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TÖBB MINT 16 MILLIÓ FORINT OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSÉRE 
 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0970 
 
Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulás nevében Dunaföldvár 
Város Önkormányzata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében több mint 
16 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a fenntartásában működő oktatási intézmények 
informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A nyertes pályázat 100 %-os támogatottságú, így a 
fenntartónak nem kellett önrésszel hozzájárulnia a projekthez. Az elnyert támogatásból két 
intézmény kap modern digitális taneszköz-csomagokat. 
 
Pályázati konstrukció: „Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése” 
 
A konstrukció egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. 
„intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére 
koncentrál.  
 
Az „intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti 
tárgyba beépülő infokommunikációs technológia (IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a 
többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelenti, és részben biztosítja. 
 
A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, 
mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a 
különbségek mérsékléséhez és a hátrányok kiegyenlítéséhez. 
 
A pályázat közvetlen célja:  

• az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, 

• számítógép-állomány korszerűsítése, 

• informatikai készségek fejlesztése, 

• egységes alapinformatikai infrastruktúra biztosítása, 

• a pedagógiai, mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele.  
 
A projekt megnevezése: „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztés Dunaföldváron” 
 
A pályázati támogatás összege: A projekt megvalósításához Dunaföldvár Város Önkormányzata 
16.096.500.- Ft vissza nem térítendő támogatást kap a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Programból. A pályázat 100 %-os támogatottságú, így önrészt nem igényel. 
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A projekt tartalma:  
A projekt keretében Dunaföldvár Város Önkormányzata a TIOP-1.1.1-07/1-2008 pályázati kiírás és 
útmutató pontjaival összhangban informatikai eszközöket, oktatói csomagokat szerez be.  
 
Az informatikai fejlesztés két intézményt érint: 

• Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény 

• Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény 
Az önkormányzat két intézménye összesen 37 számítógépet+monitort, 9 tantermi csomagot, 2 WIFI 
csomagot, 2 szavazó csomagot és 1 szerver csomagot kap. 
 
Iskolai munkaállomás csomag (PC) az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: digitális 
tartalmak óraközi használata, csoportos vagy egyéni feladatmegoldás, elektronikus számonkérés, 
szaktantárgyi oktatás, nyelvoktatás. 
 
Tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, laptop) az alábbi tevékenységekkel összefüggésben 
használható: digitális tartalmak óraközi használata és egyéni fejlesztése, csoportmunka, elektronikus 
mérés-értékelés (feleltetés, dolgozatírás); elektronikus adminisztráció. 
 
A projekt keretein belül – az új eszközök zökkenőmentes használata érdekében – megtörténik az 
iskolák pedagógusainak képzése is. 
 
Az önkormányzat az informatikai eszközök beszerzésére egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, 
melynek eredményeként az Alex Fémbútor Kft-vel kötött szállítási szerződést. 

 

A számítógépes eszközök segítségével az oktatás hatékonyabb lesz, a fejlesztés segíti a diákokat 
további tanulmányi sikerek elérésében. 
 
A projekt befejezése: 2011. május 30.  
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 


