
  
 

  

 

 

 

A projekt címe: A speciális oktatási egységek felszerelése informatikai eszközökkel 
Hargita Megye Tanácsa által, ; A projekt kódja SMIS 144721 
 

Finanszirozási forrás: Versenyképességi Operatív Program (POC); Prioritási tengely: A 

digitális tartalom és a rendszeres IKT-infrastruktúra fejlesztése az e-oktatás, az e-

befogadás, az e-egészségügy és az e-kultúra területén 

 

Megvalósítási időszak: 8 hónap 

A pályázat célkitűzései: 

A koronavírus elleni védekezés érdekében a nevelési-oktatási intézmények számára 

önálló rendeletek szabályozzák az egyes egészségügyi vonatkozású lépésekkel 

kapcsolatos teendőket, valamint a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését. A 

tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai azt bizonyították, hogy a digitális 

eszközök támogatásával ideiglenesen fenntartható a pedagógusok és a tanulók közötti 

kapcsolat – mintegy vészhelyzeti oktatásként – arra az időszakra, amikor a járvány elleni 

védekezés miatt kényszerűen, teljes körű lezárást rendel el a kormány. A projekt 

általános célja, hozzáférést bíztosítani a speciális iskolák tanulóinak számára az online 

tanulási folyamathoz, azáltal, hogy a tanulókat mobil eszközökkel, iskolai táblagépekkel, 

a pedagógusokat pedig laptopokkal látják el, hogy a tanítási órákat online lehessen 

lebonyolítani, támogatva ezzel a SARS-CoV-2 koronavírus-fertőzés megelőzésére és 

leküzdésére irányuló intézkedéseket. A projekt hozzájárul az online környezetben zajló 

speciális oktatás megszervezéséhez, a sajátos nevelést igénylő tanulók teljesítményének 

növeléséhez, az oktatás-tanulás  vonzerejének növeléséhez online környezetben és az 

iskolai elhagyás megelőzéséhez. 

A projekt konkrét célkitűzései: A speciális oktatási intézmények, intézményvezetők, 

pedagógusok számára módszertani segítséget nyújt a digitális technológiával támogatott  

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 

oktatási tevékenység során – akár hagyományos, jelenléti oktatásban, akár tantermen 

kívüli, digitális munkarendben zajlik a tanítás. 

1. 87 speciális nevelési igényű (SNI) tanuló tanulási folyamatának támogatása az online 

környezetben,  tabletekkel, internet hozzáféréssel ellátva. 

2. A Hargita Megye  területén található speciális iskolákban tanító 42 tanár felszerelése 

laptopokkal 

 

A speciális iskolák: 

1. Szent Anna Speciális Szakiskola Csíkszereda, Szék út 150 szám, 530203 

2. Oklándi Inklúzív Oktatási Központ, Oklánd, Főút 63. szám, 537225 

3. Bélbori Speciális Iskola, Bélbor, Fő út 121 szám, 537020 

A projekt  összköltésge: 289.849,73 lej 


