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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,  

a TIOP-1.1.1/09 kódszámú,  
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra  

fejlesztése című pályázat támogatásával készült. 
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Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 

Iskolánk fenntartója a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft., amelyet magánszemélyek alapítottak 
2004-ben közhasznú társaságként. Az alapítók célja az volt, 
hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos helyze-
tű gyermekek és felnőttek tanulási, képzési 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 „albérlőként” kezdte. 

A térség igényeit figyelembe véve iskolánk az 
elmúlt években folyamatosan és dinamikusan 
fejlődött. A szükségleteknek megfelelően bőví-
tettük tevékenységi körünket, valamint a gyara-
podó gyereksereg elhelyezése érdekében 
igyekeztünk újabb és újabb épületeket találni. 
Ennek a folyamatnak első lépéseként fenntar-
tónk megvásárolta és felújíttatta a Mező Imre 
út 21. szám alatti ingatlant, ahol 2005 szep-
temberétől folyik az oktatás.  

A fejlődés-bővítés jegyében a 2005/2006-os tanévben indítottuk felnőttképzéseinket, 
2007 szeptemberében Érpatakon általános iskolai képzésbe kezdtünk, 2008-ban 
Geszteréden telephelyet létesítettünk, a 2009/10-es tanévet pedig – a helyi közoktatási 
intézmény épületének megvásárlásával és felújításával – új épületben indítottuk. Az elhe-
lyezési körülményeket a továbbiakban is igyekszünk továbbfejleszteni: 2010 szeptembe-
rére befejeződött a főépületet és a kollégiumi épületet összekötő kétszintes folyosó építé-
se, továbbá az iskolával szemben lévő régi épület megvételével és felújításával tornate-
remmel és további négy tanteremmel bővültünk. 

Az évek során a 120 fős iskola tanulói létszáma tizenegyszeresére növekedett, amely ma 
már bölcsődés kortól felnőtt korig igyekszik kielégíteni a tanulni vágyók igényeit, Biri 
legnagyobb munkáltatójaként jelentős szerepet játszik a helyiek megélhetésében, vala-
mint rendezvények, programok megvalósulásával színesíti a falu kulturális életét.  
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Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

A 2009/10-es tanévben intézményünk 
alapfeladatai egységes óvodai-bölcsődei 
neveléssel és kollégiumi elhelyezéssel bő-
vültek, amelyek ellátáshoz elengedhetetlen 
volt a Mező Imre út 1-3. szám alatti épület 
teljes felújítása, épületegységeinek össze-
kötése és a tetőtér beépítésével a kollégi-
um kialakítása. 

A felújított épület birtokbavételével gyermekeink jóval kényelmesebb környe-
zetben tanulhatnak, és az új oktatási-nevelési módszerek alkalmazása is ha-
tékonyabb lehet. A kollégium megalapítása jelentősen hozzájárul a halmo-

zottan hátrányos helyzetű — 
elsősorban roma — fiatalok 
integrált neveléséhez, szak-
mához segítéséhez és ezál-
tal a térségben tapasztalha-
tó súlyos társadalmi nehéz-
ségek leküzdéséhez. 

Iskolánk — az alapítók cél-
kitűzésének 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 megyéből is vannak tanulóink. 

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

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós európai uniós támogatásban részesül, 
hogy felzárkózhasson a fejlett tagországokhoz. Ez uniós adófizetők pénze, amely a 
vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forint. E hatalmas összeg 
felhasználására pályázati alapon, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) kereté-
ben van lehetőség. 

Az ÚMFT fő célja a növekedés és a foglalkoztatás bővítése. Egyfelől elengedhetetlen, 
hogy a gazdasági növekedés növelje a munkaerő iránti keresletet, új munkahelyeket 
hozzon létre, másfelől a gazdaság tartós növekedésének feltétele, hogy e munkahelyek 
betöltéséhez rendelkezésre álljon a megfelelő minőségű emberi erőforrás, így ténylege-
sen többen dolgozzanak, ezzel növelve a foglalkoztatás szintjét. A Fejlesztési Terv ennek 
érdekében a következő célokat fogalmazza meg: 1. gazdaságfejlesztés, 2. közlekedés-
fejlesztés, 3. társadalmi megújulás, 4. környezeti és energetikai fejlesztés, 5. területfejlesz-
tés, 6. államreform. 

A társadalom megújulásának támogatása: TÁMOP és TIOP 

A társadalmi megújulás céljának megvalósulását közvetlenül két operatív program szol-
gálja.  

A Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) az Európai Szociális Alap forrásaira 
támaszkodva elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára, a humánerőforrások fejleszté-
sére, a humán szolgáltatások (oktatás-képzés, egészségügy, munkaügyi és szociális szol-
gáltatások, közművelődés), intézményrendszerei átfogó reformjának megvalósítására, és 
mindezek által a munkaerő-piaci aktivitás növelésére irányuló tartalmi és rendszerfejlesztő 
intézkedéseket foglal magában.  

A TÁMOP 3.1.4 programja által támogatott projektünk keretében elkezdtük bevezetni a 
kompetencia alapú oktatást, a 3.2.1 program támogatásával második esély gimnáziumi 
programot működtetünk, a 3.3.2. program segítségével pedig a beilleszkedést, felzárkó-
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ÚMFT és a társadalmi megújulás 



zást, képességfejlődést támogató projektünket 
kezdtük el. 

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 intézmé-
nyi reformok sikeres megvalósításának előfelté-
telét jelentő fizikai infrastrukturális hátteret.  

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése  — TIOP 1.1.1 

A hazai oktatásfejlesztés egyik eredményességi célkitű-
zése, a versenyképes tudás fejlesztése érdekében kiemel-
ten kell foglalkozni az info-kommunikációs kompetenciák 
fejlesztésével, és a fejlesztés során különös figyelmet kell 
fordítani az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének 
megteremtésére. 

Az általános képzést nyújtó közoktatási intézmények 
(általános iskolák és gimnáziumok) a területileg egyenet-
len és számos településen alacsony szintű eszköz- és 

infrastrukturális ellátottsága nagymértékben gátolja a minőségi oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítását. Ezért tekinti fontos feladatnak a TIOP az internettel és IKT-
eszközökkel felszerelt iskolák, tantermek számának növelését és a kistérségi szinten mért 
különbségeinek csökkentését.  

A TIOP 1.1.1/09/1. konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni egy olyan oktatási kör-
nyezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez, amelyben  minden diákra jut egy hordozható 
számítógép. Így a frontális osztálymunka mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szer-
vezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik. A prog-
ram hatékonyan támogatja az egyéni tanulás képessé-
gének és a kooperatív technikák alkalmazásának fej-
lesztését, továbbá hozzájárul a digitális oktatási tartal-
mak integrálásához, az elektronikus mérés-értékelés, 
valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez. 
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Társadalmi infrastruktúra fejlesztése 

„Az információs és kommunikáci-
ós technológia (IKT) több mint egy 
új oktatási eszköz. A tanulók 
oktatásának fejlesztésére és minő-
ségére gyakorolt hatása  egyedül-
álló. Hasonlóképpen jelentős 
módon segíti a tanárokat a min-
dennapi tevékenység során, vala-
mint a folyamatos önképzésben és 
fejlődésben.”  (ELTE TEAM)  

IKT-eszközök:  Az oktatás során a 
multimédiás—hang és kép leját-
szására és rögzítésére alkalmas—
számítógépet, interaktív táblát, 
számítógépes hálózatot és a szük-
séges számítógépes programokat, 
valamint az internetet értjük rajta. 



Projektünk keretében—
több mint 20 millió forint 
értékben—mindösszesen 
181 darab IKT-eszközt 
szereztünk be. Az eszkö-
zök között 168 darab 
tanulói számítógép, 6 
darab tanári gép, továb-
bá a számítógépek zsi-
nórnélküli összeköttetését 
biztosító 6 darab hozzáférési  pont és 1 db útválasztó  található. 

Tanulói számítógépek 

A projekt keretében 168 db Albacomp Activa-Standard Classmate PC 
típusú hordozható tanulói számítógépet (notebookot) szereztünk be. Az 
Albacomp minden gépet operációs rendszerrel, irodai alkalmazásokkal 
(szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentáció készítő) és az interaktív 
táblával való kommunikációt lehetővé tévő programmal szállított. A 
noteszgépek zsinórnélküli kommunikációra (802.11 n) alkalmasak, 
képesek hálózatos együttműködésre.  

Ezeket a számítógépeket kimondottan iskolai használatra tervezték, billentyűzetük csepp-
álló, az erősített ház pedig akár 60 centiméteres magasságból történő leesést is kibír. A 
gép teljesítményét egy Intel® Atom 1.6GHz processzor biztosítja, kijelzője 1024x600 
képpontos felbontású, 10,1"-es. Beépített merevlemeze 160GB-os (SATA 5400rpm), 
belső memóriája 1 GB (SO  DDR2). Rendelkeznek webkamerával is.  

A gépek biztonságos tárolása 
zárható, görgős fémtárolókban 
valósul meg, amely lehetővé teszi a 
notebookok egyszerű, egyidejű tölté-
sét és gyors mozgatását. A számítógé-
pek segítségével akár hét tanteremben 
tudunk egyszerre korszerű IKT-eszközök 
alkalmazásával tanítani. 
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Új IKT-eszközeink 

Vásárolt eszköz db 

Albacomp Activa-Standard ClassmatePC 168 

HP ProBook 4520s notebook 6 

D-Link DAP-1353 Wireless N Acces Point 6 

CISCO 881 Router 1 

Összesen 181 



Tanári számítógépek 

A tanulói számítógépek mellett tanári noteszgépek 
beszerzésére is lehetőséget kaptunk. Hat darab HP 
ProBook 4520s típusú új gépünk Windows 7 
opereciós rendszerrel, irodai alkalmazással, Wifi  
és bluetooth zsinór nélküli kapcsolódási lehetőség-
gel, DVD+/- RW optikai meghajtóval rendelke-
zik. Multimédiás lehetőségeit beépített 
webkamera, mikrofon, hangszóró biztosítja. A gyors működésért az Intel® Core™ i3-
380M processzor (2,53 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár) felel. Szabványos belső memóriája 3 
GB (1333 MHz DDR3 SDRAM), beépített háttértárként egy 320 GB-os meghajtó (SATA 
II, 7200 rpm) szolgál. Kijelzője 39,6 cm-es (15,6"-es) képátlójú, LED-es háttérvilágítású, 
1366 x 768 képpontos HD Anti-Glare, amit egy Intel® HD grafikus vezérlő irányít.  

Zsinórnélküli hálózat 

A tanulói számítógépek és a tanári gépek is zsinórnélküli kommunikációra képe-
sek. A számítógépek összeköttetését, továbbá az 
internet elérését a főépület teljes területét lefedő 
WIFI hálózat biztosítja. A hálózathoz 
történő kapcsolódást egy CISCO 881 
sorozatú útválasztó (router) és 6 darab 
D-Link DAP-1353 típusú hozzáférési pont (Access Point) teszi lehető-
vé. Az elérhető maximális sávszélesség a 802.11n szabványnak megfelelően 
elméletileg akár 300 Mbit/sec is lehet.  

A router tűzfal szolgáltatása a biztonságos hálózathasználatot biztosítja, tartalomszűrése 
pedig lehetővé teszi, hogy tanulóink csak az életko-
ruknak megfelelő internetes tartalmakat érhessék el.  

A hozzáférési pontok védett hozzáférést (WPA-PSK2) 
tesznek lehetővé és akár fizikai cím szerinti szűrésre is 
beállíthatóak, amellyel megakadályozható, hogy 
illetéktelenek hozzáférhessenek belső hálózatunkhoz 
illetve az internethez. 
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Iskolánkban a pályázatnak köszönhetően az alábbiakat vezetjük be:  

− A TÁMOP 3.1.4./08/2. projektünk 
keretében a kompetenciaalapú okta-
tásba bevont tanulócsoportjaink (9.G, 
9.E/B, 9.E/F, 10.G, 10.Sz) a tanórák 
legalább 30%-ban olyan órákon ve-
hetnek részt, amelyen a tanórát vezető 
pedagógus és minden egyes diák 
egyidőben egy saját használatot szol-
gáló számítógéppel rendelkezik. 

− Havonta legalább egy alkalommal online mérés-értékelést végzünk. 

− Informatikai rendszerünket átalakítjuk a következők szerint: 

− a tanári és a diák gépek egyazon 
hálózathoz fognak csatlakozni,  

− minden gépen elérhető lesz az inter-
net (szűrhető tartalommal),  

− olyan tanári vezérlő- és diák kliens 
rendszert építünk ki, amely biztosítja 
a pedagógus részére az egyes diák-
gépek lezárását (képernyő és/vagy 
billentyűzet), a diákgépek hálózati 
korlátozását, illetve bármely gép 
képének átvételét és megosztását. 
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Mire használjuk új IKT-eszközeinket? 
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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 
 
 

 

További információ... 




