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A projekt célja: 
• együttműködés fejlesztése az oktatási 
intézmények között,
• ukrán diákok részvétele a magyar iskolák    
tanóráin,
• oktatási módszerek átadása,
• cseretáborok, találkozók, workshop-ok 
szervezése diákok és tanárok részére,
•magyar és angol nyelv tanulása.

Partnerek:

• KIÚT”  Térségfejlesztési Egyesület, 
Záhony (Magyarország)

• Teichmann Vilmos Általános Iskola, 
Kisvárda (Magyarország)

• Energiagazdálkodási Ügynökség, 
Baire Mare (Románia)

• 4. Számú iskola, Baire Mare (Románia)

• Európai Kezdeményezési Központ, 
Ungvár (Ukrajna)

• 5. Számú középiskola I-III. osztály 
angol és francia oktatással, Ungvár 

(Ukrajna)

• Kezdeményezési Business Center, 
Ivano-Frankivsk (Ukrajna)

• 5. Számú iskola, Ivano-Frankivsk 
(Ukrajna)

• Poloniny” Területfejlesztési Ügynökség, 
Snina (Szlovákia)

• Műszaki Iskola, Snina (Szlovákia)

A KAPCSOLAT FOLYTATÁSA

Az iskolák közötti együttműködés az En-
ergy games című programmal folytatódik. 
Célja: környezettudatos nevelés 8-12 éves 

diákok részére. 

A program keretein belül a diákok megtan-
ulják az energiatakarékosság és a megú-

juló energiaforrások felhasználásának 
fontosságát tanórákon és vetélkedők 

formájában. Az új ismeretek oktatását erre 
a célra beszerzett modellek segítségével 

tesszük színesebbé (pl. szélenergia, nape-
lem, elektromos autó stb.). 

A programban Kisvárda és térségének 24 
iskolája vesz részt, tudásukról 2014-ben 
a Teichmann - napok keretében megren-
dezésre kerülő vetélkedőn adnak számot.   
Az első 3 helyezett elismerésben részesül.



A Teichmann Vilmos Általános Iskola a 2012-2013 évben is helyt adott a „European Exchange School” programnak, 
amely 2012. október 24-től 28-ig került megrendezésre.

A program keretein belül a diákok ellátogathattak számos oktatási és kulturális intézménybe
és részt vehettek tanóráikon.

Szabadidejüket kulturális programok színesítet-
ték, kipróbálhatták magukat az Ameko Lovask-
lub és Szabadidőcentrumban. A Teichmann Vil-
mos Általános Iskola pedagógusai ismerkedési 
est rendezésével tették színesebbé az ukrán 
és magyar tanulók programját. Az ukrán diákok 
a magyar tanulók otthonában szálltak meg egy 
éjszakára. A családi környezetben eltöltött nap 
lehetőséget biztosított az erősebb kapcsolat 
kialakítására, valamint a magyar és angol nyelv 
tanulására. A következő napot a diákok Nyíregy-
házán töltötték, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye legjobb és legnagyobb szakértelem-
mel bíró oktatási központjába, a Nyíregyházi 
Főiskolára is ellátogattak. Délután, a szaba-
didős program keretében Nyíregyháza - Sóstó 
nevezetességeivel ismerkedtek. 

Teichmann Vilmos Általános Iskola, Kisvárda 
Dr. Kozma Pál Általános Iskola és Életfa Óvoda, 
Gyulaháza 
Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza 
Nyíregyházi Főiskola 
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda.


