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1. téma 
Az információs és kommunikációs technológiák széles körő elterjesztésének 

megalapozása a szakképzı intézményekben, számítástechnikai eszközök, interaktív tábla 
beszerzése 

 
Pályázó: Stromfeld Aurél Gépipari és Építıipari Szakközépiskola 
OM szám: 0032303 
Székhely: 3100 Salgótarján Rákóczi út 60 
 
A pályázat megvalósításának szöveges ismertetése: 
 
Pályázatunk célja az volt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelı legkorszerőbb 

oktatástechnikai eszközökkel tegyük szemléletesebbé és hatékonyabbá a szakmai képzésünket 

mindhárom (gépipari számítástechnikai technikus, a magasépítı technikus és a 

rendszerinformatikus) szakmában. Három interaktív tábla, három projektor, és három 

notebook szerepelt a pályázati eszközlistán. A mőszaki paramétereket gondosan választottuk 

ki, hogy a szakmai szoftverek futtatására legyen lehetıségünk, mivel a pályázati mellékletben 

ajánlott eszközök nem nagy teljesítményőek voltak.  

A pályázat sikeres volt, az igényelt teljes összeget megkaptuk: 3367000.- Ft-ot, így az 

500000.- Ft-os önrésszel az elképzelésünket teljes egészében megvalósítottuk.  

A szerzıdés megkötése után megkezdtük a megvalósítást, az egyszerő közbeszerzési eljárást 

lefolytatásával. A közbeszerzési eljárás nyertesével szállítási szerzıdést kötöttünk, és 

szeptember közepére minden, az eredeti elképzelésünknek megfelelı minıségő és 

mennyiségő eszköz a birtokunkba került. A teljes beruházás összege 105250 Ft-tal maradt 

alatta a megpályázott összegnek.  

Egyik garnitúra az autocad számítógépterembe 

került, ahol a gépészek és építészek 

számítógépes rajz oktatása folyik. Ebben a 

teremben heti 31 Autocad óra van. A kollégák 

már rendszeresen használják az új technikai 

eszközöket. 

A másik a gépészeti szaktanteremben szolgálja 

a mőszaki rajz, a gépészeti tervezés, 



technológiai tervezés, valamint az építészeti szakmai tantárgyakat. 

A harmadik garnitúra a mőhelyépület M1 termében kapott helyet, ahol kevés órarendi óra 

van, így bárki igénybe veheti az interaktív tábla szolgáltatásait. Reméljük, hogy segítségével 

eredményesebbé válik a tanítás 

  

A féléves értekezleten az interaktív táblát használó kollégák bemutatót tartottak azoknak a 

kollégáknak, akik még nem alkalmazták a tanítás során ezeket az eszközöket.  

Az eszközök ünnepélyes átadását decemberben tartottuk, ahol a szakképzı partnereinknek is 

bemutattuk a mőködésüket és alkalmazási lehetıségeiket. 

A beruházás jól sikerült, a szakképzésünk feltételei jelentısen javultak. Köszönettel tartozunk 

mindazoknak, akik a beruházást lehetıvé tették, illetve a megvalósításban közremőködtek. 
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