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Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Onga Nagyközség
Önkormányzata nagyszabású intézményfejlesztést hajthatott végre.
A
„Digitális
kompetencia-fejlesztés
infrastrukturális
feltételeinek
biztosítása az ongai általános iskolában” című projekt keretében az
intézmény felső tagozatán a kor követelményeinek mindenben megfelelő
oktatási eszközök kerültek elhelyezésre. Az új digitális világgal új
pedagógiai környezet is várja a tanulókat.
A projekt elsődleges célja, hogy a kor követelményeihez mindenben igazodó és minőségi
oktatási feltételrendszer álljon az ongai diákok rendelkezésére. Mai világunk a digitális
kommunikációra épül, tehát az oktatás, mint az ismeretek átadásának elsődleges színtere
sem nélkülözheti ezen eszközök alkalmazását.
A beüzemelésre került 9 interaktív tábla méltán nevezhető technikai csodának.
Az új táblák felülete érintés-vezérelt, képes grafikus és multimédiás tartalmak
megjelenítésére. Az táblák kapcsolatban vannak az internettel, így a tanórákon a legbővebb
tudásbázis áll a diákok és a tanárok rendelkezésére. A 9 db tantermi csomag 9 db táblából,
9 projektorból és 9 db vezérlő notebookból áll.
A projekt keretében bővült a multimédia-képes személyi számítógéppark. Az 28 db új tanulói
pc-csomag 21”-os HD felbontású monitorral és kiváló minőségű fejhallgatóval rendelkezik.
A gyors processzorok és a nagy memória-kapacitás lehetővé teszi a bonyolultabb vizuális
elemeket tartalmazó digitális tananyagok futtatását is.
Bővült az intézmény helyi számítógép-hálózata is. A nagyteljesítményű alkalmazás szerver
megoldja a létrehozott tanulói és tanári tartalmak tárolását. A szerver további feladatai közé
tartozik a digitális tananyagok megosztása, a mérés-értékelés támogatása és a
későbbiekben az intézményi honlap bővítésének kiszolgálása. A kommunikációt segíti az a
WIFI csomag, amely vezetékes és rádiós internet-csatlakozást képes biztosítani a beüzemelt
eszközök számára.
A projekt a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati kiírás keretében, TIOP-1.1.1-07/1-20080196 azonosítószámon az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege 16.076.000 Ft, mely a projekt elszámolható költségeinek 100%-a.
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