Nyertes pályázat keretében fejlesztésre kerül a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola számítástechnikai eszközparkja. A Zirc és Környéke Közoktatási
Iskolatársulás nevében eljáró Zirc Városi Önkormányzat, mint gesztor pályázatát az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet
elbírálta és 28 159 925 Ft összegű támogatásban részesítette. Az Információs és
Kommunikációs Technológia-eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskolában című pályázat keretében megvalósuló projekt a helyi oktatási intézményen –
annak két épületén – kívül a lókúti és a bakonybéli iskolákat érinti. Négy helyen összesen 19
tantermi csomag kerül elhelyezésre, s majdnem ugyanennyi számítógép. A tantermi csomagba
1 interaktív tábla és a hozzá tartozó, tetejére épített közelre vetítő projektor, valamint 1 laptop
tartozik bele – mondta el Lingl Zoltán, a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola igazgatója. Mindezek teljesen használatra készen állnak majd a tanteremben,
hiszen a szállító cég köteles felszerelni, beüzemelni és a működését betanítani – tette hozzá.
Egy ilyen csomag értéke valamivel több, mint egy millió forint. A fejlesztés másik fontos
eleméről, a számítógépek beszerzéséről is beszélt az intézményvezető: a géppark bővítésével
lehetővé válik, hogy egy informatikai terembe az eddiginél több diák beférjen. Az iskola
Rákóczi téri főépületét leszámítva mindenhova kerül egy-egy szavazócsomag is, ez harminc
darab távirányítóhoz hasonló eszközt jelent, amellyel a tanulók válaszokat tudnak adni a
kérdésekre. A beszerzésre kerülő szavazócsomag típusa egyelőre még kérdéses, van olyan is,
amellyel nemcsak igen és nem között választhatnak a diákok, hanem rövid, szöveges
feleleteket is tudnak adni – mondta Lingl Zoltán, aki a módszer előnyét abban látja, hogy a
gyerekek nem tudják egymást befolyásolni válaszukkal, mivel nem látják, hogy ki mit jegyez
bele a kis szerkezetbe. A képernyőn megjelennek majd a válaszok, tehát hasonlatos a
parlamenti szavazáshoz.
A fejlesztés során egy tanterem – ahol már eddig is működött interaktív tábla –
funkcióváltáson fog átesni. Az eszközt kiköltöztetik, helyére egy tantermi és egy
szavazócsomag kerül, itt fogják felkészíteni a pedagógusokat. A pályázat keretében történik
meg az internet-elérést biztosító hálózat még nagyobb mértékű kiépítése is. A projekt
megvalósításának tervezett legkésőbbi határideje 2011. augusztus 31., de az igazgató úr bízik
abban, hogy tavasszal már sikerül az eszközöket telepíttetniük, így a következő tanévre akár
el is lehetne sajátítani kollégáinak az új módszereket.
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