
Hogyan működjön az iskola  
15 év múlva? 

 

Avagy SZERINTED hogyan 
„működjenek” a tanárok és a diákok? 

Forrás: www.hirek.prim.hu 

                                                          Informatikai pályázat 

Pályázni két korcsoportban lehet:   
 általános iskola felső tagozat és középiskola 

Beküldési határidő: 2017. január 31. 

Beadás: infoverseny@katedra-iskola.hu e-mail 
címre, max. 3 oldal terjedelemben, PDF 
vagy Word formátumban 



Képzeld el, hogy a diákok és a tanárok rendelkezésére 
áll korlátlanul minden már kifejlesztett és a jövőben ki-
fejlesztésre kerülő informatikához kapcsolható eszköz. 
 
Gondold át, hogyan szeretnéd használni a tananyagot, 
hogyan lenne a legpraktikusabb a számonkérés, a házi 
feladatok adása, elkészítése stb. 
 
Minden ma használatos eszközt nyugodtan felhasznál-
hatsz, de ha van ötleted olyan speciális oktatást segítő 
termékre, amit még ki sem fejlesztettek, így neve sincs, 
„találd fel”! Írd le, mire lesz alkalmas, hogyan fog kinéz-
ni, mire fogják használni a diákok vagy a tanárok, eset-
leg mindkét fél. Adj neki nevet is! 
 
Már manapság is minden eszköz csatlakozik valamilyen 
hálózathoz. Gondold tovább a lehetőségeket!  
 
Szerinted milyen lesz kb. 15 év múlva az iskolai há-
lózat, az otthoni hálózat, a hálózatok hálózata az Inter-
net. Hogyan fognak egymáshoz kapcsolódni, mire fog-
juk használni őket? Itt sem kell a csak manapság elér-
hető technológiára hagyatkozni.  
 

Nyugodtan szárnyaljon a fantáziád, és találj ki új  
technológiákat, eszközöket, szolgáltatásokat! 

 
Készíthetsz rajzokat, gyárthatsz fiktív műszaki leíráso-
kat, felhasználói kézikönyveket, esetleg leírásokat, bár-
mit, ami a kitalált eszközök, szolgáltatások hasznossá-
gát, működésének megértését elősegíti. 

Ne feledkezz meg arról, hogy a jövő oktatását 
domborítsd ki a pályázatodban!  

További információ: www.katedra-iskola.hu 

http://www.katedra-iskola.hu


1. Pályázni egyénileg  vagy 2 fős csapatokban lehet. 

 

2. A pályázatok beküldésekor az e-mail tárgya a pá-

lyázó neve, vagy csapat neve legyen.  

 

3. A levélben legyen feltüntetve, hogy  

 melyik iskola,  

 hányadik osztályába,  

 milyen tagozatra jár/nak a pályázó/k, valamint  

 a felkészítő tanár/uk neve és e-mail címe (ha 

van). 

  

4. A csatolt pályázat neve: iskola15_XY legyen, ahol 

az XY a pályázó monogramját, vagy a csapat nevét 

jelöli. 

 

5. Amennyiben termékleírást, vagy rajzot  tartalmaz a 

pályázat, az a 3 oldalon túl melléklettként csatol-

ható. 

 

6. Mindkét korosztályban az első  három helyezettet 

díjazzuk. 

 

7. A díjazottak egy  díjátadó ünnepségen kapják meg 

jutalmukat, ahol röviden be is mutathatják munká-

jukat. A díjátadón minden pályázó, valamint felké-

szítő tanár részt vehet. 

 

Sok és sikert és jó munkát kívánunk! 


