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Projekt rövid összefoglalása
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot valósít meg TIOP-1.1.1-07/1-2008-1173 azonosító
számmal,

Az

informatikai

infrastruktúra

fejlesztése

Miskolc

MJV

általános

és

középfokú

oktatási

intézményeiben címmel.
A projekt során a város 49 oktatási intézményében valósulhat meg az informatikai infrastruktúra javítása,
melynek során beszerzésre kerül összesen:


833 db iskolai PC



344 db tantermi csomag



1 alkalmazás szerver



1 db szerver szoftver



17 db szavazó csomag



46 db wifi csomag



26 db SNI I (nagyothalló) csomag



2 db SNI II (siket) csomag



10 db SNI III (gyengénlátó) csomag



3 db SNI IV (vak) csomag



51 db SNI IV (mozgássérült csomag.

Az eszközök beszerzése mellet képzéseket is tartanak, melyek az új eszközök használatának elsajátítására
irányulnak, és pedagógus továbbképzések formájában valósulnak meg.
A projekt keretében szállítandó eszközök és kötelezően tartandó képzések szállítójának kiválasztására indított
közbeszerzési eljárás mostanra lezárult és a szerződések is aláírásra kerültek. Így el is indult az eszközök
beszerzése, leszállítása, telepítése.
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Első körben négy egyházi fenntartású iskolában a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában, a
Kossuth

Lajos

Evangélikus

Általános

Iskolában,

a

Fáy

András

Görögkatolikus

Közgazdasági

Szakközépiskolában, és a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában telepítik az informatikai eszközöket.
Ezek az iskolák a következő eszközöket kapják iskolánként lebontva:
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola:
7 db tantermi csomag
1 db wifi csomag
Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda:
5 db tantermi csomag
1 db wifi csomag
1 db szavazó csomag
Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda:
26 db iskolai munkaállomás csomag
10 db tantermi csomag
1 db wifi csomag
1 db szavazócsomag
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola
6 db tantermi csomag
1 db wifi csomag
1 db szavazócsomag
1 db SNI I (nagyothalló) csomag
A következő néhány hétben még további 45 oktatási intézmény kapja meg az új eszközöket, és minden
intézményben a kiválasztott tanárok képzést is kapnak, ahol elsajátíthatják az interaktív tábla, a projektor, a
gépek használatát, megismerkedhetnek a tábla adta lehetőségekkel, oktatási módszerekkel. A fejlesztésnek
köszönhetően az oktatás a miskolci alap és középfokú intézményekben színesebbé, modernebbé válhat és az
esélyegyenlőség megteremtéséhez is hozzájárul.
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