verzióra mutató link az oldal tetején,
illetve az oldal kódjának elején található. Honlap akadálymentességi vizsgálataim során találkoztam már
olyan weboldallal, ahol az akadálymentes verzióra
mutató ikon az oldal középtáján volt elhelyezve, ráadásul nem akadálymentes megoldással.

jük, ami:
 valóban akadálymentes, azaz megfelel a
WCAG szabvány valamelyik szintjének,
 tartalmában ugyanolyan naprakész, mint a nem
akadálymentes verzió tartalma,
 akadálymentes módon elérhető a nem akadálymentes verzióból.
Jellemző eset lehet az alternatív verzió használatára,
amikor a felhasználó számára a honlap szövegének
megértése jelenti a legfőbb akadályt. Például a megértési nehézségekkel élő emberek esetén az úgynevezett könnyen érhető nyelvezet jelent megoldást,
amit az idegen nyelvű verziókhoz hasonlóan külön
verzióban érdemes megvalósítani.

Rossz társadalmi üzenet
Azt is szokták mondani az érintett felhasználók,
hogy a “normál” és az akadálymentes verzió elkülö-

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
mentesítési útmutató

= Web akadály-
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Egyébként az én felfogásomban amikor egy magyar

Felhívás!

nyelvű honlapból angol, német vagy egyéb nyelvű
alternatív verziót készítünk, akkor tulajdonképpen a
magyar

nyelvet

nem

értők

számára

akadálymentesítjük az oldalt. Természetesen ez ön-

Kedves informatikát oktató és informatikát kedvelő kolléga! Kérjük, csatlakozzon az InformatikaSzámítástechnika Tanárok Egyesületéhez!

magában még nem tekinthető klasszikus akadály-

Meggyőződésünk, hogy csak a lehető legszélesebb

mentesítésnek, de jól példázza azt, hogy a weben

körű összefogással, közös érdekérvényesítéssel

akadályok nem csak a fogyatékos személyek szá-

érhetjük el, hogy az informatika oktatása megkapja

mára léteznek.

méltó helyét. Az egyesület ezen vállalását csak akkor tudja hatékonyan teljesíteni, ha minél több kollé-

A cikk eredeti verziója az AkadálymentesWeb.hu
blogon jelent meg.

ga véleményét ismerjük.
A belépési nyilatkozat elérhető az ISZE honlapján

A szerzőről:

(www.isze.hu), az évi 2000 Ft-os tagdíj befizetését a

Szántai Károly web akadálymentesítési szakértő,

csekkadó

esélyegyenlőségi és akadálymentesítési info-

04493300-44000009 bankszámla számra (Erste

kommunikációs szakoktató.

Bank)

miatt

átutalással

várjuk

a11644006-

Szakmai blogja a www.akadalymentesweb.hu címen
érhető el.

Támogatását köszöni
az ISZE vezetősége

A

Nemzetközi

Gyermekmentő

Szolgá-

lat az Európai Unió „Safer Internet Plus” program
támogatásával 2012. szeptember 25-26-án megrendezésre került „Az internet hatása a gyermekekre c.
nemzetközi konferencia. Kőrösné dr. Mikis Márta:
Digitális világ - interaktív táblán című előadásával
képviselte az Informatika Számítástechnika Tanárok
Egyesületét.
A konferencia előadásai a www.saferinternet.hu oldalon tekinthetők meg.
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TÁMOP 3.1.4 AJÁNLOTT TEHETSÉGGONDOZÓ JÓ GYAKORLAT

Átvehetőek az ISZE "Alulteljesítő Tehetségesekért

Tanári

Műhely-ISZE"

című

60

olyan 7. évfolyamos alulteljesítő tanulókat, akik az

órás,

iskolában nem tudtak jó képességeiknek megfelelő-

7-8. évfolyamos alulteljesítő tehetségeseknek készí-

en teljesíteni, azonban az informatika iránt különö-

tett és az "Informatikai gazdagítás kooperatív tanu-

sen érdeklődtek.

lással" című 30/60 órás, informatika iránt érdeklődő
7-8. évfolyamos tehetséges tanulóknak készített tehetséggondozó jó gyakorlatai. Mindkét jó gyakorlat a
Géniusz tehetséggondozó jó gyakorlatok adatbázisában bejegyzett program

Az ISZE a 60 órás szakkört több alkalommal kerületekbe kihelyezett formában is megvalósította (OKA
XVIII). A kihelyezett szakkörbe beválogatott tanulók a hálózatosodás jegyében - a kerületi iskolák diákjai
voltak, az oktatók az ISZE vezetőoktatói és szakértői

http://geniuszportal.hu/jogyakorlatok?

voltak. A kihelyezett programok az eredeti 60 órás jó

q=jogyakorlatok&keys=ISZE.

gyakorlat moduljaiból 30 órás változatban valósultak
meg. A 30 órás program "A" változata a kép- és a

I.

videoszerkesztés, míg a program "B" változata az
Az ISZE "Alulteljesítő Tehetségesekért Tanári Műhely - ISZE" című 60 órás, 7-8. évfolyamos alulteljesítő tehetségeseknek készített jó gyakorlata a Géniusz jó gyakorlatok adatbázisában bejegyzett (http://

interaktív-tábla témakörre épült. A program sikerét
példázza, hogy az egyik rövidített, 30 órás szakkör
befejezésekor tanulói és szülői kérésre megvalósult
a következő 30 óra is.

geniuszportal.hu/node/6614), tanórán kívüli szakköri
tehetségprogram, amelyben az alkalmazói informatika a fejlesztés eszközeként jelenik meg.

Az ISZE az említett jó gyakorlatot iskoláknak is átadta. A program iskolai megvalósításának tipikus problémája, hogy egy iskolában nehezebb 15 olyan fej-

A szakköri foglalkozásokon, a fejlesztésben az alulteljesítők gyenge oldalának kiegyenlítésére az egyéni munka mellett előtérbe kerül a csoportmunka, az
együttműködés és a társas készségek fejlesztése.

lesztésre szoruló tanulót beválogatni, aki informatikában nagyon ügyes. Ebből a gondolatból kiindulva az
ISZE szakértői elkészítették az eredeti program
olyan adaptációját is, amelyben célcsoportként ma-

A szakköri tematika fő fejezetei: interaktívtábla, felel-

radt az alulteljesítők köre, de a tehetségprogram

tető

videoszerkesztés,

szakköri tematikája projekt jelleggel, eltolódott az IKT

honlapszerkesztés, tanulásmódszertan, csapatépí-

más tantárgyakban történő alkalmazásának irányá-

tés, kommunikáció-fejlesztés.

ban. Az iskolák egy választott témakörre fűzték fel a

rendszer,

kép-

és

A pályázati forrásokból (OKA II, OKA/1), valamint az
ISZE saját forrásából megvalósított ISZE szakköri
programokba az ISZE tehetségszakértői és pszichológusai programonként 5-6 iskolából válogattak be

foglalkozásokat és 4-5 tantárgyi kapcsolódásból állították össze a projektprogramot.
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A foglalkozások során mindvégig megmaradt az in-

képszerkesztő, valamint IKT eszköz (interaktívtábla,

formatika központi szerepe, valamint a különböző

feleltetőrendszer) témakörökből három, a csoport

tantárgyakhoz kapcsolódó gazdagításban mindvégig

érdeklődésének megfelelő témakörben történik. A

ott volt az IKT eszköz- és szoftverhasználat. A tanu-

gazdagítás segíti a tanulók csapatversenyekre (pl.

lók

tábla,

ISZE Kozma László csapatversenyére) és más ta-

feleltetőrendszer, képfeldolgozás stb. - ismereteket,

nulmányi versenyekre való felkészülését. A program

hanem konkrétan az adott szakköri projekt tematiká-

újszerűsége, abban mutatkozik meg, hogy az infor-

hoz kapcsolódóan ismerkedtek meg az alkalmazási

matikával, IKT eszközökkel történő gazdagítás pro-

lehetőségekkel. Az így kialakított szakköri program-

jektszerűen kapcsolódik egyéb közismereti tantár-

ban különböző szakos tanárok dolgoznak együtt. A

gyak ismeretanyagához. A feldolgozott szövegek, az

siker egyik alapfeltétele, hogy összehangolt tanári

összeállított munkatáblák, honlapok stb. mind-mind

együttműködés alakuljon ki már tematika tervezése-

az alkalmazóképes tudást, a kompetenciaérzést erő-

kor.

sítik, sikerélményhez juttatnak és megerősítenek. A

itt

nem

általánosan

tanultak

szabálykövetés mellett, nagy teret kap a kreativitás,

II.

az új ötletek, az egyéni megoldások követése és
Az ISZE "Informatikai gazdagítás kooperatív tanulás-

bemutatása.

sal" című 30/60 órás, informatika iránt érdeklődő 7-8.
évfolyamos tanulóknak készített szakköri tehetségprogramja Géniusz jó gyakorlatok adatbázisában
bejegyzett (http://geniuszportal.hu/node/7887) tehetségprogram, célja az informatika iránt érdeklődő ta-

A programot adaptálni lehet középiskolai korosztályra, hasonlóképpen megvalósítható alulteljesítő tehetségesek tehetséggondozására is.
Az ISZE jó gyakorlat átvételének előnyei

nulók szaktárgyi ismeretgazdagítása és együttműkö-

 Az ISZE a jó gyakorlatok tervezett átvétele ese-

dő készségének fejlesztése kooperatív tanulással. A

tén megbeszélést szervez az iskola képviselői

szakköri programban az alkalmazói informatika így

és az ISZE tehetség- és SNI adaptáció szakér-

kettős szerepben: eszközként és a gazdagítás irá-

tőinek részvételével. A megbeszélés során kör-

nyaként is megjelenik.

vonalazhatók az iskola konkrét elképzelései, a

A kooperatív tanulásszervezés (az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség, az egyenlő részvétel, a

programmal kapcsolatos igényei és elvárásai,
az adaptálni kívánt változat lehetőségei.

párhuzamos interakciók /Kagan) alkalmazásával,

 Az ISZE szakköri program átvételét – a prog-

minden tanuló aktívan vesz részt a munkában, a

ramhoz kapcsolódó – 30 órás továbbképzéssel

diákok megtanulják egymást tanítani és egymástól

segítjük:

tanulni. A részvételnek köszönhetően javul a tanulók

 „Tehetséggondozási jó gyakorlatok terjesz-

egymásra figyelésének készsége, interaktivitása,

tése mentorálással” (10 óra); „Informatikai

konfliktuskezelése, döntéshozatala, felelősségérze-

eszközök és interaktív módszerek a tehet-

te. Ezáltal eredményesebb lesz a tanulók csapatban

ségesek fejlesztésében” (10 óra);

(csapatverseny, projekt stb.) történő tevékenysége.

„Tehetséggondozó szakkörvezetők és ver-

Az informatikai gazdagítás: szövegszerkesztő, táblázatkezelő,

prezentációkészítő,

honlapszerkesztő,

senyre felkészítő tanárok továbbképzése” (10 óra). Összesen: 30 óra.
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 "Kooperatív tanulás, csoportmunka és pro-

 Az ISZE az iskolával való megállapodás kereté-

jektmódszer az IKT-val támogatott tanórai

ben figyelemmel kíséri a program iskolai megva-

és tanóránkívüli tehetséggondozásban és

lósítását és a tanulókat bevonja a program

felzárkóztatásban" (30 óra)

utánkövetési folyamatába, a követő mérésekbe

 A továbbképzésen szerzett ismeretek alapján,
az iskolának lehetősége lesz a számára leginkább megfelelő forma kiválasztására, majd ki-

kiegészítve a korábbi kutatásokat.
http://www.isze.hu/download/inspiracio/
Inspiracio_2011_2.pdf

alakítására. A továbbképzés egy modulja a tehetségfolyamatba épített mentorálás jelleggel
segíti a program helyi adaptációjának kialakítását.
 Az ISZE központi szakkörein hospitálási lehetőséget biztosít az iskola tanárai számára.
 Az ISZE szakértői segítik a szakköri tervek el-

Az iskoláknak megkeresés esetén referenciákat küldünk.
A programokkal, a programok átvételével kapcsolatosan bővebb információ kérhető az ISZE elérhetőségein.
tel./fax:06-1-4620415

készítését, valamint tanácsot adnak az alultelje-

mobil: +36309195393

+36309538295

sítők tehetségsegítésére irányuló feladatok ki-

e-mail: isze@isze.hu

fulopmm@gmail.com

választásában, kidolgozásában.
 Az ISZE tehetségszakértői igény szerint segíti a
tanulók beválogatását.
 Az ISZE digitális folyóiratában lehetőséget nyújt
a program megvalósításáról szóló rövid hírek,
illetve hosszabb beszámolók megjelentetésére.
http://www.isze.hu/download/inspiracio/
inspiracio_kulonszam.pdf
 Az ISZE Szakmai napjai lehetőséget ad az iskolának a megmutatkozásra, az átvett program
megvalósításának bemutatására.
 Az ISZE az átadott tehetséggondozó program
kapcsán, biztosítja az iskola bekapcsolódását a
már kialakított és folyamatosan bővülő tehetséghálózatába, amely a Nemzeti Tehetségprogram része.
 Az ISZE lehetőséget ad tehetségadatbázisához való csatlakozásra.

Fülöp Márta Marianna
ISZE Tehetségpont vezető
tehetségfejlesztési szakértő
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ALULTELJESÍTŐ TEHETS
TEHETSÉGESEKÉRT
ÉGESEKÉRT TANÁRI MŰHELY A
BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Bondorné Hegyi Margit

2011. szeptemberében a marton-

tük. Felvázoltuk nekik a program lénye-

vásári Beethoven Általános Iskolában

gét, majd arra kértük őket, hogy válasz-

30 órás tehetséggondozó programot

szák ki az osztályukból azokat a tanuló-

indítottunk "Alulteljesítő Tehetségese-

kat, akik valamilyen okból kifolyólag

kért Tanári Műhely - ISZE Tehetségis-

nem tudnak a tehetségüknek megfelelő-

kola" címmel. A programot az OKA

en teljesíteni az iskolai munkában.

XVIII pályázat keretében valósítottuk

Ezekre a gyerekekre általában az jel-

meg.

lemző, hogy gyakran szétszórtak, figyelmetlenek, nehézségeik vannak a számolással, helyesírással, memorizálással, koncentrálással, viszont vagy túl
csendesek,

A foglalkozások

kusak, zavaróan aktívak, feltűnő a hu-

az alulteljesítés

morérzékük, gazdag a fantáziájuk.

mértéke csökkena program keretében új ismeretekre
tegyenek szert,
miközben fejlődik a
kreativitásuk, kommunikációs és kezdeményező készségük, digitális
kompetenciájuk,
feladattudatuk.

érzéke-

nyek, félénkek, vagy éppen túl energi-

célja az volt, hogy

hessen, a gyerekek

visszahúzódóak,

A szakkör programja az ISZE TeA programban 16 hetedik évfolyamos

hetségpont ATTTM műhelyének peda-

tanuló vett részt: a baracskai Kozma

gógusai által kidolgozott tehetségfej-

Ferenc Általános Iskola 4 diákja és a

lesztő program volt, ahol a fejlesztés

martonvásári Beethoven Általános Isko-

alapvetően informatikával és informati-

la 12 diákja, közöttük 4 Kajászóról bejá-

kai eszközökkel történik. A programban

ró tanuló. Olyan tanulókat választottunk,

kreativitás-fejlesztő és csapatépítő fog-

akiknek iskolai teljesítménye nem iga-

lalkozások, az interaktív tábla és a felel-

zolja a képességeik szerinti elvárásokat,

tető rendszerek megismerése, haszná-

akik a tanórai környezetben nem teljesí-

lata, a társas készségek, kompetenciák

tenek megfelelően, mégis, bizonyos

fejlesztése, a honlapkészítés, a kép és

helyzetekben tapasztalhatjuk a bennük

videoszerkesztés szerepeltek. Tanulás

rejlő problémamegoldó képesség és a

módszertani foglalkozásra is sor került,

kreativitás felszínre kerülését.

ahol a tanulók olyan módszereket is-

Az alulteljesítő tehetségek azonosítását

merhettek meg, amelyek megkönnyítik

az osztályfőnökök és az osztályban ta-

számukra az iskolai tananyag feldolgo-

nító pedagógusok segítségével végez-

zását és elsajátítását.
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Ilyen volt például a gondolattérkép módszere. Sor

figyelni arra, hogy mindent úgy készítsünk el, aho-

került a személyiségprofil feltérképezésére, önisme-

gyan azt elképzeltük. A video szerkesztés az én

reti játékokra és társas készségek fejlesztésére is. A

érdeklődésemet nem igazán keltette fel, de ennek

tehetséggondozó program ezen részének megvaló-

ellenére az is érdekes volt. A képszerkesztés vi-

sításában Ferenczné Kőnig Zsuzsa és az SNI TST

szont izgalmas, nagyon sok olyan dolgot tanultam

szakemberei voltak segítségünkre.

meg, amiről eddig nem is tudtam. Nekem a legjob-

„A tehetséggondozó szakkörön rengeteg új dol-

ban mégis az tetszett, amikor a társasjátékot készí-

got tanultam. A video szerkesztés nagyon érdekes

tettük el, mert nagyon sok új dolgot tanulhattam meg

volt. A társasjáték elkészítése vicces, de valameny-

ebből.” (Mátrai Henrietta, 7.b)

nyire nehéz feladat volt. Amikor a társasjáték dobozát készítettük, azt nagyon élveztem. Rengeteget
kellett figyelni. Csapatépítésen nagyon sok figyelem
fejlesztő játékot játszottunk ... Azt hiszem ezt élveztem a legjobban.” (Szeszler Klaudia, 7.b)

Sajnos negatív tapasztalataink is vannak, mert néhány tanuló érdeklődése, lelkesedése a program
végére alábbhagyott; ezek a gyerekek minden igyekezetünk ellenére úgy érezték, hogy tanórán vannak
és ezért nem nagyon akartak együttműködni. A 30

A foglalkozások célja az volt, hogy az alultelje-

órás program zárásaként december 9-én ellátogat-

sítés mértéke csökkenhessen, a gyerekek a prog-

tunk Budapestre, a Grafisoft parkban található Mic-

ram keretében új ismeretekre tegyenek szert, miköz-

rosoft Székházba.

ben fejlődik a kreativitásuk, kommunikációs és kezdeményező készségük, digitális kompetenciájuk,
feladattudatuk.

„A tehetséggondozó szakkör befejezéseként,
egy pénteki napon elmentünk a millenáris parkban
lévő Microsoft-székházhoz. Az épület nagyon ele-

Pozitívumként elmondhatjuk, hogy némely rejtett

gánsan és korszerűen volt berendezve. A bennün-

képességek felszínre kerültek: kreativitás, esztétikai

ket fogadó hölgy bevezetett minket egy helyiségbe,

képesség, vizualitás, logikai képességek… Talán az

ahol különféle számítógépes és egyéb érdekes játé-

informatikai eszközök alkalmazása az, ami a gyere-

kok voltak. Itt kisebb előadást hallgattunk végig a

keket a legjobban fellelkesítette. Számítógép, inte-

számítógépes vírusokról, programokról és a Micro-

raktív tábla, interaktív programok kerültek terítékre a

soft termékeiről. Szó volt még a kémprogramokról

szakkör óráin. Egymással versengve készítették el a

és a biztonsági beállításokról is. Számomra a legér-

különböző interaktív feladványokat, társasjátékokat,

dekesebb a Microsoft xbox 360 terméke volt, amit

montázsokat, rajzokat. Csoportban végzett munka

később nagy élvezettel próbáltunk ki. Különleges

javított az egymáshoz való viszonyulásukon, egy-

élményekkel tértünk haza a Microsofttól.” (Turcsányi

másra figyelésükön, alkalmazkodóképességükön.

Botond, 7.a)

Sikerélményük volt, kreatívak és önállóak lehettek.

„Amikor bementünk a Microsoft egyik épületé-

„A tehetséggondozó szakkör számomra nagyon

be, úgy éreztem magam mintha 20 évvel előre men-

érdekes volt, és sok mindenben segített. Olyan dol-

tem volna az időben, vagy legalább is egy nyugati

gokat tanultam meg, melyeket még eddig nem tud-

országban lennék. Bárhova néztem, mindenhol a

tam. A társasjáték készítés nagyon érdekes, de egy-

legfejlettebb technológiát láttam. Egy néni várt ránk,

ben nehéz feladat is volt, mivel nagyon oda kellett

aki elvezetett egy szobába, de az sem egy sima
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szoba volt, szerintem minden gyerek olyan szobáról

kollégák, mind a szülők részéről pozitív visszajelzé-

álmodik, mint amilyen az volt! Volt ott xBox360

seket kaptunk. Diákjainknak nagyon élvezték a te-

kinect, billiárd és csocsó asztal, darts és még sorol-

hetséggondozó szakkör foglalkozásait, a tanultakat

hatnám. A néni, aki odavezetett minket tartott egy

igyekeztek beépíteni a saját tanulási folyamatukba,

beszámolót, természetesen a Microsoftról. Elmond-

és megismertetni osztálytársaikkal is.

ta, hogy rengeteg dolgot gyártanak, (még ő maga se
tudja, hogy hányat, pedig ott dolgozik), és programo-

Nagyon köszönjük mindenkinek a lehetőséget, a
közreműködést és a támogatást!

kat fejlesztenek. Azt is elmondta, hogy hogyan lehet
biztonságosan internetezni stb. Mikor befejeztük a
beszélgetést, jöhetett a játék! Billiárdoztunk, dartsoztunk és játszottunk a kinect-tel is. Ezután elindultunk
haza.”

(Miklós Gergő, 7.a)

„Nekem nagyon tetszett a Microsoftos kirándulás. Az épület nagyon szép környezetben épült, kívülről nagyon elegáns volt, belülről pedig modern. A
dühöngő nagyon jól nézett ki, mint álmaim szobája.
Hatalmas kivetítő, óriás TV, a faldekoráció nagyon
szuper, a kanapé és a babzsákfotelek pedig nagyon
kényelmesek voltak, és ami még nagyon tetszett, az

Bondorné Hegyi Margit és Takács Attila, Martonvásár

a biliárdasztal és a csocsó volt. Nagyon sok új és
hasznos

dolgot

megtudtam

az

msn-ről,

a

facebookról, a hotmailról és egy új vírusirtóról, amit
már le is töltöttem. Az is nagyon tetszett, hogy kipróbálhattam az xbox360 kinektet .”

(Földesi Ábel,

7.a)

Versenyfelhívások, változások a
2012/13 tanévre
A Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny az 5-6.évfolyamokon a

A pályázat megvalósítása ugyan 2011. decem-

megszokott formájában zajlik. A döntőbe 10-10 ver-

ber 31-ével lezárult, de az ISZE támogatásával lehe-

senyző jut be. A 7-8. és a 9-10. évfolyamokon a

tőséget kaptunk a program 30 órás folytatására. Ez

megújult, web-alapú formában folytatódik a verseny.

újabb 12 hétfő délutáni elfoglaltságot jelentett, és az

7-10. évfolyamon összesen 14 csapat vesz részt a

elmaradó gyerekek helyett újabbak kapcsolódhattak

döntőn. Változás, hogy a döntőt ugyan azon a napon

be a szakköri munkába. A folytatásban fotókat, mon-

(2013. április 27.-én) rendezzük meg Százhalombat-

tázsokat készítettek, megismerkedtek a filmkészítés

tán, mindegyik korcsoport részére..

alapjaival, és elkészült a csoport internetes blogja is,
ahova kedvenc munkáik fotóit töltötték fel. Képesség

A Dusza Árpád Országos Programozói Emlék-

- és készségfejlesztő játékokat tanultak, és sor került

verseny az idei tanévtől a Python programozási

a szakkörön készített interaktív társasjátékok kipró-

nyelvvel bővül.

bálására is. Az utolsó foglalkozáson, a projekt zárásaként csapatmunkában kisfilmek készültek. Mind a
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TÁMOP 2.1.2/12-1 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
2012 őszén indul a TÁMOP 2.1.2/12-1. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című
kiemelt Európai Uniós projekt, amelynek célja, hogy támogassa az alacsony idegen nyelvi és informatikai
tudással rendelkező egyének munkaerő piaci integrációját - javítsa alkalmazkodó-képességüket, hozzájáruljon a foglalkoztatottság növeléséhez, és ezáltal a nemzetgazdaság versenyképességének megőrzéséhez is.
A program a felnőttképzésbe való bekapcsolódásra kívánja ösztönözni a felnőtt magyar lakosságot, az élethosszig tartó tanulás jegyében..
Kik vehetnek részt a projektben? Kik lehetnek a támogatott személyek?
Valamennyi, 18. életévét betöltött felnőtt, felső korhatár nélkül, aki:
 nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban – kivéve azokat, akik
költségtérítéses képzésben vesznek részt -, ugyanis a cél a támogatás halmozásának az elkerülése,
nem pedig a hallgatói/tanulói jogviszonyban lévők kizárása;
 ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és informatikai képzésben;
 vállalja, hogy a képzés költségeit önrésszel egészíti ki.
Részletes információ: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1991&cikkid=10423
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JÓTÉKONYSÁGSZIGET 5 nap a JÓ körül

2012 szeptember

10. Civilkomp Konferencia | 2 nap a tudás körül
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil
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Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága
főtámogatásával a BNV-n megvalósul a JÓTÉKONYSÁGSZI-

Szo

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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GET és benne a 10. Civilkomp konferencia. .

Bővebb információ: http://www.civilkomp.hu/
hirek/10_Civilkomp_program_terv_2012_10_3_4
Áttörés, vagy … ?!

6. Digitális Esélyegyenlőség (DE!)

2012 október

konferencia
Időpont: 2012. november 15.
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helyszín: Budapest, Danubius Hotel Gellért
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/jelentkezes-a-6-dekonferenciara
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20120626/6-de
-konferencia

2012 november

Az ISZE 2012. október 3-7.
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Otthonra talált a szegedi számítástechnika-

Számítógépező bölcsisek

történeti gyűjtemény

Előbb vagy utóbb minden gyermekes család

A világ egyik legjobb számítástechnika-történeti

életében felmerülnek az olvasással, tévénézéssel,

kiállítása nyílik meg hamarosan Szegeden, a Szent-

számítógépezéssel

Györgyi Albert Agorában. Ezzel a nemzetközi össze-

mennyit? Tiltsak? Ösztönözzek? Sugalmazzak?” A

hasonlításban is jelentősnek számító állomány egy

gyermekek médiafogyasztási és olvasási szokásairól

kisebb része közel 40 évnyi hányattatás után először

készített online kutatást egy kifejezetten családoknak

kerül méltó helyre. A több mint 200 tonnányi hardver-

szóló, helyi információkat közvetítő honlapcsoport. A

ből álló, évtizedeken át felhalmozott hardvergyűjte-

felmérés igénye a honlapok szerkesztőiben merült fel,

mény egy ideje a Szeged határában lévő volt szovjet

akik gyakorló szülőként maguk is válaszokat kerestek

laktanya egykori legénységi épületében talált otthon-

a fenti kérdésekre.

ra, ott volt látogatható.

kapcsolatos

kérdések:

„Miből

http://sulihalo.hu/szulo-nagyszulo/szulok-foruma/6663

http://itcafe.hu/
hirszeged_informatika_torteneti_muzeum_agora_mu
szka.html

-szamitogepezo-bolcsisek

Kik szerkesztik ezt a lapot?
Te és én, vagyis mi. Mindenki, akinek jó ötlete, okos gondoINFORMATIKA -SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANÁROK EGYESÜLETE

1133 Budapest, Vág u 2/C. Fsz/2.
 fax: 1/462-0415

lata 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.
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