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e-világban - együttnevelés modern infrastruktúrával 

Pályázati azonosító: TIOP 1.1.1-07/1-2008-0132 

A projekt időtartama: 2010.06.15. – 2011. 02.15. 

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Irányító hatóság: Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Kedvezményezett: Békés Város Önkormányzata mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztora 
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.  

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam  
által nyújtott támogatás: 44 240 250Ft 

A pályázat intenzitása: 100% 

 

Békés Város Önkormányzata mint a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztora 2008-ban sikeresen 
pályázott a TIOP 1.1.1-07  A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 
fejlesztése című pályázaton. 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egymásra épülő programjai tették lehetővé, hogy az iskolában első lépésben 
infrastrukturális fejlesztés valósuljon meg: a DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0007 pályázat keretében a Hepp Ferenc 
Tagiskola teljes felújítása 2010 szeptemberére készült el. Az infrastrukturális fejlesztést módszertani megújulás 
követte: a pedagógusok több mint 60 %-a vett részt a TÁMOP 3.1.4 pályázaton belül a kompetencia alapú oktatást 
segítő továbbképzésen, ebből 30 óra az informatikai (IKT) továbbképzés volt. Az egymásra épülő pályázatok első két 
szakasza a tanulási-tanítási környezet kialakításával segítette a tanulók fejlődését, a harmadik szakasz közvetlenül a 
tanulókat célozta meg. A népszerűbb nevén tanulói laptop programnak nevezett TIOP 1.1.1-09/1-2010-0085 
pályázat keretén belül az iskola 20 osztályának 447 tanulója jut a tanulást segítő korszerű informatikai eszközhöz. 
A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0132 kódjelű pályázat  keretében az intézményfenntartó társulás (a pályázat beadásának 
időpontjában még csak Békés és Tarhos tartozott hozzá) újabb 109 db iskolai PC-hez és 24 db tantermi 
csomaghoz (interaktív tábla, projektor, tanári laptop) jut a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat számára. Az oktatást segítő korszerű környezet e 
pályázattal az iskolai osztályok több mint 60 százalékában rendelkezésre áll, biztosítva a továbbtanuláshoz és az 
életkezdéshez szükséges ismeretek átadásának 21. századi színvonalú lehetőségét. 
E-világban – együttnevelés modern infrastruktúrával. Ez a jövő februárig megvalósuló pályázat címe, s egyben 
célja is. A számítógép sokaknak munkaeszköz, másoknak tanulási segédlet, de legtöbbünknek szórakozást is nyújt. 
Szeretnénk, hogy a tanulás is érdekesebb, szórakoztatóbb legyen e pályázat eredményeként. 
 
  
Békés, 2010. december 13. 
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