
Az iskolai számítógépes program
megvalósításának kezdeti
tapasztalatai
A Művelődési Minisztérium célul tűzte ki, hogy a középfokú oktatási intézmé-
nyekben 1990-ig a számítástechnikai alapismeretek elsajátítására való felkészí-
tés a személyi és tárgyi feltételek egyidejű biztosításával általánossá váljék.

Az 1983/84-es tanév végén a Szolnok megyei középiskolák központi keret-
ből térítésmentesen HT—1080 Z és néhány ABC—80 típusú iskolaszámítógé-
peket kaptak. Az iskolák egy része saját költségvetése terhére is vásárolt gépe-
ket, néhány intézmény pedig a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ által
szervezett számítógép-építő tanfolyam keretében készített eszközöket. Az okta-
tási és művelődési intézmények 1984 végén 89 db számítógéppel rendelkeztek,
ebből 62 db-ot kaptak, 10 db-ot „építettek", a többit vásárolták. A számítógép-
állomány azonban szinte napról-napra gyarapodik.

A középiskoláknak a központi keretből adott gépek átvételét személyi fel-
tételekhez kötötték. Intézményenként és gépenként 2 tanár részvételét kellett
bizTosíani a megyei szervezésű 20 órás (gépkezelést, programozást betanító)
tanfolyamon. így 123 pedagógust és 6 közművelődési dolgozót készítettek fel a
gépek fogadására.

A Megyei Pedagógiai Intézet az 1983/84-es tanévben három csoportban,
összesen 75 közép- és szakmunkásképző iskolai matematika és fizika szakos
tanárnak 80 órás BASIC-tanfolyamot szervezett. Ugyanezt a tanfolyamot az
1984,'85-ös tanévben további 72 középiskolai tanár végezte el.

A szakközépiskolai tanároknak más jellegű tanfolyamon való részvétel is
szükséges. így pl. a Vízügyi Szakközépiskola tanárainak a VÍZDOK Szentend-
rén szervezett szakmai számítástechnikai tanfolyamot.

A Megyei Tanács V. B. művelődési osztálya 1984-ben a technika tantárgy
szakfelügyelőjét megbízta a középiskolai számítástechnikai képzés szakfelügye-
letével. Feladata a szakmai információk áramlásának biztosítása, a számítás-
technikai ismeretek gyarapodásának figyelemmel kísérése, az iskolák szakmai és
tárgyi felkészülésének ösztönzése.

Az iskolák számítógépes személyi ellátottságánál gondot okoz, hogy a taná-
rok eddigi, a tanítással és egyéb feladatokkal kapcsolatos leterheltsége is meg-
maradt. A számítógéppel való foglalkozásokra azonban sok idő szükséges. így
a diákok érdeklődése és lehetőségei nagymértékben függnek a tanár számítás-
technikai érdeklődésétől, illetve attól, hogy mennyi időt tud vagy akar rászánni
az ezzel való foglalkozásra.
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A számítástechnika oktatása még kísérleti jellegű. A tanulók szakköri fog-
lalkozáson ismerkednek az alapfogalmakkal, a számítógépes erőforrásokkal,
alkalmazási területeivel, az algoritmikus gondolkodásmóddal és a BASIC prog-
ram nyelvvel. A megyében összesen 97 számítástechnikai, a gimnáziumokban
átlag 3, a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban pedig 2—2
szakkör működik. A szakkörökben mintegy 1650 tanuló tevékenykedik, ebből
440-en hozzáértőén.

A tanulók képzésével kapcsolatosan iskolánként más-más gyakorlatot kö-
vetnek. Pl. a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban folyamatosan 20 órás fel-
készítésű csoportokat képeztek, illetve képeznek, a II. osztály tanulói alap-, a
III—IV. osztály tanulói pedig haladóképzésben részesülnek. A Vízügyi Szak-
középiskolában pedig az L, II., III. osztályosokat félévenként váltják a szak-
körben.

A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban folyamatosan foglalkoznak a
tanárok és diákok ilyen irányú képzésével. Ennek érdekében hét tiszteletdíjas
külső munkatársat foglalkoztatnak, januártól pedig már egy főfoglalkozású
dolgozót is alkalmaznak. A középiskolások és felnőttek részére „Programdél-
után"-t, valamint „Számítógépes játékdélután"-t tartanak; az általános iskola
8. osztályosai részére alapfokú BASIC-tanfolyamot szerveznek, mely a közép-
iskolai számítástechnikai ismeretekre készíti fel a tanulókat, ezt eddig 44 fő
végezte el; a középiskolai tanulóknak pedig számítógépépítő klubot indítottak.

Az iskolákban a tanulók felkészítését nehezíti a gépek elhelyezési problé-
mája. Néhány iskolában sikerült számítástechnikai szaktantermet kialakítani,
ahol a tanulók bármikor gyakorolhatnak (pl. Kunszentmárton, Túrkeve).

A szakköri munkához a Fővárosi Pedagógiai Intézet módszertani levelet
adott ki; a Megyei Pedagógiai Intézet pedig két kiadványt jelentetett meg:
„A HT—1080 Z iskolaszámítógép programozása" és „A tehetséggondozást szol-
gáló fizikai feladatok számítógépes feldolgozása" címmel; és előkészületben
van az általános iskolák 7. osztályos fakultációs módszertani segédanyag, vala-
mint fizikai feladatgyűjtemények kiadása.

A középiskolai tanulók részére két alkalommal szerveztek számítógép-
versenyt, a megyeiek az országos versenyen az első 8—10 fő között végeztek.
A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ 1984-ben országos számítógépépítő
tábort szervezett, melyen 12 iskolából 60 tanuló és tanár vett részt, és 50 db
16 K Homelab gépet építettek. 1985 áprilisában a Jászberényi Erősáramú Szak-
középiskolában szerveztek számítástechnikai tábort.

Az iskolák vállalatokkal és intézményekkel való kapcsolata még nem álta-
lános. Történtek már erre kezdeményezések, pl. a Zagyvarékasi Általános Isko-
la a helyi mgtsz-től két db számítógépet kapott. A középiskolák közül pl. a
kunszentmártonit és a martfűit segítették a helybeli üzemek, természetesen
ennek fejében az iskola tanárai vállalták az intézmény dolgozóinak oktatását
is. Az ilyen kapcsolat ellentmondásos, mivel az amúgyis túlterhelt pedagóguso-
kat elvonja a diákok felkészítésétől. Más jellegű segítséget kapott a Vízügyi
Szakközépiskola. A Szolnok megyei vízügyi szervek ugyanis közös pénzalapot
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hoztak létre iskoláik segítésére, így a szolnoki szakközépiskola is e pénzalapból
kapott egy számítógépet. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ számítógép-
építés lehetőségének biztosításával segíti az iskolákat, a Varga Katalin Gim-
názium így jutott egy AIRCOMP 16 típusú géphez.

A Megyei Pedagógiai Intézetben tanárokból alkotócsoport alakult, akik
programok készítésével foglalkoznak, melyeket egymás között cserélnek. A Tu-
dományszervezési és Informatikai Intézet kész programokat forgalmaz, de eze-
ket magas áruk miatt az iskolák nem nagyon tudják megvenni.

A megye iskolái HT 1080 Z típusú számítógépeket kaptak, azonban a saját
vásárlású gépek típusainál már a „piac" a meghatározó. A Híradástechnikai
Szövetkezet a HT gépek gyártásával leállt, de egyébként is kétszeres összegért
árulták, mint a Bizományi Áruház (40 eFt, illetve 20 eFt). A szolnoki Vízügyi
Szakközépiskola olyan gépeket igyekezett beszerezni, amelyeket a Vízügyi Fő-
iskolán, valamint a vízügyi szerveknél használnak. Van olyan iskola, ahol a
hét számítógép négyféle típus. Ez a tanárok munkáját még nehezebbé teszi.
Az iskolák számára nem áll rendelkezésre egy olyan útmutató, mely ajánláso-
kat tartalmazna és megkönnyítené a típusválasztást.

A számítógépek nagyobb hányada még garanciális javítás alá esik. A meg-
hibásodás általában nem sűrű. Egyes gépeknél a magnót kell több esetben javí-
tani. A számítógépek javítása, szervizellátása nem megoldott. Szolnok megye
a debreceni Gelkához tartozik és a szerelők utazási költsége is növeli a javítási
kiadásokat, de az átfutási idő is nagy.

Többször előfordul, hogy a Gelka a gépet műhelyébe szállítja javításra.
Ilyenkor cseregépre lenne szükség, mert a visszaérkezésig a tanulók felkészíté-
sét szüneteltetni kell. A debreceni Gelka felajánlotta az iskoláknak az átalány-
díjas javítást, azonban ez még — a garanciális javítások miatt — nem időszerű.
Ugyanakkor drágának is tartják, mivel az átalány gépenként és havonta 600 Ft.

A Tudományszervezési és Informatikai Intézet értesítése alapján ez évben
valamennyi középiskolát nagyobb teljesítményű HT számítógéppel látnak el.
A Megyei Tanács költségvetése terhére 500 ezer Ft értékben mintegy 40 db
C—16 típusú számítógépet vásárol ez évben az általános iskolák részére (ahol
vállalják szakkör működtetését).

A középiskolákban a számítástechnika oktatásának tantervbe történő be-
építése erre specializálódott tanárok beállítását tenné szükségessé. Emellett kí-
vánatos, hogy minden szaktanár rendelkezzen alapismeretekkel, mert csak így
képzelhető el, hogy a számítástechnikát — mint eszközt — felhasználja szak-
tárgya tanításában. Ehhez szükséges, hogy a középiskolai számítástechnika-
képzés önálló szakfelügyeletet kapjon. A hardver erőteljes növelése indokolt. A
fejlesztésben a típust illetően érvényesíteni kellene bizonyos egységesítési tö-
rekvést, amely számos előnnyel járna. A perifériális eszközök (sornyomtató,
mágneslemez, tv stb.) bővítését a szükségletekhez kellene igazítani. Meg kellene
találni mindezek biztosításának formáit (anyagi alapok, együttműködés válla-
latokkal, intézményekkel, számítástechnikai üzemekkel stb.). Jól funkcionáló
szervizhálózat létrehozása is szükséges lenne a kívánatos és ütemesebb fejlődés
érdekében.

BUGESCH ZOLTÁNNÉ
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