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Jelen kiadvány a TIOP 1.1.1 azonosítószámú 
Oktatási infrastruktúra fejlesztése— 

Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – az 
„Intelligens iskola” című programban meghirdetett,  

TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú,  
A pedagógiai, módszertani reformot támogató  

informatikai infrastruktúra  
fejlesztése című pályázat támogatásával készült. 

Projekt száma:  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0359 

Projekt megnevezése: 
Az „intelligens iskola” modell 

infrastrukturális hátterének kialakítása Biriben 
 

Kedvezményezett: 
Közös Kincs  

Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap  

és a  
Magyar Állam  

társfinanszírozásával valósul meg. 

 

 

 

Kiadja  
a  

Közös Kincs  
Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

A kiadásért felel:  
Almási Lászlóné ügyvezető 

A projekttel kapcsolatosan 
további információ kérhető  

a fenntartótól illetve az iskolában,  
az alábbi elérhetőségeken: 

Közös Kincs  
Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós út 20. 
Tel: 42/789-992 

Almási Lászlóné ügyvezető 
Mobil: 20/512-3631 

E-mail: almaka1@t-online.hu 

Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

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

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

E-mail: almasi.katalin@dankop.hu 

Projektvezető: Almási Lászlóné 
 

A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján  
elérhető információk felhasználásával készült.  

www.nfu.hu 



Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 

Iskolánk fenntartója a Közös Kincs Oktatási 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 
amelyet magánszemélyek alapí tottak 
2004-ben közhasznú társaságként. Az 
alapítók célja az volt, hogy a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos 

helyzetű gyermekek és felnőttek tanulási, képzé-
si és továbbképzési lehetőségeit elősegítsék, bővítsék és ezáltal a 
munkaerőpiacon versenyképességük növekedjen.  

E célkitűzések teljesítése érdekében 2004. július 19-én megalakult 
a Dankó Pista Szakiskola és Gimnázium, amely első tanévét 120 
diákkal a Mező Imre út 1-3. szám alatt, a helyi általános iskola 
épületében akkor még „albérlőként” kezdte. 

A térség igényeit figyelembe véve iskolánk az elmúlt években 
folyamatosan és dinamikusan fejlődött, tanulói létszáma tizenegy-
szeresére, épületeinek száma négyre növekedett.  

A 2009/10-es tanévben intézményünk alapfel-
adatai egységes óvodai-bölcsődei neveléssel és  
kollégiumi elhelyezéssel bővültek, így ma már 
bölcsődés kortól a felnőtt korig igyekszünk kielégí-
teni a tanulni vágyók igényeit. 

Iskolánk — az alapítók célkitűzésének megfelelően — térségi, 
regionális szerepet is betölt, amelyet jól példáz, hogy nemcsak a 
Nagykállói kistérségből (Nyírbátor, Encsencs, Nyírbéltek, 
Nyírmihálydi, Geszteréd, Bököny, Balkány), hanem a megye 
számos távolabbi településéről (Hodász, Ibrány, Pusztadobos, 
Kisvárda, Záhony), továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből is vannak tanulóink. 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége folyamán — annak sikeres-
sége érdekében — széles kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik 
megyeszerte. Együttműködünk a települési Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatokkal az Országos Roma Önkormányzattal, Gyermekjóléti 
Szolgálatokkal és különböző civil szervezetekkel. 

Európai Uniós 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 Fejlesz-
tési Terv keretében van lehetőség, amely legfontosabb célja a foglalkoz-
tatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek 
érdekében hat kiemelt területen indultak el összehangolt állami és uniós 
fejlesztések, amelyek operatív programokban valósulnak meg. 

A társadalmi megújulás céljának megvalósulását közvetlenül két operatív 
program szolgálja. A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) 
az Európai Szociális Alap forrásaira támaszkodva elsősorban a munka-
erőpiac kínálati oldalára, a humánerőforrások fejlesztésére, a humán 
szolgáltatások (oktatás-képzés, egészségügy, munkaügyi és szociális 
szolgáltatások, közművelődés), intézményrendszerei átfogó reformjának 
megvalósítására, és mindezek által a munkaerő-piaci aktivitás növelésé-
re irányuló tartalmi és rendszerfejlesztő intézkedéseket foglal magában.  

A Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) törekvése, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap segítségével megteremtse az 
aktivitás növelésének, az emberi erőforrások fejlesztésének, és az 
ehhez szükséges intézményi reformok sikeres megvalósításának előfel-
tételét jelentő fizikai infrastrukturális hátteret.  

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése  

A TIOP 1.  számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogat-
ja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai 
fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az 
informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” 
program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közisme-
reti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (IKT) -támogatású 
pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúrát is 
jelentős részben biztosítja. A 
fejlesztés a közoktatási intézmé-
nyek számára egységes alapin-
formatikai infrastruktúrát biztosít, 
mely nélkülözhetetlen feltétele a 
kompetencia alapú oktatás 
elterjesztésének es hozzájárul a 
területi különbségek mérséklésé-
hez és kiegyenlítéséhez. 

Fenntartónk és iskolánk Új program — támogatással Pályázati vállalásaink 

Projektünk keretében—közel 10 millió forint 
értékben—mindösszesen 72 darab IKT-
eszközt szereztünk be a hozzájuk szükséges 
szoftverekkel együtt. Az eszközök között 8 
tantermi csomag (interaktív tábla, projektor 
és hozzá tartozó hordozható számítógép), 
16 darab iskolai PC, egy 30 fő interaktív 
feleltetését  biztosító digitális szavazó szett, 
továbbá 2 db, az eszközök vezeték nélküli 

összeköttetését biztosító WIFI csomag található. 

Iskolánkban a pályázatnak köszönhetően az alábbiakat végezzük el:  

− Iskolánkban a teljes létszámra 
vonatkoztatva a korszerű—
pedagógiai mérés-értékelésre és 
digitális tartalmak megjelenítésé-
re is alkalmas—multimédiás 
számítógépek száma eléri a 10 
tanuló/számítógép mértéket. 

− Tantermeink 40 %-ában internet 
hozzáférési képességgel is  
rendelkező interaktív prezentáci-
óra alkalmas digitális táblát 
használunk.  

− Informatikai stratégiát dolgozunk 
ki és vezetünk be, az IKT-
eszközök folyamatos üzemelése 
érdekében rendszergazdát 
alkalmazunk. 

− Az IKT-eszközök alkalmazásá-
nak elősegítése érdekében 
pedagógusaink  továbbképzé-
sen vesznek részt. 

− A digitális  táblák tanórai alkalmazását bemutató órák kere-
tében a szülőkkel is megismertetjük. 


