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1. Bevezetés 
Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom 

követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási 

módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevő 

tanulók és tanárok munkáját. 

 

Az egész életen át tartó tanulás megköveteli, hogy a diákok képesek legyenek önállóan 

tanulni, rendelkezzenek információs kultúrával, és személyes érdeklődésüknek megfelelő 

információkkal foglalkozzanak. 

Az informatikai eszközök lehetőséget teremtenek az egyéni ütemű tanulásra is, a 

tehetségekkel és a lemaradókkal való speciális foglalkozásra. Az oktatás tematikáját és 

módszertanát úgy kell alakítani, hogy minden tárgy oktatása szervesen magába foglalja az 

informatika eredményeit, az adott témában felhalmozott ismeretek hatékony keresésének, 

begyűjtésének módszereit is. 

A hangsúly már nemcsak az alapvető informatikai ismeretek elsajátításán van, hanem az 

információs és kommunikációs technikák alkalmazásában rejlő szabadság megismertetésében, 

az innovatív szemléletmód széleskörű elterjesztésében. 

 
2. Helyzetelemzés 

Az iskola informatikai eszközökkel történő felszerelése folyamatosan történt az elmúlt 

évek során. Ennek megvalósításához keretet nyújtott a szakképzési hozzájárulás, az 

informatikai normatíva, valamint különböző pályázatok. Legutoljára a TIOP 1.1.1/07 program 

keretében jutottunk IKT eszközökhöz, valamint kollégáink egy tanfolyam keretében 

megismerhették az interaktív tábla órai használatát. 

Az intézmény felszereltségét tekintve az alábbi, a kompetencia alapú oktatásba bevonható 

eszközökkel rendelkezik: 

Eszköz neve Mennyiség 
Számítógép konfiguráció 82 

Hordozható számítógép 21 

Digitális zsúrkocsi 4 

Digitális fényképezőgép 1 

Digitális kamera 1 

Nyomtató 4 

Projektor 14 

Interaktív tábla 8 
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Ezen eszközök 4 informatikai laborban, 4 szaktanteremben és az iskola könyvtárában 

vannak elhelyezve. A hordozható eszközöket a szaktanárok maguk viszik az IKT-val 

támogatott óráikra. 

 

SWOT-elemzés 

Erősség Lehetőség 
• A belső hálózat jól strukturált, bővíthető. 
• Innovatív intézmény 
• A rendszergazda biztosítani tudja az 

eszközök (tartalmak) telepítését, 
felügyeletét. 

• Jó vírusfigyelő rendszer került telepítésre 
a munkaállomásokra és a szerverre. 

• A szaktantermek technikai ellátottsága 
megfelelő: hálózati végpontok, IKT 
eszközök 

• Beiskolázási lehetőségek megerősödése 
• Új IKT tartalmak megismerése 
• Pályázati források bevonása a 

fejlesztésbe 
• Weblapunk interaktívvá tétele megfelelő 

jogosultsági fokozatokkal 
• A szülők is igénylik az IKT használatot 

és fontosnak tartják azt 

Gyengeség Fenyegetés 
• A pedagógusok eszközhasználata 

heterogén 
• Belső tartalomszolgáltatás nincs 
• A tantestületnek hosszabb idő szükséges, 

hogy kialakítsa a saját gyakorlatát 
• Nagyfokú pedagógusi és vezetői 

leterheltség 
• Statikus, ritkán frissülő weblap 

• A finanszírozási források korlátozottak 
• Az új módszerek eredményei nem mindig 

azonnaliak és látványosak 
• Az új mobil munkaállomások nagyobb 

biztonsági kockázatot jelentenek 

 
 
Ezek alapján az alábbi célok fogalmazhatók meg az IKT fejlesztéseket illetően: 

− Pedagógusok további IKT képzése 

− Informatika tanárok és az IKT eszközök iránt elkötelezettek szerepének erősítése 

− Digitális tartalmak munkaközösségenkénti összegyűjtése 

− A tanári gépeken a digitális tartalmak elhelyezésének és megosztásának megvalósítása 

− IKT eszközök tanórai használatának kiterjesztése 

− Sávszélesség növelése 

− Internet lefedettség a tantermek 100%-ban. 
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3. A jövőkép megfogalmazása 
 
2017-ig kötelezően teljesítendő monitoring mutatók a TIOP 1.1.1/07 program keretében 
 

− IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya az összes óra számához képest 

minimum 30% 

− IKT alapú órai mérésértékelés aránya az összes órai mérésértékeléshez képest 

minimum 30% 

− IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya az összes SNI tanuló számához képest 

minimum 30% 

− IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya az összes hátrányos 

helyzetű tanulók számához képest minimum 30% 

 
Rövid és középtávú célok 
 

− Az IKT eszközök használatával az iskola szemléletváltáson megy keresztül, 

fokozatosan beépíti a tanórák és egyéb programok megvalósításába. 

− Az informatikai ismeretek és készségek kellően hangsúlyos megjelentetése a helyi 

tantervi szabályozásokban, ezek folyamatos felülvizsgálata és szükség szerinti 

korrekciója. 

− A számítógéppel támogatott oktatási megoldások terjedésének előmozdítása, a 

készségfejlesztés és ismeret-átadás folyamatában speciális számítógépes alkalmazások 

támogatása a tanórai és önálló tanulás során. 

− Az oktatás hatékonyságának növelése, a kompetencia alapú oktatás teljes körűvé tétele 

− Intézményünk szeretné bővíteni a meglévő eszközparkját. Folytatni kívánja a 

tantermek projektorral és interaktív táblákkal történő felszerelését. 

− Minden tantárgy helyi tervébe beépül a digitális kultúra fejlesztése. 

− A tanár dolgozatokat, házi feladatokat elektronikus módon is begyűjt, és a feladat 

típusától függően, elektronikusan is értékel. 

− Az osztályfőnökök és a szaktanárok jelentős része tanári laptoppal rendelkezzen, 

amely egyszerre oktatási és adminisztrációs eszköz. 

− Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. 
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4. A jelenlegi informatikai hálózat és fejlesztésének irányai 
 

Az iskolai számítógépek átlagos konfigurációk (megfelelnek az 1-5 éves fejlettségi 

szintnek) és az alapvető szoftvereket tartalmazzák. A munkaállomások operációs rendszere: 

Windows XP és Windows 7. Irodai szoftver: Microsoft Office. A Tisztaszoftver program 

bizonytalansága miatt szükségszerű a Linux operációs rendszer és az OpenOffice.org irodai 

szoftvercsomag telepítése a számítógépekre. 

Az iskola két darab Sulinet-es internet hozzáférési ponttal rendelkezik, 4 Mbit/s letöltési, 

1 Mbit/s feltöltési sebességgel. Az optimális hozzáférési sebesség minimum 10 Mbit/s lenne. 

Központi wifi eszköz segítségével a tantermek 70%-ának internet hozzáférése megoldott, 

ezt az arányt 100%-ra szeretnénk növelni újabb wifi eszközök segítségével. 

Fontos az iskola közösségi tereit (aula, udvar stb.) egy elkülönített, nyílt, korlátozott 

sebességű internszolgáltatással ellátni, mely természetesen nem biztosít hozzáférést az iskola 

belső hálózatához. 

Az informatikai laborokban és a tanári/gazdasági szegmensben csillag topológiájú hálózat 

van kialakítva. A tanulói szegmens működését 1db fájlszerver és 1 db webszerver segíti és 

koordinálja. 

 
5. Az IKT eszközök fogadása, használata 
 
Iskolánk a TIOP 1.1.1/07-es pályázati keretből a következő eszközöket nyerte el: 
 

− 5 tantermi csomag 

− 1 Wifi csomag 

− 8 tanulói PC 

Az interaktív táblák fogadására a megfelelő feltételeket biztosítjuk, egyeztetve a 

fenntartóval. Az eszközök üzemeltetésére a pedagógusok alkalmasak, 5+2 fő vett részt 

képzésen és ők multiplikátorként továbbadják ismereteiket munkaközösségük tagjainak. 

Az eszközök karbantartása a rendszergazda feladata. 

A tantermeket a hordozható eszközök védelme érdekében zárható falra szerelt szekrényekkel 

kell ellátni, melyekben a notebook-ok tárolhatóak. 

A pályázatban kapott öt tantermi csomag két informatika, egy nyelvi, egy szakmai és egy 

humán szaktanteremben kerültek elhelyezésre. A tanulói PC-k az informatika termekbe 

kerültek, a gépállomány modernizációja érdekében. 
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6. Tartalomszolgáltatás fejlesztési irányok 
 

− Az intézmény rendelkezik internetes felülettel, melyen az iskolával kapcsolatos 

információkat osztja meg a látogatókkal. http://www.westsik.sulinet.hu 

− Tervezzük a honlap folyamatos fejlesztését, új menüpontok kialakítását. 

− A jelenlegi intézményi honlap a kötelező és informatív elemeken túl ki kell, hogy 

egészüljön az elérhető digitális tartalmakkal. A tantárgyi és szakmai anyagok belső 

publikációja is cél. 

− Levelezőszervert kívánunk üzemeltetni a tanulók és a tanárok számára. 

− A tanórák anyagaiba integrálni kell az SDT kínálta tananyagelemeket és egységeket. 

− Ki kell alakítani a diákok által készített tananyagtartalmak tárolását is biztosító 

területet, melynek tanulói hozzáférését meg kell teremteni. 

− A pályázatok IKT képzésein résztvevő pedagógusok tapasztalataikat évente legalább 

egy alkalommal munkaközösségi értekezleten osztják meg kollégáikkal, ami egyben 

az új ötletek feltérképezésének és megvalósítási lehetőségek kidolgozási fóruma is 

egyben. 

− Ki kell használni a tanulók tulajdonában lévő IKT eszközök kínálta potenciált és 

azokat a lehetőségekhez mérten be kell vonni a tanítási-tanulási folyamatba. 

− A központi adatszolgáltatást az intézmény a KIR-STAT rendszeren keresztül valósítja 

meg. 

− A stratégia által kijelölt időszak végére meg kell teremteni az elektronikus napló 

bevezetésének feltételeit és annak külső elérhetőségét. Ehhez évente csoport, ill. 

osztályszintű tesztelések szükségesek. 

 
7. Adatvédelem, adatbiztonság 
 

− Az iskolában vírusirtó szoftver van a számítógépekre telepítve. A VirusBuster 

vírusirtó és hálózatbiztonsági szoftver van a munkaállomásokon központi 

menedzsment lehetőséggel. A szerver-oldali védelmet is ez a program biztosítja egyéb 

segédprogramokkal együtt. 

− Az adathalászat elleni védelem a munkaállomások operációs rendszerébe építetten és 

szerver oldalon is működik. 

− Az internet korlátozva van a tanulók számára, a böngésző letilt oldalakat, 

próbaüzemként tartalomszűrő programokat tesztelünk. 
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− Az internet nincs korlátozva a pedagógusok számára. 

− A tartalmi elemek heti mentését külső adathordozó eszközön kell biztosítani. 

− A belső wifi hálózat titkosított, jelszavas védelemmel rendelkezik. 

− A munkaállomások használatához megfelelően árnyalt felhasználói és kezelői 

jogosultsági szintek vannak kialakítva. 

 
8. Pedagógiai hozzáadott értékek 
 

A digitális kompetencia, az IKT kompetenciafejlesztés bekerült az intézmény pedagógiai 

programjába. Iskolánk lépést tart az informatikai társadalommal, minden pedagógus és tanuló 

tudja alkalmazni és használni a számítástechnikai, informatika eszközöket. Fontosnak tartjuk, 

hogy a TIOP pályázat tapasztalatainak felhasználásával az IKT kompetenciák fejlesztése a 

tantárgyi oktatás minden területén megvalósuljanak. Ennek érdekében támogatjuk a 

kompetencia alapú oktatást és fontosnak tartjuk az IKT alapú, kollaboratív oktatási 

módszertan intézményi szintű fejlesztését, az IKT eszközök kínálta új tanulásirányítási 

eljárások bevezetését. Az IKT eszközök természetes szemléltető, oktató és otthoni készülést 

segítő eszközökké válnak. 

Az intézmény tanárai elkötelezettek az IKT eszközhasználat iránt. A pályázatok keretében 

elvégzett tanfolyamokon tanultak segítik őket ebben, mely ismereteket a későbbi pályázatok 

nyújtotta képzési lehetőségekkel is ki kell egészíteni, hogy mindig naprakész tudással 

rendelkezzenek.  

A digitális tartalmak (multimédia CD, DVD, eTananyag) megjelennek az iskola 

honlapján, a fájlszerveren, jelszóval korlátozott hozzáféréssel.  

A mérés-értékelésben új lehetőségként jelenik meg: 

− bemeneti mérés (a tanóra elején annak megállapítása, hogy a tanulók felkészültsége 

megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására); 

− fejlesztő szintű mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a 

továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére); 

− összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, 

tudásszintjének mérésére. 

 

Nyíregyháza, 2012. március 13. 

 
 
 Bárdos Erzsébet 
 mb. igazgató 


