
3. melléklet

KECSKEMÉTI 

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Tagintézmény

Milyen javítások szükségesek a 

meglévő eszközök esetében? 

(pl. projektor égő,stb.)

Mennyi új okostáblát kellene 

még vásárolni?

Milyen tantárgyi szoftverekre, 

interaktív tananyagokra van 

szükség?

Milyen továbbképzések 

vennének részt a pedagógusok  

az interaktív táblák 

használatával kapcsolatban?

Egyéb szükségesnek tartott 

szempont

KECSKEMÉTI SZC FAZEKAS 

ISTVÁN SZAKISKOLÁJA
5 5

A projektorok pőttyösek, ill. 

nem használhatók. A laptopok 

elavultak és használhatatlanok.

3 db elegendő, de a már 

meglévőkhöz szükség lenne 3 új 

projektorra és 5 db laptopra.

A matematika és magyar 

tanításához mindenre, a szakmai 

tantárgyakhoz a kollégák 

használnak már ilyen anyagokat.

Akár a felhasználással 

kapcsolatban, akár a készítéssel 

kapcsolatban.

KECSKEMÉTI SZC GÁSPÁR 

ANDRÁS 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

16 (ebből 14 db az 

önkormányzati pályázatból 

beszerzett tábla)

7

Projektorok pixelesek, DLP 

panelcsere szükséges (vagy új 

projektor, ez olcsóbb megoldás)

Még 2 db-ra lenne szükség a 

közlekedési szaktantermekbe, 

illetve a meglévőket kellene 

üzemképes és megbízható 

állapotba hozni, a rossz 

minőségű eszközöket 

(projektorok) cserélni kellene.

Közlekedési, építőipari, 

nyomdaipari szakmai 

szoftverekre, ditananyagokra

Helyben tartott rövid kezelési és 

szoftverhasználati képzések pár 

alkalommal.

A rossz minőségű technikai 

eszközök mielőbbi cseréje 

szükséges, mert a még működők 

is elromolhatnak (a rossz 

minőségű széria miatt).

KECSKEMÉTI SZC GRÓF 

KÁROLYI SÁNDOR 

SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS 

KOLLÉGIUMA

7 6

A meglévő (1 a 7-ből), nem 

működő > öt éves eszköz 

javítása már nem lenne 

gazdaságos

2

Ágazati (Informatika, 

Közlekedés, Szállítmányozás és 

logisztika, Kereskedelem) 

szakmai tantárgyak és érettségi 

tantárgyak oktatásához 

szükséges új szoftverekre, 

interaktív tananyagokra

Modern IKT eszközök 

használata, alkalmazása elméleti 

és gyakorlati órákon.

KECSKEMÉTI SZC KADA 

ELEK KÖZGAZDASÁGI 

SZAKGIMNÁZIUMA

12 11
Projektorok pixelesek, 

használhatatlanok
5 Matematika, fizika Oktatási anyagok készítése.

Projektorok élettartamát 

figyelembe kellene venni pl.: 5 

évente csere

KECSKEMÉTI SZC KANDÓ 

KÁLMÁN 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

14 db (önkormányzati 

pályázatból beszerzett táblák)
6

Projektorok pixelesek, DLP 

panelcsere szükséges (vagy új 

projektor, ez olcsóbb megoldás)

Nincs szükség többre, a 

meglévők projektorait kellene 

cserélni

Szakmai tantárgyakhoz 

szükségesek tananyagok
Helyi 2x1 órás ismertető.

Az eredetileg szállított 

projektorok szinte mindegyike 

mutatja a pixel hibát, rossz 

széria került megvételre. Csak 

idő kérdése, hogy a még 

használható (nem tökéletes) 6 db 

mikor lesz teljesen 

használhatatlan.

KECSKEMÉTI SZC 

SZÉCHENYI ISTVÁN 

IDEGENFORGALMI, 

VENDÉGLÁTÓIPARI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

8 8 Projektor égők cseréje 1
Vendéglátó szakmai 

tananyagohoz.

Alapfokú képzések és 

motivációs képzések.

KECSKEMÉTI SZC SZENT-

GYÖRGYI ALBERT 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

6 6

Interaktív táblával nincs, viszont 

a projektoroknál izzócsere 

szükséges.

Legaláb 1 db interaktív tábla 

projektorral és hangszórókkal, 

valamint laptoppal.

Közismereti és ágazati 

tananyagok (ápolástan, 

anatómia, belgyógyászat, 

sebészet, kisklinikumi ismeretek 

stb.

Modern IKT eszközök 

használata, alkalmazása elméleti 

és gyakorlati órákon,  helyi 2x1 

órás ismertető.

Összesen 68 49 14 tábla, 3 projektor, 5 laptop

Mire van szükség az interaktív táblák oktatásban való hatékonyabb felhasználáshoz?                                                                                        

Hány interaktív tábla van az 

iskolában?
Ebből mennyi működőképes?


