Új informatikai eszközöket adtak át Kőbányán

Forrás: OrientPress Hírügynökség
A XVII. kerület csaknem 115 millió, a X. kerület közel 132 millió forint értékben kapott informatikai eszközöket. A
Kőbányai Szent László Gimnázium – mint a legnagyobb tanulói létszámmal bíró intézmény – 19,4 millió forintos
támogatást nyert el.

György István fővárosi kormánymegbízott az átadáson emlékezetetett arra, hogy a kormány döntése értelmében
soha nem látott mértékű informatikai eszközfejlesztés történik Pest megyében és a fővárosban. Hozzátette: a
közép-magyarországi régió az uniós forrásokat illetően hátrányban van, így a mostani fejlesztés hazai
költségvetésből valósul meg. Az oktatás stratégiai ágazat – mutatott rá –, melyet az intézményi átszervezések és a
strukturális átalakítás után most már egy nyugodtabb időszak és a kibontakozás jellemez.

A mostani informatikai fejlesztés részleteit ismertetve elmondta: a közép-magyarországi régió oktatási intézményei
6,2 milliárd forintos támogatást kaptak, ami 14 ezer számítógépet és monitort, 6 ezer laptopot és 7 ezer projektort
jelent mintegy 650 iskola számára.
Varjuné Fekete Ildikó tankerületi igazgató kiemelte, hogy december 15-ig minden intézményükbe kiszállították az
eszközöket, melyek értéke 250 millió forint. Kőbánya 16 köznevelési intézménye 381 asztali számítógépet és
monitort, 173 laptopot és 173 projektort vehetett át, ezekből a kőbányai gimnáziumnak 55 asztali számítógép és
monitor, 28 laptop és 24 projektor jutott. A tankerületi igazgató kiemelte, hogy nemcsak a hardverek érkezetek
meg, hanem a szoftvereket is, hiszen telepítették rájuk a Windows operációs rendszert, az Office 2016-ot, valamint
a Panda vírusvédelem is megtalálható rajtuk, de további alkalmazások is segítik a tanulókat. Aláhúzta: a folyamat
folytatódik, márciustól várhatók a tabletek a diákok számára, megindul a széles sávú internet kiépítése, mindenhol
elérhető lesz a wifi, emellett azoknak a pedagógusoknak a felkészítése is elindul, akik ezt igénylik. Egyszerre ilyen
mennyiségű eszköz érkezésére régen volt példa– hangsúlyozta Varjuné Fekete Ildikó, aki jelezte azt is, hogy a
tankerület nagyon jól felszerelt iskolákat vett át Kőbányától.

„Egyszer már átéltünk hasonló örömteli eseményt – mondta Kovács Róbert polgármester –, hiszen a 90-es évek
közepén szinte varázsütésre szerelte fel a kerületi önkormányzat az összes intézményt korszerű eszközökkel”.
Most pedig – folytatta – minden tantárgynál, szaktanteremben ott vannak a korszerű infokommunikációs eszközök,
melyek nélkül ma már elképzelhetetlen az oktatás, de a gyerekek mindennapjait is átszövik ezek az ismeretek.
Kiemelte: bár már nem iskolafenntartók, Kőbánya továbbra is igyekszik támogatni a kerület közoktatási rendszerét.

Sárkány Péter, a Kőbányai Szent László Gimnázium igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az eszközök i7-sek
(Intel Core i7), azaz a lehető legmodernebbek, ami minőségi ugrást jelent. Ezzel a tanulók a kor színvonalát
képviselő gépekkel találkozhatnak az iskolában – fogalmazott. Kiemelte annak jelentőségét is, hogy a
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szaktantermekben elhelyezve a tanulók kisebb csoportokban projektmunkák végzésére lesznek így képesek, de a
pedagógusok számára is megújulást hoz a fejlesztés, hiszen például a nagy számú projektorok a módszertani
munkát, az élményszerű oktatást tudják jelentősen segíteni. A nettó 16 millió forintos fejlesztés hiánypótlást jelent,
hiszen az elmúlt időszakban ilyen nem történt – tette hozzá.
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ közel 250 millió forintjából a XVII. kerület csaknem 115 millió forint értékben
részesült informatikai eszközökből, a projekt keretében 324 asztali számítógépet és monitort, 157 laptopot és 159
projektort kapott Rákosmente.
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