
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Dr. Oláh Lajos

országgy ű lési képviselő

Dr. Szili Katalin az Országgyű lés elnöke részére ' ~` ~
1` wta

#

I rományszám : b•f'̀

Tisztelt Elnök Asszony!

	

Érkezett : 2008 ÁPr? 2 4.

A közoktatásban bevezetendő digitális táblák címmel a Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok intézn i
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez . A kérdésre írásban várom a választ .

Dr. Hiller István miniszter úr részére
Oktatási és Kulturális Minisztérium

Tisztelt Miniszter Úr!

A közoktatásba bevezetendő digitális táblákkal kapcsolatban fordulok önhöz . Számomra, aki húsz éve
érettségiztem, nem kis megilletődöttséget jelent, valahányszor szembesülök azzal, milyen új távlatok nyíltak meg
az oktatásban, micsoda új lehetőségek előtt állnak a gyerekek, akik ilyen környezetben tanulhatnak . A legtöbbjük
olyan természetességgel, mindennapi módon kezeli az informatika újdonságait, amit mi, feln őttek, nem tudun k
irigykedés nélkül figyelni . A digitális táblák bevezetése pedig annak a folyamatnak a hasonlóan fontos
mérföldköve, mely még az előző évtized közepén kezdődött, az oktatási intézmények Internet-kapcsolatána k
kiépítésével ,

A táblák megléte, folyamatos bevezetése jó, de nem elég . A szoftvertámogatás biztosítása nélkül sajnos pont a z
lesz belőlük, amitő l a minisztérium is óv : kihasználatlanul álló drága felszerelés . Folyamatosan karbantartott é s
frissített programokkal kell segíteni a táblák általános használatát éppúgy, mint az egyes tantárgyak oktatását, a
matematikától az irodalmon át a történelemig, vagy éppen a szívemhez közelálló környezetismeretig .

Hármas kérdéssel fordulnék önhöz. Először is: mit tesz a Minisztérium, hogy a digitális táblákat kiszolgál ó
szoftverek fejlesztése folyamatos, zökken őmentes és javuló színvonalú legyen ?

A második kérdésem egyben javaslat is . A digitális táblák m űködésének és alkalmazásának elsajátítása többlet -
erőfeszítést kíván a pedagógusoktól, ami ugyanakkor az oktatás egészének min ősége szempontjából busásan
megtérül . Úgy vélem, hogy azokat a tanítókat, tanárokat, akik szabadidejükb ő l arra áldoznak, hogy lépést
tartsanak az informatikai fejlődéssel, díjazással is motiválni kéne, ellentételezendő az erőfeszítésüket.

Harmadrészt: minthogy a szoftverfejlesztés szükségképpen innovatív tevékenység, a tudásalapú társadalom
gazdasági húzóágazata, úgy vélem, hogy támogatása az Európai Unió célrendszerébe ill ő , pénzeszközei
segítségével megvalósítható. Ön szerint van-e arra lehetőség, hogy a digitális táblák szoftvertámogatására
Európai Uniós forrásokra tegyünk szert, és ha igen, tesz-e valamit ennek érdekében a Minisztérium ?

Budapest, 2008 . április 23.

Bizakodom miel őbbi válaszában .
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