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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett, az Európai Unió, a 

Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló A 

pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. 

programon belül megvalósult TIOP-1.1.1/07-1/2008-0438 Pápa város közoktatási 

intézményeinek IKT fejlesztése c. pályázatról az alábbi beszámolót adom: 
 

A program egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, amely nem 

csak az informatikai készségek fejlesztését, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő 

Infokommunikációs Technológia (IKT) támogatású pedagógiai módszertan által – a többi 

kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelenti. 

 

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak 

fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése: 

- a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-

értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelően, 

- tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív 

prezentációs eszközökkel 

- a közoktatási intézmények legalább 20%-a esetében web alapú szolgáltatások kialakításához 

szükséges infrastruktúra támogatása, 

- mérés - értékélési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark 

biztosításával 

- a sajátos nevelési igenyű (SNI) tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, 

mozgássérültek – integrált oktatását segítő IKT eszközök biztosítása. 

 

A TÁMOP-3.1.4., a kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben c. 

pályázat keretében a pályázatban érintett Munkácsy Mihály Általános Iskola pedagógusai 

képzésének egy része a TIOP-1.1.1. pályázat célkitűzései alapján megfogalmazott, az 

interaktív tábla használatára, digitális tananyagok alkalmazására és fejlesztésére vonatkozott. 

 

Támogatott eszközök, csomagok: 

 

Iskolai munkaállomás csomag (PC + monitor), amely az alábbi tevékenységekkel 

összefüggésben használható: 

· Digitális tartalmak óraközi használata 

· Csoportos vagy egyéni feladatmegoldós 

· Elektronikus számonkérés és vizsgáztatás 

· Szaktantárgyi oktatás, nyelvoktatás (nyelvi labor) 

 

Tantermi csomag (Interaktív tábla + notebook + projektor) , amely pl. az alábbi 

tevékenységekkel összefüggésben használható:  



· Digitális tartalmak óraközi használata 

· Digitális tartalmak egyéni fejlesztése 

· Csoportmunka 

· Elektronikus mérés-értékelés használata (óraközi feleltetés, dolgozatírás, stb.) 
 

Szavazó csomag (min. 30 db-os szavazógép szett), amely az alábbi tevékenységekkel 

összefüggésben használható: 

· Óraközi elektronikus mérés es értékelés az elhangzottak érthetőségével kapcsolatban 

· Csoportmunka 

· IKT eszközökkel támogatott óraközi feladatmegoldás, számonkérés 
 

Alkalmazás szerver csomag, amely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: 

· Intézményi online tartalom-, kommunikációs, adminisztrációs és üzemeltetési szolgáltatás 

fejlesztése (iskolai portál és alapinfrastruktúra) 

· Kapcsolódás (és adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerek központi 

alkalmazásaihoz 

· Intézmények és tanár – diák - szülő közötti kapcsolattartás 
 

Kiegészítő SNI IKT csomag az alábbi sajátos nevelési igenyű diákok számára: 

· Vakok 

· Gyengén látók 

· Siketek 

· Hallássérültek 

· Mozgássérültek 
 

A tantermi csomag kötelező eleme feladatellátási helyenként egy  db Wifi csomag és egy 10 

órás felhasználói képzés. 

A képzés tartalma: a feladatellátási helyszínen beüzemelt eszközök felhasználásával az 

eszközök használatának bemutatása (bekapcsolás, alapvető felhasználói ismeretek, digitális 

tartalmak keresése példákkal, digitális tartalom felhasználása különböző pedagógiai 

feladatokhoz: ismeretátadás, gyakoroltatás, számonkérés példákkal, üzembiztonsági 

ismeretek.) 

 

A 100%-os támogatási intenzitású pályázat keretében Pápa Város Önkormányzata 2010-ben 

103 294 990,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a város fenntartásában működő 

közoktatási intézmények IKT fejlesztésére.  

A projektben érintett intézmények:  

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 

Munkácsy Mihály Általános Iskola 

Tarczy Lajos Általános Iskola 

Weöres Sándor Általános Iskola 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

 

A támogatói okirat hatályba lépését – 2010.11.11. - követően a projekt végrehajtásának 

kezdete 2011. február 1. volt. A pályázati támogatással megvásárolni kívánt eszközök értéke 

miatt közösségi közbeszerzési eljárást kellett kiírni az eszközbeszerzésre. 

A közbeszerzési kiírást a megjelentetése előtt mind a közreműködő szervezetnek, mind a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ) jóvá kellett hagynia, ami jelentősen 

meghosszabbította az eljárás idejét, ezért szükséges volt a támogatói okirat módosítása, a 

projekt befejezési határidejének módosítása. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetését 

követően az egyik ajánlattevő megtámadta az eljárás eredményét, a közbeszerzési 



döntőbizottság határozatát követően a határozatban foglaltak alapján új – a közreműködő 

szervezettel és az NFÜ-vel egyeztetett – közbeszerzési eljárást hirdettünk, mely 

eredményeként sikerült kiválasztani az informatikai eszközök szállítóját. 

 

A projektidőszak során az elmúlt másfél évben a projektben szereplő informatikai eszközök 

ára oly mértékben csökkent, hogy az eredetileg 103 294 990,- Ft-os költségvetésű projekt 

végleges költségvetése 57.360.000,- Ft, melyből 51 millió Forint az informatikai eszköz, a 

fennmaradó összeg a projektmenedzsment, közbeszerzés, könyvvizsgálat és a nyilvánosság 

biztosítására fordított költség. 

 

A projekt zárása: 2012. június 30. 

 

Az összesített eszközlista: 

 

Iskolai pc csomag db 159 

Tantermi csomag db 60 

Alkalmazás szerver db 1 

Szavazó csomag db 3 

WIFI csomag db 8 

SNI I. csomag db 2 

SNI V. csomag db 2 

 

A pályázati támogatásnak köszönhetően a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában 

működő oktatási intézmények 159 db nagy értékű új számítógépet és szoftvercsomagot, 60 db 

interaktív tábla csomagot vehettek használatba a kiegészítő elemekkel, SNI eszközökkel. 

 

Eszközlista intézményenként: 

 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

Iskolai pc csomag db 35 

Tantermi csomag db 8 

WIFI csomag db 1 

SNI V. csomag db 1 

 

Munkácsy Mihály Általános Iskola 

Iskolai pc csomag db 19 

Tantermi csomag db 9 

WIFI csomag db 1 
tagintézmény 

Iskolai pc csomag db 9 

Tantermi csomag db 2 

Szavazó csomag db 1 

WIFI csomag db 1 

 

Tarczy Lajos Általános Iskola 

Iskolai pc csomag db 22 

Tantermi csomag db 7 

WIFI csomag db 1 

SNI I. csomag db 1 
tagintézmény 

Tantermi csomag db 4 

Szavazó csomag db 1 



WIFI csomag db 1 

SNI V. csomag db 1 

 

Weöres Sándor Általános Iskola 

Szerver szoftver db 1 

Iskolai pc csomag db 35 

Tantermi csomag db 12 

Alkalmazás szerver db 1 

WIFI csomag db 1 

SNI I. csomag db 1 

 

 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola 

Iskolai pc csomag db 21 

Tantermi csomag db 6 

WIFI csomag db 1 
tagintézmény 

Iskolai pc csomag db 18 

Tantermi csomag db 12 

Szavazó csomag db 1 

WIFI csomag db 1 

 
Az eszközök felszerelése és beüzemelése, valamint a tantestületek részére a kötelezően előírt 

oktatás valamennyi feladatellátási helyen megtörtént, a szeptemberi iskolakezdésre minden 

érintett intézményben a helyükre kerültek az IKT eszközök. 

 

A projektzáró rendezvény időpontja, (amely lehet a projektidőszakon kívül is): 2012. 

szeptember 24.  

A rendezvényen az érintett intézmények megosztják egymással az eszközök használatára 

vonatkozó első tapasztalataikat és a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola tagintézményében egy 

bemutató óra keretében megtekintik az interaktív tábla tanórai használatát.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék. 

 

Összeállította: Rádi Róbert kabinetvezető 

 

P á p a, 2012. szeptember 20. 

 

      Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


