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Tájékoztatás
Tárgy: a projekt ismertetése
Helye: Bereczki Máté Szakképző Iskola
Ideje: 2011. április 4.
A projekt célja:







Iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése -„Intelligens iskola“ létrehozása;
Az oktatás módszertani megújítása a tantárgyakba beépülő Infokommunikációs
technológia / IKT/ által;
Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges IKT
infrastruktúra megteremtése;
Kompetencia alapú oktatásban a területi különbségek mérséklése és kiegyenlítése;
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök
biztosítása.
Projekt megvalósítási időszaka: 2010.11.01. - 2011.06.30.

Előzmények:
 Pályázat benyújtása 2008-ban
 Pályázat ismételt benyújtása 2010. 03.29.
 Támogatói döntés 2010. október 19.
 A Támogatói Okirat aláírása 2010. október 25.
Projekt ütemezése:
 Nyitórendezvény, sajtótájékoztató 2011. március 2.
 Közbeszerzési eljárás lefolytatása 2011. januártól - 2011. március végéig
 Az eszközök beszerzése, telepítése 2011. április közepe - május vége
 Pedagógusok képzése, beiskolázása 2011. május, szeptember
 Bemutató órák az iskolákban 2011. szeptember-november
 Záró rendezvény 2011. június 30.
 Pénzügyi elszámolás 2011. július 30.
 ZPJ 2011. szeptember
 Bemutató órák szülők részére 2011. szeptember - december
A projekt teljes költségvetése 138.350.500 forint, amelyből iskolánkhoz 4.177.500 forint
fejlesztési támogatás jut az alábbiak szerint:
 Tantermi csomag 4db
 Wifi csomag 1 db
Az iskolák kötelezettségei:
 15 fő pedagógus részvételének biztosítása a használatbavételhez szükséges
felkészítéshez
 Informatikai stratégia elkészítése
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30 órás SDT képzésen való részvétel 1 fő számára
Rendszergazdai szolgáltatás megléte – saját erőből
Bemutató órák szülők részére
Az intézmények honlapján nyomon követni a pályázat megvalósulását;
Fenntartási kötelezettség 5 évig, indikátormutatók teljesítése.

Az eszközök fogadásával kapcsolatos teendők:
 A beüzemelés feltételeinek megteremtése;
 Átadás – átvételi jegyzőkönyv készül (iskola – szállítóval minta alapján, eszköz
megnevezése, gyári szám rajta, leellenőrzése szükséges);
 Kisértékű eszközökről üzembe helyezési jegyzőkönyv készül (önkormányzat készíti)aláírás intézményvezető;
 Nagyértékűekről - állományba vételi bizonylat – erről üzembe helyezési okmány
készül (önkormányzat készíti) intézményhez aláírásra;
 Logós címke felragasztása eszközökre (iskola készíti, - rajta: TIOP azonosító, ÖK által
később megadott nyilvántartásba vételi szám kézzel ráírva).
Kiépítés:
 Feladatellátási helyenként – intézményi finanszírozással
 IKT - stratégia leadása 2011. jún.15.
 Dokumentumok átalakítása: IKT eszközzel oktatás, milyen tartárgyakat érint (PP,
Helyi Tanterv).
 Tanmenetekben is követni – intézményvezető ellenőrzi 2011.szept.1.-től
 Órarend kialakításoknál figyelni
 Dokumentumok leadása: 2011. dec. 30.
Dokumentálás:
 Fejléces papíron mindent 2 pl.-ban nyomtatva és e-mailen is
 Tantestületnek tájékoztató a projektről, feladatokról, elvárásokról
 Tanórák (IKT fekete) külön számolva
 Naplóba beragasztani jelmagyarázatot
 Teljes évi órakeret 30 %-a 2016-ra-kiszámolni
 Táblázat vezetése a követéshez (osztály, tantárgy)
 Minden évben el kell érni valamennyi %-ot (egyéni terv alapján) és ezt követhetően
kell dokumentálni (napló, tanmenet)
A Bereczki Máté Szakképző Iskola tantestülete a tájékoztatást elfogadta, az IKT eszközökkel
való oktatást támogatja.
Baja, 2011. április 4.
………………………………………..
Horváth László
igazgató

