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Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 

Iskolánk fenntartója a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft., amelyet magánszemélyek 
alapítottak 2004-ben közhasznú társaságként. Az ala-
pítók célja az volt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében élı hátrányos helyzető gyermekek és felnıttek 
tanulási, képzési és továbbképzési lehetıségeit elıse-
gítsék, bıvítsék és ezáltal a munkaerıpiacon verseny-
képességük növekedjen. 

E célkitőzések teljesítése érdekében 2004. július 19-én megalakult a Dankó 
Pista Szakiskola és Gimnázium, amely elsı tanévét 120 diákkal a Mezı Imre út 
1-3. szám alatt, a helyi általános iskola épületében „albérlıként” kezdte. 

A térség igényeit figyelembe véve isko-
lánk az elmúlt 5 évben folyamatosan és 
dinamikusan fejlıdött. A szükségleteknek 
megfelelıen bıvítettük tevékenységi kö-
rünket, valamint a gyarapodó gyerekse-
reg elhelyezése érdekében igyekeztünk 
újabb és újabb épületeket találni. Ennek 
a folyamatnak elsı lépéseként fenntar-
tónk megvásárolta és felújíttatta a Mezı 
Imre út 21. szám alatti ingatlant, ahol 
2005. szeptemberétıl folyik az oktatás.  

A fejlıdés-bıvítés jegyében a 2005/2006-os tanévben indítottuk felnıttkép-
zéseinket, 2007. szeptemberében Érpatakon általános iskolai képzésbe 
kezdtünk, 2008-ban Geszteréden telephelyet létesítettünk, az idei tanévet 
pedig — a helyi közoktatási intézmény épületének megvásárlásával és fel-
újításával — új épületben indítottuk. 

Az évek során a 120 fıs iskola tanulói létszáma tízszeresére növekedett, 
amely ma már bölcsıdés kortól felnıtt korig igyekszik kielégíteni a tanulni 
vágyók igényeit, Biri legnagyobb munkáltatójaként jelentıs szerepet játszik 
a helyiek megélhetésében, valamint rendezvények, programok megvalósulá-
sával színesíti a falu kulturális életét. 
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Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola, 
Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium 

A 2009/10-es tanévben intézményünk alap-
feladatai egységes óvodai-bölcsıdei nevelés-
sel és kollégiumi elhelyezéssel bıvültek, ame-
lyek ellátáshoz elengedhetetlen volt a Mezı 
Imre út 1-3. szám alatti épület teljes felújítása, 
épületegységeinek összekötése és a tetıtér 
beépítésével a kollégium kialakítása. 

A felújított épület birtokbavételével 
gyermekeink jóval kényelmesebb kör-
nyezetben tanulhatnak, és az új oktatá-
si-nevelési módszerek alkalmazása is 
hatékonyabb lehet. A kollégium meg-
alapítása jelentısen hozzájárul a hal-
mozottan hátrányos helyzető — elsısor-
ban roma — fiatalok integrált nevelésé-
hez, szakmához segítéséhez és ezáltal 
a térségben tapasztalható súlyos társa-
dalmi nehézségek leküzdéséhez. 

Iskolánk — az alapítók célkitőzésének megfelelıen — térségi, regionális 
szerepet is betölt, amelyet jól példáz, hogy nemcsak a Nagykállói kistérség-
bıl (Nyírbátor, Encsencs, Nyírbéltek, Nyírmihálydi, Geszteréd, Bököny, 
Balkány), hanem a megye számos távolabbi településérıl (Hodász, Ibrány, 
Pusztadobos, Kisvárda, Záhony), továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén megyébıl 
is vannak tanulóink. 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége folyamán — an-
nak sikeressége érdekében — széles kapcsolatrendszer 
kiépítésére törekszik megyeszerte. Együttmőködünk a tele-
pülési Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal (Encsencs, 
Nyírbéltek, Nagykálló, Nyíregyháza) az országos Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal, Gyermekjóléti Szolgálatokkal 
és különbözı civil szervezetekkel. 
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Új Magyarország Fejlesztési Terv — EU támogatás 

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós európai uniós támogatás-
ban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett tagországokhoz. E hatalmas 
összeg felhasználására pályázati alapon, az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében van lehetıség. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás 
bıvítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében 
hat kiemelt területen indítottak összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a 
gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a 
környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államre-
form feladataival összefüggésben. A fejlesztések úgynevezett operatív prog-
ramokban valósulnak meg.  

Társadalmi Megújulás Operatív Program — TÁMOP 

A 15 operatív program egyike a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP), amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv átfogó céljaihoz elsı-
sorban a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az em-
beri erıforrások fejlesztésével, például az oktatás hatékonyságának fejlesz-
tésével járul hozzá. 

A TÁMOP-on belül a 3.1.4 azonosító 
számú program alapvetı célja a sikeres 
munkaerı-piaci alkalmazkodáshoz 
szükséges, az egész életen át tartó ta-
nulás megalapozását szolgáló képessé-
gek fejlesztése és a kompetencia alapú 
oktatás elterjesztése a magyar közokta-
tási rendszerben. Ehhez a programhoz 
nyertük el a kapcsolódás lehetıségét.  
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Mit értünk kompetencián? 

A kompetencia latin eredető szó, alkalmassá-
got, ügyességet fejez ki.   

Alapvetıen értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, 
de fontos szerepet játszanak benne motivációs 
elemek, képességek, egyéb érzelmi 
(emocionális) tényezık. 

Kompetencia alapú oktatás — kulcskompetenciák 

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a 
gyermekek a mindennapi életben hasznosítha-
tó tudással rendelkezzenek – nem lemondva 
az ismeretek elsajátításáról, vagyis 
„ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” 
megvalósítására törekszik.  

Kulcskompetenciáknak nevezzük azokat a képességeket, amelyekkel min-
denkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fej-
leszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen.   

A Nemzeti Alaptanterv alapján a kulcskompetenciák az alábbiak: 

− Anyanyelvi kommunikáció 

− Idegen nyelvi kommunikáció 

− Matematikai kompetencia 

− Természettudományos kompetencia 

− Digitális kompetencia 

− Hatékony, önálló tanulás 

− Szociális és állampolgári kompetencia 

− Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia 

− Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség 
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Kompetencia alapú oktatás 

„A kompetenciát úgy kell 
tekinteni, mint olyan általá-
nos képességet, amely a 
tudáson, a tapasztalaton, 
az értékeken és a diszpo-
zíciókon alapszik, és ame-
lyet egy adott személy 
tanulás során fejleszt ki 
magában.”  (Coolahan) 

„Kompetencia alapú fej-
lesztésen a készségek, 
képességek fejlesztését, az 
alkalmazásképes tudást 
középpontba helyezı ok-
tatást értjük.” (suliNova) 



Annak érdekében, hogy egy iskolában meg-
valósulhasson a kompetencia alapú oktatás, 
megújulásra van szükség. Iskolánkban a 
megalakulástól kezdve hagyománya van 
„reformpedagógiának”, annak, hogy az 
iskolai tanulás nem pusztán a tanár elıadá-
sának meghallgatásából, a tankönyvi szöve-
gek olvasásából és a feladatlapok kitöltésé-
bıl áll, hanem érdekes, változatos tevékeny-
ségek és jól követhetı feladatok biztosítják 
gyermekeink érdeklıdésének felkeltését és 
fenntartását. 

Természetesen mindezek mellett új pedagógiai módszerek elsajátítására és 
alkalmazására is szükség van azért, hogy az elvárt hatékonyság elérhetı 
legyen. Az új és a már korábban is alkalmazott nevelési elvek, oktatási 
megoldások közül mutatunk be néhány olyat, amelyet tanítványaink szülei-
nek idejében még nem, vagy csak elvétve alkalmaztak a magyar iskolák-
ban. 

Differenciált tanulásszervezés 

Differenciáláson a tanulók egyéni sajátosságát 
figyelembe vevı fejlesztést, az egyéni sajátos-
ságokhoz igazított tanulási környezetet értjük. 
Ez kissé leegyszerősítve azt jelenti, hogy a 
tanár — figyelembe véve a gyerekek eltérı 
személyi jellemzıit, személyiségét és pillanat-
nyi tudását — az oktatási cél elérése érdeké-
ben eltérı feladatot ad a tanulóknak, azaz a 
tanítás középpontjában nem a tananyag, ha-
nem a gyermek áll. A differenciált tanulásszer-
vezés különbözı módszerekkel valósítható 
meg, amelyekbıl néhány fontosabbat, rendha-
gyóbbat a következıkben mutatunk be. 
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Csoportmunka és kooperatív tanulás 

Az egyéni munka mellett a gyerekek 
párban végezhetı feladatokat kap-
hatnak és csoportokban is dolgoz-
hatnak. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy egy-egy asztalhoz külön cso-
portba ültetjük a jobb és gyengébb 
képességőnek tartott gyerekeket. A 
csoportmunka sokkal inkább  arról 
szól, hogy a közös felelısségre és 
munkamegosztásra építve igazi 
együttmőködésre, azaz kooperativitásra sarkaljuk tanítványainkat. 

A kooperatív tanulás során a gyermekek nem csak az együttmőködési ké-
pességüket fejlesztik, hanem egymás-
tól is tudnak tanulni, azaz egy ilyen 
osztályban nem a tanár az ismeretek 
egyedüli birtokosa. A pedagógus,  
felszabadulva a kizárólagos ismeret-
közlı feladat alól, egyrészt segítı-
ként, támogatóként, mint a tanulókkal 
együtt dolgozó „munkatárs” vehet 
részt a csoportok munkájában, más-
részt koordinátorként irányítja is azt.  

Egy ilyen osztályban a pedagógus diákjait partnerként kezeli és ösztönzi ıket 
az együttmőködésre. A kooperatív 
tanulás során a csoporttagok megta-
nulnak egymásra figyelni, az egyéni 
verseny helyett a csoportteljesítmény 
kerül elıtérbe. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tanulók a „verseny 
helyett együttmőködést” hirdetı szem-
léletet átviszik az élet más területeire 
is, ami alapvetıen meghatározza az 
emberekkel való kapcsolatukat.  
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Projektek 

Hazánkban a hagyományos iskolai 
oktatás során az egyes tudományok-
nak egy-egy iskolai tantárgyat felelte-
tünk meg, s a tanár feladata, hogy 
„kicsiben”, a tanulók életkori sajátos-
ságaihoz igazítva tanítsa meg a tu-
domány egyszerősített elemeit.  

A világ azonban nem tantárgyakra 
bontva mőködik. Amerikai reformpe-
dagógusok vetették fel, hogy az okta-

tás során nem egymástól elhatárolt részeket, hanem a világ komplexitását 
kell megmutatni a gyerekeknek, hisz 
a világ is összetett jelenségekbıl áll, 
s lényegében minden feladat megol-
dásához mozgósítani kell mindazt, 
amit az ember tud.  

A projekt-módszer lényege, hogy 
elméleti ismeretek meghallgatása és 
megtanulása helyett a tanulók vala-
mi konkrét, kézzelfogható „terméket” 
készítenek el.  

Egy adott téma iránt érdeklıdı tanulók az osztály- és évfolyamkereteken átíve-
lı csoportba szervezıdve mélyülnek el a feladat megoldásában. Ennek során 

jórészt önálló munkával, szükség sze-
rint a projektcsoporton belüli belsı 
munkamegosztással (kiscsoportok 
szervezésével), a tanórai és a tantár-
gyi keretektıl függetlenül tevékenyked-
nek. A munka során szükséges elmé-
leti tudnivalókat maguk kutatják fel, 
meglévı és frissen szerzett tudásukat 
megosztják egymással.  
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Tömbösítés — epochák 

Az osztályban végzett tanulmányi 
munka sajátos eleme az „epochális 
oktatás”, ami azt jelenti, hogy a gyer-
mekek tanrendje nem naponta és 
óránként változik, hanem az oktatás 
tantárgyainak (anyanyelv, írás, olva-
sás, számolás, természet- és társada-
lomtudományi tárgyak) tananyaga 
tömbösítve, hetes, kéthetes vagy akár 
egy-másfél hónapos szakaszokban 

kerül feldolgozásra. Ezeket a szakaszokat epocháknak nevezzük. Ez a szer-
vezeti megoldás lehetıvé teszi, hogy a gyermekek figyelme, érdeklıdése 
tartósan egy-egy területre koncentrálódjon, több, különbözı megközelítés-
ben, változatos eszközökkel sajátítsanak el egy-egy anyagrészt.  
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Kompetencia alapú oktatás 

A pályázaton vállaltuk, 
hogy bevezetjük iskolánk-
ban a kompetencia alapú 
oktatást. Az idei tanévben 
négy osztályban (összesen 
hét tanulócsoportban) öt 
kompetencia területen kez-
dünk dolgozni ezzel a mód-
szerrel, a jobb oldalon lát-
ható táblázat szerint. 

Témahét, projektek 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
megtartjuk októberben az erdei iskola 
programot, amely során a gyerekek 
Felsıdobszán, természetközeli körülmé-
nyek között, projekt módszerrel fognak 
dolgozni. 2010. márciusában és áprili-
sában is rendezünk egy-egy témahetet 
„Mire vagyunk képesek?” illetve 
„Egészséges életmód” témákban.  

A 2010. januárjától júliusáig tartó 
idıszakban —„Dankó Pista nyomá-
ban”—egy hosszú projektbe kezdünk, 
amelyben áttekintjük iskolánk elmúlt öt 
esztendejét. A munka végeztével egy 
születésnapi emlékkönyv kiadását 
tervezzük, amelyet gálamősor kereté-
ben mutatunk be környezetünknek. A 
program során gyermekeink alkotásai-
ból kiállítást is szeretnénk berendezni. 
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Pályázati vállalásaink 

Kulcskompetencia Osztály 

Szövegértés-szövegalkotás 9.sz,  9.g 

Matematika 9.sz,  9.g 

Infokommunikációs technikák 9.sz 

Életpálya-építés 10.sz 

Szociális életvitel és környezet 9.sz 



Tömbösített oktatás, epochák 

A 10. gimnáziumban a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika 
mőveltségterületek tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási 
hétre elosztva, hanem ciklikusan, egy-egy idıszakra összevonva szervezzük 
meg a kötelezı órakeret 5%-ban. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, 
hogy 2010. januárjában a hétfıi napokon magyar, keddenként pedig mate-
matika órájuk lesz a gyerekeknek. A jövıben a tömbösítés mértékét növelni 
fogjuk: a 2010/11-es tanévben 10%-ra, a 2011/12-ben pedig 15%-ra. 

A 12. gimnáziumi osztályban a magyar nyelv és irodalom mőveltségterület 
oktatása során nem tartunk külön irodalom és nyelvtan órákat, hanem tantár-
gyi bontás nélkül, egységesen kezeljük a mőveltségterületet. 

Jó gyakorlat átvétele és teremtése, innováció 

A TÁMOP-ban résztvevı intézmények munkájuk során új módszereket alkal-
maznak és vezetnek be, továbbá saját fejlesztéssel, innovációval „jó gyakor-
latot” teremtenek. A tanév során mi a miskolci Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskola jó gyakorlatát fogjuk adaptálni.  

A bevezetett új módszereket természetesen nem csak egy tanévben, hanem 
a jövıben folyamatosan (de minimum öt évig) alkalmazni fogjuk, ezért a 
tanév során átdolgozzuk pedagógiai programunkat, helyi tantervünket. 
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Tanáraink továbbképzése 

Annak érdekében, hogy programunkat megvalósíthassuk, szükségünk van 
tanáraink továbbképzésére. Az elkövetkezı tanévben hét kollégánk össze-
sen 35 képzésen vesz részt a következı témakörökben:  

− kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató mód-
szertani képzés,  

− új tanulásszervezési eljárások alkalmazása,  

− professzionális tanári kommunikáció,  

− infokommunikációs technológiák oktatásban történı alkalmazását 
segítı képzés,  

− IPR alkalmazást támogató módszertani képzés: a kooperatív tanulás 
támogatása a hátrányos helyzető tanulók integrált nevelésének elıse-
gítésére, 

− tanulói lap-top programban résztvevı pedagógusok felkészítése. 
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Pályázati vállalásaink 



A projekttel kapcsolatosan további információ kérhetı  
a fenntartótól illetve az iskolában, az alábbi elérhetıségeken: 

Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
4320 Nagykálló, Zrínyi Ilona út 20. 

Tel: 42/789-992 
Almási Lászlóné ügyvezetı 

Mobil: 20/512-3631 
E-mail: almaka1@t-online.hu 

Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsıde, Általános Iskola, Szakképzı Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 

4235 Biri, Mezı Imre út 21. 
Tel/Fax: 42/263-137 

www.dankop.hu 
Almási Katalin igazgató 
Mobil: 20/512-2407 

E-mail: almaka1@t-online.hu 

Projektvezetı: Almási Katalin 
„Dankó Pista nyomában” projekt felelıs: Jaksi Tímea 

Témahét, IPR felelıs: Mészárosné Csinga Mária 
Tantárgytömbösítés, „jó gyakorlat” adaptáció felelıse:  

Arnóczkiné Szilágyi Andrea 
 
 

 

További információ... 




