
 A 2009/2010-es tanévtől 

iskolánk elnyerte a 

Kompetencia alapú 

oktatás bevezetésére 

meghirdetett az Európai 

Unió által támogatott 

pályázatot. Kooperatív tanulási technikák 

alkalmazásával hatékonyabb az oktató-nevelő 

munka. A TÁMOP pályázat lehetőséget teremtett  

arra, hogy a TIOP pályázati tanulói laptop 

programban részt vegyen az iskolánk. 

Kialakítottunk két multimédiás termet, ahol az 

interaktív és digitális tananyagok alkalmazása  

színvonalasabbá teszik az oktatói munkát. 

               A projektoktatás olyan pedagógiai 

módszer, amelynek középpontjában a 

gyerekekhez közel álló téma áll. Iskolánkban 

három hetet meghaladó projekteket, témahetet 

és erdei iskolai programot szervezünk.Mindez 

beépül a tanítási órákba és a szabadidős 

tevékenységekbe. Az elkészült produktumokból 

kiállítást, bemutatókat, előadásokat szervezünk. 

A projektben résztvevő partnerek és 
intézmények: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
A finanszírozás a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 

ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programból– és 
hazai társfinanszírozásból – történik. 

HUSKROUA/0901/011                                 

A Határon Átnyúló Együttműködési Program 
(ENPI) keretében                              

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 
egy-egy kiválasztott oktatási intézménye az 

„Európai csere iskola” megvalósításán 
munkálkodik. A program az Európai Unió 

társfinanszírozásával valósul meg. 

A projekt célja: fokozni és mélyíteni az aktív 
együttműködést az oktatási intézmények 
között, a folyamatos információáramlás, web 
portál létrehozása. A konferenciákon, a 
táborokban, az előadásokon, és meetingeken 
a résztvevő tanulók és pedagógusok 
permanens tapasztalatcseréjét kívánjuk 
megteremteni. A programban beszélt nyelv, 
az angol.  

Czap Jolán,                                                                                               

a Teichmann Vilmos Általános 
Iskola igazgatója 

Európai Kezdeményezési 

Központ, Ungvár és az 5. Sz. 

Középiskola I–III. osztály 

angol és francia oktatással, 

Ungvár (Ukrajna) 

 

Kezdeményezési 

Business Center, 

Ivano-Frankivsk, és 

az 5. Számú Iskola 

Ivano–Frankivsk 

(Ukrajna) 

 

Energiagazdálkodá-

si Ügynökség, Baire 

Mare, és a 4. Számú 

iskola Baire Mare 

(Románia) 

 

 „KIÚT” Térségfejlesztési 

Egyesület Záhony, 

Teichmann Vilmos 
Általános Iskola 

Kisvárda  

(Magyarország) 

 

„Poloniny” 

Területfejlesztési 

Ügynökség Snina, és 

a Műszaki Iskola 

Snina (Szlovákia) 
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A Teichmann Vilmos Általános Iskolát 1958-ban 
alapították. Emelt óraszámban folyik a biológia 
oktatása, különös hangsúlyt fektetve az egészséges 

életmódra és a 
környezetvédelemre.              
Iskolánk Teichmann 
Vilmosról kapta a nevét, aki 
egy növénynemesítő volt , a 
híres magyar burgonyafajták  
kikísérletezésével 
foglalkozott.                                    

A megyei biológiai és környezetismereti 
versenyeket 18  éve iskolánk rendezi meg.  

Minden tanév 
végén országos 
kompetencia 
mérésen vesznek 
részt a 4. 6.és 8. 
évfolyam tanulói. A 
diákok szövegértési 
és matematikai 

kompetenciáit mérik. Az Országos Mérési Értékelési 
Vizsgaközpont a javítás után összehasonlító 
elemzéseket küld az iskolának és a fenntartónak 
elemzés, új stratégia kidolgozása céljából. A 
grafikonok egyértelműen bizonyítják, hogy iskolánk 
az országos átlagtól jobb eredményeket ért el.           

Hosszú évek óta 
továbbtanuló diákjaink, 
az itt elért 
eredményeket meg 
tudják tartani későbbi 
tanulmányaik során is, 
melynek fokmérője 
számos diplomás. A 

nyolcadik évfolyamon végző diákjaink kb. 65%-a 
érettségit adó középfokú oktatási intézményben 
folytatja tanulmányait. 

Az Európai csere 

iskola program 

különleges 

lehetőségeket 

teremt számunkra, 

hiszen külföldön 

táborozhatunk, 

különböző 

nemzetiségű gyerekekkel köthetünk talán életre 

szóló barátságokat, betekinthetünk egymás 

érdeklődési körébe, kipróbálhatjuk hobbijaikat. 

Kiváló alkalom az angol nyelv társalgási 

gyakorlására. Megismerhetjük egymás 

országainak kultúráját, hagyományait, 

gasztronómiáját, szokásait, nevezetességeit.  

A Diákönkormányzat a gyerekek aktív részvételével 
rendezvényeket szervez. Az iskolai jeles napok 

keretén belül lehetőséget kapnak tanulóink 
színpadi szereplésre. Minden hónapban 

megrendezésre kerül egy-egy esemény. Ezek a 
rendezvények osztatlan sikert aratnak a diákok és 

szüleik körében. Nyári táborozási lehetőséget 
biztosítunk iskolánkban és a Balaton partján 

alapítványi és pályázati támogatással. 

Az első négy évfolyamon iskolaotthonos módszert 
alkalmazunk. 5-6. és 7-8. évfolyamon 
tantárgycsoportos oktatás folyik. Művészeti iskola 
keretén belül működik iskolánkban kézműves 
szakkör, valamint néptánc oktatás. Csoportosan 
szervezett lovasoktatás is választható. A harmadik 
osztálytól  rendszeres az úszásoktatás, ahol minden 
gyermek megtanul úszni. Elsős koruktól angol 
nyelvi előkészítőn és informatikai szakkörön 
vehetnek részt a tanulók korszerűen felszerelt 
számítástechnika-termünkben.  

 


