
 

A pályázat összefoglalása 

 

Alapvetı cél és háttér információ: 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási 
infrastruktúra fejlesztését támogatja. A priorítás egyik célja az iskolarendszerő oktatás 
informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsısorban az 
informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program 
nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülı 
Infokommunikációs Technológia – támogatású pedagógiai módszertan által – a többi 
kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentıs részben biztosítja. 
A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes 
alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a 
kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek 
mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. 

 

Részcélok 

A TIOP-1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás 
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlı hozzáférést biztosító IKT 
(Infokommunikációs Technológia) infrastruktúra megteremtése. 

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerősítése a 
pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelı 
infrastruktúra kialakítása érdekében. (Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 
tanuló/PC) 

- Tantermek 40%-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkezı interaktív 
prezentációs eszközökkel. (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + 
számítógép) 

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20 %-a esetében webalapú 
szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása.  

- Mérés-értékelési programok futtatásának lehetıvé tétele a szükséges eszközök 
biztosításával. ( Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz) 

- A sajátos nevelési igényő tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek, 
mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdık – integrált oktatását segítı speciális IKT 
eszközök biztosítása. 

 

A projekt címe:  

A “jövı iskolái” Bátaszéken 

 

A pályázatban érintett feladatellátási helyek: 

o B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
o B-A-P MOK Pörbölyi Tagiskola 
o B-A-P MOK II. Géza Gimnázium 



 
Beszerzésre kerülı eszközök intézményegységenként: 
 

o B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola 
            7 db tantermi csomag 
        1 db tanári WIFI csomag 
             1 db SNI I. (nagyothalló) csomag 
             1  db SNI III. (gyengénlátó) csomag 
        15 fı felhasználói képzés  
  
 
o B-A-P MOK Pörbölyi Tagiskola 
             2 db iskolai PC csomag 
        2 db tantermi csomag 
             1 db szavazó csomag 
        1 db WIFI csomag 
        4 fı felhasználói képzés 

 
       
o B-A-P MOK II. Géza Gimnázium 
             7 db iskolai PC csomag 
        7 db tantermi csomag 
             1 db szavazó csomag 
        1 db WIFI csomag 
        11 fı felhasználói képzés 
 
 

A projekt id ıtartama:  2010.01.01-2011.08.31      
 
 
A projekt összköltsége:  19 580 526 Ft 
 
 
Kedvezményezett neve és elérhetısége: 
Bátaszék Város Önkormányzata 
7140 Bátaszék, Szabadság utca 4. 
Tel.: 06 74/591-500 
Fax: 06 74/591-505 
 
 
Közremőködı Szervezet neve és elérhetısége: 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
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