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Programban résztvevő 
diákok

A 2009/2010-es évtől a Teichmann Vilmos Általános Iskola elnyerte 
a Kompetencia alapú oktatás bevezetésére meghirdetett az Eu-
rópai Unió által támogatott pályázatot, amely kooperatív tanulási 
technikák alkalmazásával hatékonyabbá és gyorsabbá tette az ok-
tató-nevelő munkát. A TÁMOP pályázatban résztvevő diákok lap-
topokon dolgoznak az informatika órákon. 
Az iskola létrehozott két multimédiás termet, ahol az interaktív és 
digitális tananyagok alkalmazása színvonalasabbá teszi a tanórákat.

Czap Jolán
Teichmann Vilmos Ált.Iskola igazgatója
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A „European Exchange School” projekt keretén belül megrendezésre került a „Szakmai Út 
Magyarországon” elnevezésű program, amely az ukrán megyék vezetőinek és  testvériskolák 
pedagógusainak nyújtott betekintést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási rendszerbe. Az 
eseményre  2011. november 30-december 1 között került sor. Ez idő alatt a felnőttek különböző 
oktatási intézményekbe látogattak el,hogy megismerkedjenek a térség oktatási rendszerével. 
A program első napján a delegáció részletestájékoztatást kapott az EES programról,megis-
merkedtek a kisvárdai és a záhonyi térséggel, betekintést kaptak a Teichmann Vilmos Általános 
Iskola oktató nevelő munkájába.
További helyszínek:

•Záhony  Árpád vezér Általános Iskola
•Fényeslitke Kossuth Lajos Általános Iskola 
•Bessenyei  György Gimnázium és Kollégium
•Nyíregyházi  Főiskola
•Nyíregyháza Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
•Nyíregyháza Megyeháza

A „Nemzetközi Workshop Magyarországon” 2012. január 16-17-én került megrendezésre a Teich-
mann Vilmos Általános Iskolában.
Fő céljai: •az oktatási rendszerben való partnerkapcsolat erősítése •oktatási módszerek ismertetése 
•tapasztalatok átadása •új partnerségi kapcsolatok kialakítása.

A workshop első napján a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskolában egy videokonferenciát 
tartottunk, melynek fő célja a technika segítségével “élő” kapcsolat kialakítása a meglévő part-
neriskolákkal és új partneriskolák bevonása. Másnap a rendezvény a Teichmann Vilmos Általános 
Iskolában folytatódott. A résztvevőket Czap Jolán (igazgató), Fodor Zsolt (konzul) és Csonka 
Bertalan (önkormányzati képviselő) köszöntötték.  A workshopon a következő előadások hang-
zottak el: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye oktatási rendszere és módszerei, pályázati lehetőségek 
az oktatásfejlesztés területén. Majd összegezték az EES program első évét. A rendezvényen új 
partneri kapcsolatok kialakítására került sor. 

A leendő partnerek előadásokat tartottak média, oktatás, ökológia,  gyógyászat és területfejlesz-
tés területéről.

A workshop-pal párhuzamosan az operátorok közötti hatékonyabb együttműködés érdekében 
tréninget szerveztünk, melyen ukrán és magyar gyerekek vettek részt.

2012. október 24-én megrendezésre került a második nemzetközi 
workshop, melynek helyszíne a gyulaházi Millenium Önkormányzati 
Étterem és Vendégház volt.
A workshop céljai:
•Magyar közigazgatási rendszer bemutatása, 
•Oktatási intézmények határon átnyúló együttműködésének tapasz-
talatai, a fejlesztés lehetőségei,
•European Exchange School projekt előrehaladásának ismertetése,
•Új programok, feladatok egyeztetése
A megnyitót követően a résztvevők tájékoztatást kaptak a magyar 
közigazgatás átszervezéséről, valamint az oktatási intézményekben 
történő változásokról. Nagy figyelem kísérte az oktatási intézmények 
határon átnyúló együttműködéseinek tapasztalatairól és fejleszté-
seiről szóló előadást.
A projektben résztvevő országok egyeztették a soron következő 
főbb rendezvényeket, találkozókat, meghatározták a szlovákiában 
és Romániában tartandó második cseretábor időpontját, valamint 
tájékoztatót kaptak az Energy games projektről, melyben 4 ország 
diákjai fognak részt venni.


