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„Az informatikai infrastruktúra 
fejlesztése Miskolc MJV általános és 
középfokú oktatási 
intézményeiben”
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1173

A mai napon interaktív bemutató órákat tartottak a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános 

Iskolában. Ennek keretében a szülők és az érdeklődők betekintést nyerhettek, hogyan alkalmazzák 

a tanárok és a diákok az új eszközöket, interaktív táblákat, szavazócsomagokat, és gépeket a 

gyakorlati oktatásban kémia, matematika, és angol órákon. Az iskolába 26 db PC,  10 db aktív tábla 

és kapcsolódó eszközök, illetve egy szavazócsomag érkezett májusban.

Az új eszközökkel könnyen interaktívvá tehető egy óra, új technikák és pedagógiai módszerek 

alkalmazhatóak, könnyebben megragadható a gyerekek figyelme és hatékonyabbá válik a tanulás. 

Az elmúlt időszakban a technikai fejlesztések beszivárogtak az oktatásba és az iskolákba, így 

mostanra Miskolc összes diákja számára elérhetőek ezek a modern tanulást segítő eszközök, és az 

Infokommunikációs Technológiára épülő pedagógiai módszertan által fejleszthetik tovább 

kulcskompetenciáikat. Mindehhez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata TIOP-1.1.1-07/1-

2008-1173 azonosító számú, „Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és 

középfokú oktatási intézményeiben”  című projektjének megvalósítására volt szükség. A projekt 

keretében összesen 485 390 000 Ft támogatással 47 alap és középfokú oktatási intézmény 

informatikai fejlesztése valósulhatott meg. Július végére a miskolci iskolákba került összesen 833 

db iskolai PC, 344 db tantermi csomag (amely interaktív táblából, projektorból, és laptopból áll), 17 

db szavazócsomag (mely alkalmas órai számonkérésre), és több a fogyatékossággal élő fiatalokat 

segítő speciális eszköz. Az eszközök leszállítását és telepítését követően az iskolák kijelölt 

pedagógusai a hatékony alkalmazási lehetőségek elsajátítására továbbképzésen vettek részt.

A fejlesztés hatására megújult informatikai háttérrel folyhat az oktatás a miskolci intézményekben, 

korunk igényeinek megfelelő oktatási módszerekkel és eszközökkel sajátíthatják el a tanagyagokat 

a miskolci diákok. A beszerzett speciális eszközök pedig elősegítik a sajátos nevelési igényű 

gyerekek integrált oktatását.
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Új eszközök a miskolci iskolákban, interaktív bemutató órák a Vörösmarty 
Mihály Katolikus Általános Iskolában!


