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Mottó:   

 

„Célunk, hogy a gyerek szenvedélyesen hajszolja a tudást,  
 és ne a tudás hajszolja a gyereket.” 

                                                                                                          – George Bernard Shaw- 

 

 

 

 

I. Pedagógiai folyamatok 

2020 márciusában a vírusjárvány miatt iskolánk az ország összes oktatási intézményéhez 

hasonlóan digitális oktatásra tért át. Az iskola létrehozta a classroom felületet, ezen keresztül 

tartottuk a kapcsolatot a diákokkal, és igyekeztünk a lehetőségekhez mérten a legjobb 

tudásunkkal segíteni diákjainkat a tananyag elsajátításában. A tanév értékelésekor láttuk, 

hogy nem minden területen és minden tanulónál volt eredményes ez a munkaforma, 

várhatóan több hiányossággal kell majd szembesülnünk. Ezen eredményeink alapján 

határoztuk meg a munkatervünkben azokat a fő pedagógiai feladatainkat, amit a tanítási 

órán, tanórán kívüli foglalkozásokon és intézményen kívül valósítunk meg. Egy-egy feladat 

nem minden esetben különíthető egyértelműen egy-egy területre, hanem a pedagógiai 

tevékenységünk valamennyi színterére kiterjed. 

I.1. Tanórai nevelő-oktató munka 

A 2020/2021 tanév fő feladatai 

  

 A digitális osztályterem újraszervezése 

A tanév végi értékelésnél láttuk, hogy az magán levelezőrendszerben kialakított digitális 

osztálytermek nem rendelkeznek elegendő tárhellyel, ezért intézményi szinten a G Suit 

felületen hoztuk létre augusztusban a digitális oktatás bevezetéséhez szükséges osztálytermi 

feltételeket. Ezzel meg is ismertettük a szülőket az augusztusi szülői értekezleten és a 

tanulókkal az első héten. A rendszer ebben a tanévben jól vizsgázott. Októberre a Kréta 

rendszerben is kialakították a Digitációs Kollaborációs Teret, de mi maradtunk a 

Classroomnál. 

 

 A digitális munkarend miatti  felzárkóztatás 

A szeptemberi tanévkezdéskor a legfontosabb feladatunk az volt, hogy felmérjük a digitális 

oktatás eredményességét. A diagnosztikus mérés megmutatta, hogy a szokatlan tanulási mód 

nem volt minden esetben eredményes. Voltak objektív akadályok: a család számára nem volt 

adott a megfelelő eszköz, illetve a meglévő kezelése sem volt mindenki számára egyszerű 

Kiderült, hogy diákjaink ugyan annak a nemzedéknek a tagjai, akik már a mindennapjaikat 

el sem tudják képzelni ezen eszközök nélkül, de az „okostelefont” használni tudó gyerek 

nem azonos azzal, aki a világháló adta lehetőségeket ki is tudja használni. 

A diagnosztizáló mérések eredményei alapján terveztük meg a lemaradottak 

felzárkóztatását, illetve a hiányok pótlását. Nagy különbségek voltak tapasztalhatók a 
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gyerekek által valóban elsajátított tananyag között. Sok esetben az év eleji ismétlést meg 

kellett nyújtani, személyre szabottabbá kellett tenni. Az egyes témakörök előtti ismétlések 

során nagyobb figyelmet fordítottunk a felzárkóztatásra, az új anyag megértéhez szükséges 

ismeretek, készségek pótlására, elmélyítésére. Tanórai differenciálással, egyéni 

segítségnyújtással, differenciált házi feladatokkal törekedtünk a hiányosságok pótlására. 

 

         A kompetencia mérés eredményeinek a javítása 

2020. májusában az Országos Kompetenciamérés a járvány miatt elmaradt. A feladatunk 

továbbra is az volt, hogy tanítványaink matematikai, szövegértési képességét fejlesszük a 

mérés alapjául szolgáló feladattípusok segítségével. Tapasztalatunk az, hogy tanítványaink 

évek óta az országos szint közelében teljesítenek. Fontos szempont a fejlesztés során, hogy a 

kívánt 3. ill. 4. szintet minden tanulónk elérje, azaz képes legyen az olvasott szövegek 

segítségével ismeretekre szert tenni. Minden mérés igazolja, hogy tanítványaink közel 

tizenöt százaléka képes 6. és 7. képességszinten teljesíteni, a szövegértési képessége 

alkalmassá teszi őket a magasabb szintű ismeretelsajátításra. Törekszünk arra, hogy ez a 

százalék magasabb legyen. Minden tanítási órán oldanak meg diákjaink olyan feladatokat, 

amelyek ezt a képességet célozzák fejleszteni. 

A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nem csak a matematika és 

magyar tantárgyak sikeressége vagy sikertelensége. Minden szaktanárnak feladata, hogy 

saját óráján az adott szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat fejlesztő 

feladattípusokkal ismertesse meg a tanulókat (pl. grafikonok elemzése természettudományos 

tárgyak esetében, szövegértelmezés). Ehhez adnak segítséget különböző új kiadványok, 

feladatlapok, interaktív táblára írt fejlesztő programok. 

A 2019-es országos kompetenciamérésen a 6. évfolyam átlageredménye szignifikánsan 

magasabb volt, mint az országos átlageredmény, megyeszékhelyi általános iskolákhoz 

viszonyítva is jobb eredményt értek el tanulóink. A 8. évfolyam átlageredménye az országos 

alatt volt, bár szignifikánsan nem különbözik attól.  

A kompetenciamérésen az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya viszonylag magas. 

 Fokozatosan el kell érnünk, hogy még kevesebben legyenek a 3. szint alatt, és lehetőleg 

többen a 4. szint felett. Az alapszint alatt teljesítő tanulók számára a matematika tanárok 

egyéni illetve csoportos fejlesztési tervet készítettek, melyet ebben a tanévben valósítottak 

meg a nyolcadik évfolyamon. 

A tanulás-tanítás, a számonkérés folyamatába kompetencia alapú feladatok építettünk be. 

Márciusban próbamérést szerettünk volna végezni a 6. 7. 8. évfolyamon, hogy ezzel is 

elősegítsük a valós mérési helyzetet megélését, de a digitális oktatás miatt ez elmaradt.  

 

 

         A nyelvi mérés eredményeinek javítása 

Az elmúlt tanévben a karantén miatt bevezetett digitális tanrend miatt elmaradt a 

hatodikosok és a nyolcadikosok nyelvi mérése. A csoportok felzárkóztatása folyamatos 

volt a tanévben. Az említett évfolyamokon nagy hangsúlyt fektettünk az olvasott és hallott 

szövegértési feladatok gyakorlására, a képességek fejlesztésére és a szükséges rutin 

kialakítására. Ezek mellett arra ösztönöztük tanulóinkat, hogy angol nyelven nézzenek 

filmeket, hallgassanak zeneszámokat. Azt tapasztaltuk, hogy főleg a fiúk játszanak olyan 



3 
 

online alkalmazásokkal, ahol a kommunikáció nyelve angol. Ez is jótékony hatással van a 

hallott szövegértés és szóbeli kifejező készség fejlődésére. Természetesen ebben a 

tanévben is kiemelt fontosságú volt a kollégák közötti tudásmegosztás.  A nyelvi mérésre 

való intenzív felkészülési szakasz március közepétől május közepéig tart. Ami azt jelenti, 

hogy ebben a tanévben, pont ebben az időszakban kerültünk ismét digitális oktatásba, ezért 

a szokásos gyakorlási módokat most nem tudtuk alkalmazni. 

 

         Tanulók motivációjának növelése 

Napjainkban a tudás erőforrás lett, amely alapvetően meghatározza az egyén életminőségét. 

Mivel a jövőben szükségessé váló ismeretek és készségek jó részét előre nem lehet 

megtanítani, ezért különösen fontossá válik az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés, és 

a tanulással kapcsolatos képességek és értékek, a motiváció kialakítása. 

A tanulók motiváltsága fakadhat magából a tanulás öröméből, a tudás megszerzése okozta 

sikerélményből, a támogató családi háttérből és elvárásokból, ahol a családban értéke van a 

tudásnak, fontos a tanulás, a szülők példája követendő minta. Származhat a kortárscsoport 

pozitív hatásából és a versengésből, egy cél elérésének vágyából. 

A motiválás érdekében fontos, hogy megismerjük a tanulókat, hogy éreztessük, elfogadjuk 

őket, számíthatnak ránk. A jó tanár-diák viszony önmagában is jelentős motiváló erő. 

Az pozitív órai légkör, a humor és játékosság oldja a feszültséget, élvezetesebbé teszi a 

munkát, ezáltal növeli a tanulási kedvet. Személyes példamutatásunk, hitelességünk is 

motiváló erejű, kézzelfoghatóvá tette a tudás értékét. Az órákon irodalmi, történelmi 

személyek és ma élő híres emberek, sportolók stb. példáját is idéztük, ezzel érdekesebbé, 

életközelivé tettük a tanulást. Jelentős motiváló erőt képviseltek a dicséretek különböző 

formái is.  

Az alsós tanítók nagyon sok játékos feladatot terveztek óráikon. Ezek a gyerekek számára 

élvezetes, érdekes, „csak játéknak hitt” feladatok fejlesztették kompetenciájukat, alakították 

a tantárgyhoz, a tanuláshoz való viszonyukat. A kicsi gyerekek a tanító néninek való 

megfelelés miatt még jobban motiválhatók. Az értékelési módszereink is ehhez a 

korosztályhoz igazodtak, a piros pontok, a dicsérő kártyák, matricák alkalmasak arra, hogy 

megteremtsük és fenntartsuk a gyerekek érdeklődését. Természetesen a segítő szülői háttér 

elengedhetetlen a jobb teljesítmény eléréséhez. Ennek hiányát már az alsó tagozaton is egyre 

jobban éreztük.   

 

 

         A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentés 

A Kréta napló már az alsós-felsős gyerekek lemorzsolódás veszélyeztetettségét nyomon 

követi, és jelzést küldhetünk az adott pedagógusnak, szülőnek. Így már előre lehet 

gondolkodni, szülőnek, pedagógusnak, hogy mit tegyenek közösen a gyerek tanulmányi 

eredményének javítása érdekében. Reméltük, hogy a kritériumorientált mérési rendszer 

bevezetésével a mindennapi gyakoroltatás, a rendszeres differenciált képességfejlesztés 

(korrepetálás), a tanórai differenciálás, és a következetes számonkérés, ellenőrzés, a szülővel 

való konzultáció  meghozza év végére a jobb eredményeket. Ebben a tanévben a sok 

hiányzás miatt a lemorzsolódás veszélye növekedett. Az osztályfőnökök az érintett tanulók 
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szüleivel folyamatosan tartották a kapcsolatot. A szaktanárok rendszeres vagy igény szerinti 

foglalkozásokkal segítették a felzárkózást. 

Az elő félév eredményei: 

A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon): 352 fő 

A 2020/2021. tanév I. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 30 fő (a tanulók 8,5 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el alapfokú nevelés-

oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 szintet: 30 fő (a tanulók 8,5 %-a) 

A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a megelőző 

tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 

 

Az illetékes Debreceni POK értékelése a 2020/2021. tanév I. félévére vonatkozóan: 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya miatt az intézményi szintű beavatkozások 

továbbra is indokoltak. A feladatellátási helyhez rögzített intézményi beavatkozások 

alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők további 

enyhítésére. Az intézmény két pedagógusa tanítói területen és matematika tantárgyból 

tantárgygondozói szaktanácsadásban részesült. Az intézmény vezetése az éves 

igényfelmérőben további szaktanácsadói támogatást igényelt. A Debreceni Pedagógiai 

Oktatási Központ szervezésében megrendezésre kerülő szakmai programokon rendszeresen 

és nagy létszámban jelen voltak. Az intézmény a pedagógusok hátránykompenzáló munkája 

alapján szerepel az Oktatási Hivatal kiemelkedő intézményeinek listájában. 

 

         Tehetséggondozás, versenyeztetés 

Iskolánkban alapvető feladat a tehetséggondozás, és a tehetséges tanulók versenyeztetése. 

Ennek érdekében nemcsak helyi versenyt szervezünk a tanév folyamán, hanem városi és 

országos megmérettetésekre is felkészítjük tanítványainkat. Eben a tanévben sokkal 

kevesebb versenyre volt lehetőségünk, mint az előző években, mert csak online versenyeken 

vettek részt a tanítványaink. 

A tehetséggondozást segítette az emelt szintű matematika, angol nyelv oktatása. A 

tanórákon a differenciáltunk: a jobb képességű tanulók plusz illetve összetettebb feladatokat 

kaptak, más megoldásokat kerestek. Továbbra is részt vettünk a városi tehetséggondozó 

programban. 

 

         Az önálló tanulás képességének a fejlesztése 

Az elmúlt tanév márciusában bekövetkezett változás igazolta, hogy kiemelkedően fontos 

diákjainkat megtanítani az önálló ismeretszerzés, tanulás módjára. Már az alsó tagozat 

fontos feladata a tanulók önálló tanulásra, ismeretszerzésre való felkészítése. Ezért az egyes 

tantárgyak tanítása során törekedtünk kialakítani, fejleszteni azokat az alapképességeket, 

melyek az önálló ismeretszerzést, az ismeretek bővítését segítették elő. A tanítási órákon, az 

önálló tanulás alkalmával egymásra épülve  igyekeztünk kialakítani a helyes tanulási 

szokásokat, módszereket, technikákat.  

A felső tagozaton a pedagógusnak elsősorban szervező, irányító szerepe van, hogy 

felkutassa mindazokat a lehetőségeket, amelyek segítik a diákokat a tájékozódásban, 

amelyek valóban pontos, használható ismereteket nyújtanak a tanuláshoz. Használják 

kritikusan a felületek nyújtotta ismereteket, vessék össze a korábban tanultakkal, több 
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forrásból tájékozódjanak. Szokjanak hozzá, hogy mások gondolatait felhasználhatják a 

tanulásuk során, de ne felejtsék el, hogy hivatkozzanak a megfelelő szakirodalomra. Az 

önálló tanulás csak akkor lehet eredményes, ha megfelelő értő olvasás társul hozzá. A 

szövegértés fejlesztése valamennyiünk feladata. 

 

         A kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési rendszer működtetése 

Tanulóink képességeinek, kompetenciáinak fejlesztése érdekében bevezetésre került ez a 

mérési rendszer. Műveleti sebességmérés, írássebesség mérés, olvasási, szövegértelmezési 

feladatokon keresztül néztük meg, hogy megfelelő és rendszeres gyakorlás után, milyen 

eredmények születnek. Az év eleji, bemeneti mérések után minden kolléga feladata a 

rendszeres gyakoroltatás. Heti több alkalommal is végeztettünk időre alapműveleteket. 

Megtörtént a második, majd a harmadik mérés is, az eredmények kiértékelése  után tudtunk 

valóban reális képet kapni arról, hogy ebben a nem szokványos tanévben milyen szinten 

vannak tanulóink. 

 

 

         Környezettudatos magatartás erősítése 

Az ökoiskolai cím birtokában továbbra is fokozott figyelmet fordítottunk a tanulóink 

környezettudatos magatartásának erősítésére. A keletkező hulladékokat szelektíven 

gyűjtöttük, takarékoskodtunk az energiával, vízzel, részt vettünk szemléletformáló 

programokban (pl. Európai Hulladékcsökkentési Hét). A technika és vizuális kultúra órákon 

valamint a napközis foglalkozások keretében az újrahasznosítható anyagok felhasználására 

törekedtünk.  

 Az első félévben elmaradtak a vírushelyzet miatt a tervezett „zöld séták” és a szülőkkel 

közös iskolaszépítő napok is. A tantermekben az osztályok lehetőség szerint egy kis zöld 

sarkot alakítottak ki, ahol a gyerekeknek kell gondoskodniuk az ott lévő növényekről. 

Továbbra is végeztük az iskola gyógynövényes kertjének gondozását. Csökkentettük a 

csomagolóanyagok mennyiségét, sokat foglalkoztunk a tudatos fogyasztás, vásárlás 

kérdésével. 

Az alsó tagozatosok között már hagyományosan beindítottuk a „Zöld szív” tisztasági 

versenyt, aminek eredményeképpen év végén jutalmaztuk a legtisztább osztályt. 

Folytattuk a „Madárbarát iskola” programot, továbbra is gondoskodtunk a madarakról, 

szinte minden osztály hozott a téli madáretetéshez eleséget a madaraknak.  

 

         Részvétel a témahetek programjaiban 

 

- Pénz7 -Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (2021. március 1-5.) 

- téma 
csoport tanár 

Tudatos pénzkezelés a 

családban 

Családi költségvetés 

5.a1, 5.b2, 6.a, 7.b2, 8.a1 Vargáné Balog Tünde 

5.c2, 7.c, 8.c2 Ragány Bernadett 

7.b, 7.c, 7.d Kiss Zsuzsanna 

5.a2, 6.b2, 7.d Budai Anita 
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6.c, 8.b2 Antal Csaba 

7.a1 Ákos zsoltné 

5.c1, 6.b1, 7.a2 Tóth Éva 

Vállalkozz okosan! 8.b, 8.c, 8.d Kiss Zsuzsanna 

A 8.b osztályban online bekapcsolódott Sz. Tóth Vilmos a Saldo Kft. ügyvezető 

igazgatója, mint önkéntes segítő. 

Kapcsolattartó, koordinátor: Kiss Zsuzsanna 

 

- Digitális témahét (2021. március 22-26.) 

 

téma csoport tanár 

„Digitális veszélyek, 

pénzügyi ragadozók” 

streaming előadás 

szervezése a FÁY 

Alapítvány támogatásával 

7. b 7. c 7. d 8. b 8. c 8. d 

Kiss Zsuzsanna 

 

 

Az EDU&FUN Digitális 

Élményközpont által 

szervezett on-line 

tárlatvezetésen  

3.a, 3.b, 3.c, 4.b, 4. c   

Garáné Kurunczi Katalin 

Varga Éva, Simkó Sarolta, 

Tóth-Vilmánszki Enikő,  

Szegediné Timári Katalin 

Gyarmatiné Piránszki Nóra 

 

- Fenntarthatóság – környezettudatosság hete ( 2020. október 5-9.) ( 2021. április 19-23.) 

 

2020. október 5-9. az előző tanévben elmaradt témahét programjait igyekeztünk pótolni. 

Több osztály foglalkozott a szelektív hulladékgyűjtéssel (Szemben a szeméttel) valamint a 

környezet- és természetvédelem, a klímaváltozás problémájával (A Föld üzeni ébresztő).             

Felső tagozatos osztályaink kerékpároztak, futottak, sétáltak a „Magadért sportolj” 

program keretében.  

Részt vettünk a faültetési programban is. A Hortobágyi Nemzeti Park által 

adományozott magyar kőris fa tovább gazdagítja udvarunk faállományát. 

 

Az Iskolai Sport Programban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, ezért a megye 

legaktívabb iskolájaként, 35 000 Ft értékben sporteszközöket tartalmazó 

ajándékcsomagban részesültünk. 

A 2020. évi Fenntarthatósági Témahéten kiemelkedő iskolai teljesítményt nyújtott iskolánk, 

ezért elnyertük a megye Legaktívabb Iskola Díját. Nyereményként, a PontVelem 

Nonprofit Kft-től, 60 000 Ft értékű iskolai alapítványi támogatást kaptunk. 

 

A fenntarthatósági témahét kiemelt program volt a jelenléti oktatásban részt vevő alsó 

tagozatos tanulók számára, de a digitális munkarendben tanuló felső tagozatos osztályok is 

szép számmal kapcsolódtak a programhoz. 

Az előzetes felkészüléshez 3 fő pedagógus vett részt a 2021. évi Fenntarthatósági Témahét 

keretében online megtartott 5 órás pedagógus továbbképzésen és rendszeres részt vevői 

voltunk a Webináriumoknak is. Pedagógusaink és felsős diákjaink részt vettek a kutatási 

programban.  A 8.a osztályos csapat részt vett a ZöldOkos Kupa Palánta versenyén, ahol 

megyei III. helyezést értek el. Foglalkoztunk a zöld erdő, a  zöld gazdaság, a fenntartható 
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fejlődés témakörével is. Saját iskolai programokat szerveztünk, csatlakoztunk más 

szervezetek programjaihoz is. 

 

 Erasmus+ pályázat megvalósítása: Az éghajlati nyomozók az iskolában - 

gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

 

A projektben résztvevő országok: Németország, Észtország és Magyarország. A vírushelyzet 

miatt a tervezett személyes találkozók elmaradtak, de elkezdődött iskolánkban is a szervező 

munka. Mindhárom résztvevő ország diákjai készítettek a pályázat témájához kapcsolódóan 

logókat. Ezek közül a három ország képviselőinek szavazata alapján kiválasztásra került a 

nyertes logó. A hetedikesek és nyolcadikosok elkészítették városunkról és környékéről angol 

nyelven a prezentációkat, amihez készül egy online vetélkedő is.  A vetélkedőhöz, a résztvevő 

gyerekek elkészítették saját magukról szóló bemutatkozó plakátjaikat is. Németországban és 

Észtországban is hosszú hónapokon át online módon folyt az iskolai oktatás, csak május 

végén illetve június elején térhettek vissza a diákok a jelenléti oktatásba, ezért minden 

megtervezett tevékenység csúszik, illetve bizonytalan. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 

programjában megvalósított tevékenységünkhöz, a kupakokból mozaik-kép készítéséhez 

csatlakozott a német partner is. Igaz, némi késéssel, de ők is elkészítették kupakképeiket. Az 

előzetes megbeszélések alapján a tervek között szerepelt egy másik prezentáció készítése arról 

is, hogy mit tesz városunk azért, hogy Debrecen még zöldebb város legyen. A hetedikesek és 

a nyolcadikosok el is készültek a prezentációkkal, de ezek bemutatására már az idén nem 

került sor, mivel a többi ország még nem tudta elvégezni a feladatot. 

A német főkoordinátor partner benyújtotta nemzeti irodájához a projekt meghosszabbítása 

iránti kérelmét, mivel a járványhelyzet miatt ebben a tanévben csak nagyon minimális 

előrelépés történt a projekt megvalósításában. 

 

A digitális oktatás tapasztalatai: 

Az intézmény tanulói összetétele heterogén mind a tanulási képességeket, mind a 

szociokulturális, anyagi helyzetet tekintve. Ezek ismeretében szerveztük meg a digitális 

munkarendet. A kollegák felmérték, hogy a tanulók milyen digitális háttérrel rendelkeznek, 

kiktől tudnak eszközt, segítséget kérni. Augusztusban minden osztály, csoport számára 

egységesen a GSuit felületen, a Google classroomban hoztuk létre az osztályokat, 

csoportokat. Az augusztusi szülői értekezleten és az első osztályfőnöki órákon meg is 

ismerhették a működését a szülők és a tanulók. 

 Az első félévben több osztályban (1.a, 2.b, 3.a, 4.a, 5.b, 6.c, 8.a)  is volt rövidebb 

ideig online oktatás, karantén miatt. Ezt a helyzetet most jóval könnyebb volt kezelni az 

alapos előkészítés miatt. Ebben az időszakban a Meet alkalmazásával szinte valamennyi órát 

közvetlen tanári irányítás mellett tartottuk.  

A márciusi digitális oktatás valamennyi tanulót érintette. Két család volt, akinek 

semmiféle eszköze, sem internete nem volt, így ők a feladatot folyamatosan papíralapon 

kapták. A visszahozott anyagokat scennelve továbbítottuk a kollegák felé.  

A napló vezetését és a házi feladat kiadását a Kréta rendszeren keresztül végeztük.   
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A tanórákra kiadott feladatokat a classroomba töltötték fel a kollegák. Magyarázatokat 

(PPT), oktató videókat, interaktív feladatokat készítettek hozzá. Felhasználták a digitális 

munkarendre megküldött ajánlásokból az alábbi felületek digitális tartalmait, és maguk is 

készítettek feladatokat, videókat, PPT-ket, (LearningApps, Okosdoboz, Wordwall, Szabaduló 

szoba, Mozabook, Sutori, Videotanár, Nemzeti Filmarchívum, Gyakorolj! Liveworksheets, 

Agendaweb, Islcollective) alkalmazásokat.  Ellenőrzésre a Redmenta, a Blank Quiz, Google 

űrlap felületét használták. Az órák kb. 60 %-át a Meet alkalmazás segítségével tartották. 

Az alsós kollegák a szülőkkel együttműködve tudták az oktatást megvalósítani, mert a 

gyerekek semmiféle informatikai ismerettel nem rendelkeztek. Meet-en, e-mailen, Facebook 

csoportban, a szóbeli kapcsolatot a Messenger videochat-en, Skype-on, Viber-en keresztül 

tartották. Sok segítséget adtak a felület kezeléséhez, a feladatok lementéséhez, 

felcsatolásához. Sajnos nagyon sok szülő minimális informatikai ismerettel rendelkezik. 

Az iskolavezetés tanárként bejelentkezett minden osztályba, csoportba, így látogatni is 

tudtuk a Meet-es órákat. A felső tagozaton már a tanulók önállóan is képesek voltak  

bejelentkezni az órarendi órákban kiadott feladatokat elvégezni. Több gyerek szüleit kellett 

felhívni, hogy a gyermeke nem jelentkezett fel a tanítási órára. A folyamatos ellenőrzésnek, 

jelzésnek köszönhetően egyre aktívabban, eredményesebben vettek részt a tanulók a 

munkában.   

A digitális munkarend időtartama alatt folyamatosan 15-20 gyermek volt ügyeletben. 

A saját vagy az iskolai informatikai eszközöket használták a tanuláshoz.  

Az alsó tagozatosok közül 32-en  kértek a vírushelyzetre való tekintettel mentesítést a 

jelenléti oktatás alól, de pár nap után  csak 6 fő maradt végig otthon. A felső tagozatban 2 fő 

élt ezzel a lehetőséggel. 

A kollegák az év végi mérések kiértékelése után megállapították, hogy nem volt olyan 

szintű a tanulók teljesítménye, mint az a jelenléti oktatásnál elvárható lett volna. Óráról órára 

készültek a tanulók, de a begyakorlottság az elmaradt. A júniusi felügyelet alatt már 

megkezdték a tanulók felzárkóztatását. A következő tanévben kollégáink kiemelten 

foglalkoznak a digitális oktatás miatt  keletkezett hiányosságok pótlásával,  a lemaradó 

tanulók szintre hozásával. 

 

 

 

I.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka 

Az alsó tagozatos osztályokban szinte minden gyerek napközis, így számukra 12 napközis 

csoportot hoztunk létre. A felső tagozaton 3 napközis csoport és egy tanulószobai csoport 

működött. Ezek a foglalkozások adták a tanórán kívüli oktató-nevelő munka gerincét. A 

pandémia miatt sajnos nem tudtunk sportcsoportokat indítani ebben a tanévben.  

A tanévre az alábbi, tantárgyfelosztáson is szereplő egyéb pedagógiai jellegű 

foglalkozásokat indítottuk: 

 Kompetenciafejlesztő foglalkozás matematikából - 5-6-7-8. évfolyam 
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 Kompetenciafejlesztő foglalkozás magyarból - 5-6-7-8. évfolyam 

 Robotika szakkör – 6-7-8. évfolyam 

 Angol differenciált foglalkozás - 5-6-7-8. évfolyam 

 Hagyományápoló szakkör –alsó tagozat 

 Angol szakkör - 4. évfolyam 

 Gazdálkodj okosan! 3-4. évfolyam 

Ezen foglalkozásokon kívül több kollégánk is tartott a neveléssel-oktatással lekötött órán 

felül egyéni felzárkóztató és felkészítő órákat a tanulóink számára a tanagyag 

eredményesebb elsajátítása érdekében vagy a hiányzás okozta lemaradás megszüntetésére.  

Tanórán kívüli tevékenységként részt vettünk a  Témahetek programjaiban, az Európai 

Hulladékcsökkentési Hét programjaiban. Házi vetélkedőket szerveztünk a könyvtárban, 

megvalósítottuk az egészségnevelési hetet, a magyar nyelv hetét. Házi versenyt szerveztünk 

matematikából, informatikából, részt vettünk a városi tehetséggondozó programban. 

I.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka 

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet miatt nem volt lehetőségünk a szokásos városi 

programokba bekapcsolódni, helyette az iskolában adódó lehetőségeket igyekeztünk 

megragadni. Néhány osztály az ősszel „zöld-sétán” vett részt,  Hudra Helga és Papp 

Szabolcs vezetésével több alkalommal kerékpártúrán voltak tanítványaink.  

Az elmaradt bábszínházi előadásokat, LEP programot is online tekinthették meg az alsós 

osztályok. 

Minden osztály részt vett a tanév végén tanulmányi kiránduláson, a pályaorientációs napon. 

A nyárra két vándortábort szerveztünk a Zemplémi hegységbe és a Börzsönybe.  

 

I.4. Iskolai hagyományok, rendezvények 

A hagyományos programjaink töredékét tudtuk csak megvalósítani ebben a félévben. 

Megnevezés Résztvevők 

tanulók pedagógus 

Augusztus 

Szülői értekezlet - minden osztályfőnök 

Munkaközösségi foglalkozás: az 

évkezdésről, a feladatokról. 

- minden pedagógus 

Szeptember 

Nyelvek Európai Napja 5.a/1,5.c/1,6.a,7.a 

és 8.a  

Idegen nyelvi munkaközösség tagjai 

Zöld Szív mozgalom minden alsós 

tanuló 

Kiss Edit 

Tamásiné Koncz Gabriella 

Október 

Aradi vértanúk emléknapja 

  iskolarádiós műsor  

Szereplők: a 8.c, 

8.d osztály tagjai 

Összeállította és betanította: Kissné 

Juhos Ágnes, segítők: Stefáni 

Krisztina, Szűcsné Somi Éva 

Fenntarthatósági Témahét valamennyi 

tanuló 

valamennyi pedagógus 
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1956-os emlékműsor tantermi  

megtekintése ( tavalyi műsor) 

minden osztály 

 

minden osztályfőnök 

1956-os kiállítás  a galériában  Stefáni Krisztina, Ecker Andrásné, 

Papp Irén Katalin, Kissné Juhos 

Ágnes 

Iskolai matematika verseny 8. 

évfolyam 
8. évf._81 tanuló 

Ragány Bernadett 

- feladatsor összeállítása, a 

dolgozatok javítása 

Magyarné Hengsperger Éva,  

Tóth Éva 

- dolgozatok javítása 

 

KIS TUDÓSOK 

természettudományi verseny 1. 

on-line forduló 

8.b _9 tanuló Magyarné Hengsperger Éva 

 

Internetes kereső verseny 7-8. évfolyam_ 

5 tanuló 

Papp Szabolcs 

Európai Hulladékcsökkentési 

Hét 

valamennyi 

osztály 

minden pedagógus 

November 

KIS TUDÓSOK 

természettudományi verseny 2. 

on-line forduló 

8.b _9 tanuló Magyarné Hengsperger Éva 

 

December 

Kisokos házi matematika 

verseny 1. forduló 

minden osztályból 

3-4 fős csapatok 

Kiss Edit, Rácz Ildikó, Simkó 

Sarolta, Nagy Istvánné 

Adventi készülődés, 

gyertyagyújtás, teremdíszítés 

5.c, 6.a, 6.b, 8.a  Szűcsné Somi Éva, Vargáné Balog 

Tünde 

 

Karácsonyi hangverseny és 

műsor tantermi megtekintése 

(tavaly felvett előadások) 

 

vagy: 

Karácsonyi „ajándék” videó 

megtekintése 

minden osztály 

 

 

Szereplők: 

Tisza Lilla 4.b 

Boros Sándor 

Kevin 8.a 

minden osztályfőnök 

 

 

 

 

Stefáni Krisztina 

Január 

Magyar kultúra napja 

iskolarádiós műsor 

5. évfolyamos 

tanulók 

Összeállította: Orosz Angéla 

 

Napközis vers- és prózamondó 

verseny 

minden osztályból 

3-5 fő 

Tóth-Vilmánszki Enikő, Tanyi 

Zoltánné, Marjánné Fedur Georgina 

Február:   

PÉNZ7 megszervezése alsó és felső 

tagozat 

Kiss Zsuzsanna 

Farsang osztálykeretben  minden osztályfőnok 

A magyar kommunizmus 

áldozatainak emléknapja 

7.d Kissné Juhos Ágnes 

Kritériumorientált mérés 3.-6. évfolyam minden érintett pedagógus 

Március: 
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Nőnap 5. c Szűcsné Somi Éva 

Március 15 online 1.-8. évfolyam minden pedagógus 

K&H verseny 3-4. osztályos 

szakkörösök, 8.b  

Kiss Zsuzsanna 

Bankvelem PénzOkos Kupa 

online verseny megyei fordulója 

6.c, 7.b, 8.b Kiss Zsuzsanna 

Április: 

Fenntarthatósági Témahét 1.-8. évfolyam minden pedagógus 

Magyar Nyelv Hete 1.-4. évfolyam Bene Judit 

Föld Napja 1.-4. évfolyam Garáné Kurunczi Katalin 

Bakvelem PénzOkos Kupa 

online verseny regionális forduló 

8.b (1. csapat) Kiss Zsuzsanna 

Május: 

Bankvelem PénzOkos Kupa 

online verseny országos 

elődöntő 

8.b (1. csapat) Kiss Zsuzsanna 

Június: 

Nemzeti összetartozás Napja 8.a Csákfalviné Veniger Ágnes 

Pedagógus nap  Ecker Andrásné 

Pályaorientációs nap 1.-8. évfolyam minden pedagógus 

Tanulmányi kirándulás 1.-8. évfolyam minden pedagógus  

DÖK nap 1.-8. évfolyam minden pedagógus 

Ballagás 8. évfolyam Ladányi Zoltán, Hudra Helga 

Kritériumorientált mérés 3.- 6. évfolyam minden érintett pedagógus 

Tanévzáró 1.-7. évfolyam minden pedagógus 

 

I.5. Speciális intézményi nevelés-oktatás  

A 2013/2014-es tanévben vezettük be ötödik évfolyamtól az emelt szintű 

matematikaoktatást, felmenő rendszerben. Az oktatás egy fél osztályban folyik, heti 5 órában, 

emelt szintű tanterv alapján.  

Az emelt szint lehetőségeit elsősorban a feladatanyagban, az ismeretek alaposabb 

indoklásában érvényesítjük; kissé kibővített tananyaggal, magasabb szintű feladatanyaggal 

tanítjuk a matematikát. A matematikához való pozitív kötődést erősítjük matematika-tartalmú 

játékokkal és a matematikához kapcsolódó érdekes problémákkal és feladványokkal. A 

tanulók logikai gondolkodását, kreativitását, problémamegoldó képességét 

versenyfeladatokkal is fejlesztjük. 

 Az emelt óraszám miatt több lehetőség van arra, fejlesszük a kommunikációs képességeket, 

az érvelési kultúrát; több idő jut arra, hogy a gyerekek megosszák társaikkal és a tanárral a 

témakörhöz, feladathoz kapcsolódó ötleteiket, következtetéseiket. 

Az előző tanév végén a digitális munkarend miatt elmaradt a 4. évfolyamon a szintmérő és a 

logikai-kreatív mérés, így a rutinszámolás, a MaTalent mérés eredménye és a tanítók 

véleménye alapján kerülhettek be a tanulók a csoportba. 

Az átlagos képességű gyerekek is sokat profitáltak ebből a képzésből: a matematikai-, 

problémamegoldó képességük fejlődése mellett erősödik bennük az a tudatot, hogy 

matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, illetve hogy a matematika alkalmazása, 

a logikus gondolkodás a mindennapi élet szerves része. 

Intézményünkben az angol nyelvet emelt szinten diákjaink az ötödik évfolyamtól 

tanulják heti öt órában előzetes szintmérők alapján. Azok a diákjaink, akik kellőképpen 
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motiváltak, szorgalmasak és még érzékük is van az idegen nyelv elsajátításához, hamar 

sikerélményhez jutnak. Februárban és Áprilisban szervezzük a negyedik évfolyamosok 

szintmérőjét angol nyelvből. Ez a mérés képezi annak a válogatásnak az alapját, melynek 

során eldől, hogy kik kerülhetnek az ötödik évfolyamon az emelt angolos csoportokba. 

Annak érdekében, hogy tanulóink minél több versenyen eredményesen szerepeljenek, 

megfeleljenek a felvételi vizsgákon és a nyelvvizsgákon, változatos formában fejlesztjük a 

különböző nyelvi kompetenciákat: a hallott szövegértést, a szóbeli interakciót, az összefüggő 

beszédalkotást, az olvasott szövegértést és az íráskészséget. Az emelt szintű nyelvi oktatásban 

résztvevő diákjaink kiemelkedően teljesítenek az idegen nyelvi méréseken. 

 

 

I.6. 16 óráig való benntartózkodás 

Az alsó tagozatos gyerekek 99%-a napközis, miden osztály egy-egy napközis csoportot alkot. 

A tanítók törekszenek arra, hogy a napköziben lévő gyerekek házi feladata hiánytalanul 

elkészüljön 16 óráig. A gyerekeknek lehetősége van délutáni szakköri foglalkozásokon, 

művészeti iskolai tanórákon részt venni. A felső tagozaton kb.280 fő kérte a 16 óráig való 

bent tartózkodás alól a mentesítést. 

 

I.7. Hit –és erkölcstan oktatás 

Valamennyi évfolyamon órarendi óraként szerepel az etika, és a hit és/erkölcstan tantárgy. A 

Református Egyház, a Római és Görög Katolikus Egyház tart hit és/erkölcstan órákat, 

melyeken 199 fő vesz részt. A gyerekek továbbra is szeretik ezeket a „beszélgetős” órákat. 

Többünk véleménye, hogy az egész osztályt érintően kellene lehetőséget adni az ilyenfajta 

őszinte megnyilatkozásokra, akár órakeretben is.   

 

I.8. Mérések-értékelések tapasztalatai 

2020 októberében megtörtént az 1. osztályos tanulók (83 fő) Difer mérése. A mérés a DIFER 

és a „Tanulási képességek vizsgálata” (Tímár Éva) résztesztjeiből lett összeállítva. Ez a mérés 

a tanulásban kitüntetett szerepet játszó képességekre összpontosít, tehát nem tudásanyagot, 

hanem tanulási képességeket mér, figyelmet, észlelést, emlékezetet, gondolkodást. 

 

A mérési dimenziók 

1) írásmozgás-koordináció (DIFER) 

2) beszédhanghallás (DIFER) 

3) mennyiségi és téri reláció (Tímár) 

4) figyelem, koncentráció (Tímár) 

5) finommotorikus koordináció (Tímár) 

6) vizuális zártság, globális észlelés (Tímár) 
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7) monotónia tűrés, a tempó mérése (Tímár) 

8) gondolkodási műveletek (Tímár) 

9) azonosítás művelete, alak- és formafelismerés (Tímár) 

 

A mérés célja: 

 Az első osztályos tanulók iskolaérettségének, iskolakészültségének vizsgálata, azoknak a 

képességeknek, készségeknek a mérése, amelyek a tanulás folyamatában döntőek 

lehetnek. 

 A tanulók képességeinek fejlettségéről részletes ismeretek, és ezáltal hatékonyabb 

pedagógiai tervezésre, az esetleges egyéni fejlesztési utak kijelölésére kerülhessen sor. 

 

Mérési eredmények 

A mérési eredmények összesítése után azoknál a tanulóknál jelöltünk ki egyéni fejlesztést, 

akik 70% alatt teljesítettek. 

1. 1.a 64% 1. 1.b 69% 1. 1.c 70% 

2. 1.a 62% 2. 1.b 64% 2. 1.c 65% 

3. 1.a 62% 3. 1.b 64% 3. 1.c 64% 

4. 1.a 60% 4. 1.b 62% 4. 1.c 64% 

5. 1.a 59% 5. 1.b 60% 5. 1.c 62% 

6. 1.a 57% 6. 1.b 57% 6. 1.c 58% 

7. 1.a 50% 

   

7. 1.c 57% 

8. 1.a 49% 

   

8. 1.c 55% 

9. 1.a 42% 

   

9. 1.c 24% 

10. 1.a 41% 

       

A gyengén teljesítő tanulóknál decemberben a teljes Difer teszt mérését elvégeztük.  

Az egyik leggyengébb terület az írásmozgás-koordináció fejlettsége lett. A kézfej 

csontosodása, a mozgató idegpályák hálózatának fejlettsége, a neuropszichológiai, érzékelési 

és észlelési folyamatok mind befolyásolják, hogy milyen nyomot hagy a ceruza a papíron, 

hogyan rajzol a gyermek. Meghatározó az a tény is, hogy mennyire van a gyermekeknek 

otthon lehetősége kézműves tevékenységek kipróbálására, gyakorlására. 

Alacsonyabb volt a tanulók teljesítménye az elemi számolás területen, melyről azt tudhatjuk, 

hogy ennek a készségnek a fejlődése erősen összefügg az általános értelmességgel. Aki itt 

lemarad, később szinte mindenben hátrányai lesznek.  

A harmadik legalacsonyabb teljesítményt a tapasztalati következtetés területén érték el a 

tanulók. A tapasztalati következtetés területen történt lemaradást az magyarázza, hogy a 

szülők egyre kevesebbet beszélgetnek a gyermekekkel és ők nincsenek valós 

problémahelyzetek elé állítva, melyeket nekik kellene megoldani. Ez nagyban függ a gyermek 

környezetétől, elsősorban szülők nyelvhasználatától, iskolázottságától is. A könnyebb 

előrehaladás érdekében a szülők megoldanak mindent a gyermekeik számára.  

Decemberben megtörtént a gyengén teljesítő 2. osztályos tanulók visszamérése a Difer 

teszttel. A 2. osztályos tanulók esetében még mindig ez a 3 terület sikerült a leggyengébben a 

gyerekeknek.   Mérésben résztvevők:  2.a  3 fő 2.b 2 fő  2.c 4 fő 
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 Pályairányulási projekt:  (Iván Andrea iskolapszichológus beszámolója alapján) 

Idén negyedik alkalommal mértem nyolcadikos diákjaink körében a pályairányulást. A két 

kérdőív egyike a diákok érdeklődésére, a másik a munkára vonatkozó gondolataikra 

irányult. 

A gyerekek, szülők, többsége örömmel fogadta a lehetőséget, hogy kaphatnak segítséget 

még ahhoz, hogy a továbbtanulás kapcsán milyen irányba induljanak, milyen középiskolát 

válasszanak. 

A szülőkkel, akik igényelték, 15 percet beszélgettünk (online) a pályaválasztásról, a mérés 

eredményéről. A többség azt jelezte vissza, hogy megerősítést jelentett számukra a 

gyermekükről született jellemzés. Olyan szülő is volt, akinek új szempontot adott a 

jellemzés, ez a mérés hozzá tudott járulni az iskolaválasztás nehéz időszakában a 

döntésükhöz.  

 

Kognitív képességek tesztje – országos mérési projekt (Iván Andrea iskolapszichológus 

beszámolója alapján) 

Intézményünknek lehetősége volt bekapcsolódni a „Tehetségek Magyarországa” című 

kiemelt uniós projektbe (EFOP-3.2.1-15-2016-00001). A projektben a legfőbb cél egy 

komplex tehetségszűrési-, azonosítási rendszer kifejlesztése. Ennek részeként a mérőeszköz 

standardizálásában vettünk részt. November közepétől március végéig 16 diákkal vettem fel 

a Woodcock-Johnson Kognitív Képességek Tesztje IV. kiadását. A szervezési feladatokat 

iskolánk egyik intézményvezető helyettese vállalta. A tesztek felvétele az előre elvállalt 

ütemben haladt. A projekt folytatásaként lehetősége lesz a teszt kiértékelését is megtanulni. 

 

Országos Idegen Nyelvi Mérés – 2021. május 19. 

Tanév Évfolyam Intézményi teljesítési 

átlag (%) 

Országos átlag 

(%) 

2018/2019. 6. 86,33 81,33 

2018/2019. 8. 69,20 73,75 

2019/2020. - - - 

2020/2021. 6. 76,66 n.a. 

2020/2021. 8 73,69 n.a. 

A két emelt angolos osztály teljesítménye kiemelkedő, ami érthető, mivel az idegen 

nyelvtanulás és gyakorlás iránt elhivatottabb tanulók járnak ezekbe az osztályokba, és a 

heti óraszámuk is magasabb. A normál csoportok átlag teljesítménye sem rossz, de sajnos 

vannak komolyabb egyéni hiányosságok is. Ha külön vizsgáljuk az olvasott- és hallott 

szövegértési feladatrészt, akkor megállapíthatjuk, hogy az emelt angolos nyelvi 

osztályokban kiegyenlített a két részen nyújtott teljesítmény. A normál csoportok nagy 

részénél pedig jobb pontszámok születtek a hallott szövegértési részen. Ennek az lehet az 
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egyik oka, hogy a hallott szövegértési részen megoldandó feladatok képekkel illusztráltak 

és kevés szöveges részt tartalmaznak, főleg a 6. évfolyamon, a másik pedig az, hogy 

szabadidejükben egyre többen néznek angol nyelvű videókat és filmeket. A nyolcadikos 

olvasott szövegértési feladatokban hosszú, összefüggő szövegek is vannak, melyekhez 

sokszor kell visszatérni. Ez több tanulónak is nehézséget okoz, illetve olyan is van, aki 

nagyon hamar feladja. A mérés adatai kijelölik számunkra a következő tanév fejlesztési 

feladatait: folytatni kell a hallott szövegértés kiemelt gyakorlását és több, a kompetencia 

méréshez hasonló, olvasott szövegértési feladatot kell gyakorolni a normál angol 

csoportba járó tanítványokkal. 

 

 

I.9. Szakmai innováció 

 Gazdasági és pénzügyi kultúra: Mindenkinek vannak pénzügyei, ennek elsajátítására 

szolgál - már minél előbb- az alsó tagozatosok számára tartott Gazdálkodj okosan! szakkör, 

melyen játékos formában ismerkedünk a pénzügyi alapfogalmakkal, a takarékosság és az 

öngondoskodás fontosságával. Külön örömömre szolgál, hogy a felsőbe továbblépő 

gyerekek visszajárnak, és lelkesen részt vesznek a foglalkozásokon.  

A 7-8-osokkal eleinte egyszerűbb példákon keresztül, majd bonyolultabb témákkal 

ismerkedve bővítjük a pénzügyi tudásunkat. Bár elsősorban a háztartás, mint alapvető 

gazdasági szereplőt vizsgáljuk, kitekintünk a vállalkozások, bankok, állam és nonprofit 

szervezetek világába is, hogy ezek hogyan befolyásolják a mindennapi életünket. Továbbra 

is részt veszünk a K&H által szervezett Vigyázz, kész, pénz nevű versenyen. 

 

 Lego robotika szakkörökön a logikus és algoritmikus gondolkodás fejlesztése mellett 

lehetőség nyílik a kreativitásra is, és hogy minél többféle módon oldjanak meg egy-egy 

feladatot, ahol lehet, keressék az egyszerűbb megoldásokat.  

 

 7 SMART Steps tananyagfejlesztés:Ákos Zsoltné, Vargáné Balog Tünde, Tóth Éva 

jelentkezett és vesz részt a 7 SMART Steps projektben.   

A program célja: a SMART e-Maths differenciált oktatást támogató módszertanának 

adaptációja, illetve továbbfejlesztése, a digitális tartalomtár bővítése. A differenciált oktatást 

támogató tananyagok kidolgozása és azok kipróbálása, tesztelése mellett a disszemináció, a 

tovább-fejlesztett módszertan alkalmazásának terjesztése. 

Az érdemi munka a következő tanévben kezdődik. 

 

 Opera Nagykövetei Programsorozatban való részvétel 

 

Az Opera Nagykövetei Program a Magyar Állami Operaház közönségformáló programjainak 

egyike, amely 2013-ban indult útjára azzal a céllal, hogy az Operaház előadásainak 

népszerűsítése mellett, a balett és az opera műfaját a nagykövetek missziós tevékenységén 

keresztül megismertesse. A program távlati célja, hogy a jövő nemzedékét operába járásra, 

komolyzene hallgatásra ösztönözze és egy olyan generációt neveljen ki, akiknek érdemes lesz 

majd a jövőben is operát játszani. A programot az Erkel Programiroda koordinálja, a 

programhoz történő csatlakozás továbbiakban az Operaház számos más programjában való 
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részvétel ( Operakaland, OperAkadémia  pedagógustovábbképzés) előtt nyitja meg iskolánk 

számára a lehetőséget. 

Iskolánk Ujvárosi Andrea operaénekes, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara egyetemi 

docensének előadásai által kapcsolódott be a programba. A pandémia sajnos nem tette 

lehetővé a jelenléti előadásokat, de különböző felületeken (Classroom, Youtube stream, 

Skype) diákjaink élhettek a program kínálta lehetőséggel. A 7.a és a 8.a. több énekórán is 

élvezhette a sok zenés illusztációval és a lehetőségekhez képest interaktivitással tarkított 

prezentációkat. Bevezető előadásban ismerkedhettek az operaműfajával, a hangfajokkal, 

válaszokat kerestek és kaptak olyan kérdésekre, hogy miben különbözik egy civil ember és 

egy operaénekes hangja, vagy mitől függ például az, hogy valakinek mély vagy magas a 

hangja. Megismerkedtek az Operaház játszóhelyeivel, amely történelmi, művészettörténeti 

ismereteiket egy komplex szemlélet jegyében tovább bővítette. Márciusban Erkel Ferenc 

Bánk bánjáról néztek előadást, amely számos kevéssé ismert történelmi és irodalmi 

vonatkozással bővítette a gyerekek ismereteit. 

Az előadások különlegessége az, hogy a művészek „házhoz mennek”, s ettől lesz hiteles, 

válik testközelivé ez a műfaj. A művészek személyes varázsukat viszik magukkal a rendkívüli 

órákra, a gyerekek fogékonyságára és ösztönösségére alapozva kerülnek együtt közelebb az 

opera méltatlanul misztifikált, több mint 400 éves műfajához. 

Ezek az online ének órák, nagyon hasznosak, különlegesek voltak a gyerekek számára. Az 

előadó személye előadása közelebb hozta a gyerekekhez az opera műfaját. A program része a 

személyes opera, balett előadások kedvezményes látogatása, ami remélhetőleg a következő 

tanévben megvalósulhat.   

                                                         

 Gyarmatiné Piránszki Nóra mesterprogramjának megvalósítása 

Mesterprogramomat két területen terveztem és valósítottam meg: 

1. Mit tehetek vezetőként azért, hogy kiegyensúlyozott, jó pedagógusok dolgozzanak 

iskolánkban és ne alakuljon ki pedagógushiány? 

A terv: 

A kiszámítható működés érdekében fel kell készülni a nyugdíjba vonuló pedagógusok 

„pótlására”: 

 A pedagógusképző intézmények utolsó éves hallgatóit meg kell keresni, helyet kell 

kínálni a tanítási gyakorlatuk elvégzéséhez.  

 A két hónap alatt megismert, a pályára rátermett, motivált hallgatót fel kell kérni az 

álláshely megpályázására. 

A megvalósítás: 

A 2020/2021-es tanévre 1 fő tanító szakos hallgatót tudtunk felvenni gyakornoknak. 

Mentorálását Anginé Kluknavszky Judit gyakorlatvezető tanító végezte. Tapasztalataink 

alapján a beilleszkedése zökkenőmentes volt. Munkáját a mentor,  az intézményvezető és 

Zolnainé Lovas Emma szaktanácsadó is támogatja. Igyekszik munkáját pontosan elvégezni, a 

közösségbe beilleszkedni, vállalkozó szellemű, aktív személyiség. 

Ebben a tanévben 4 fő tanító szakos hallgató töltötte két hónapos tanítási gyakorlatát az 

intézményünkben. A pandémia miatt két részletben tudtuk a gyakorlatot és az államvizsga 

tanításokat megvalósítani. Mind a négy hallgató jelezeredménnyel zárt. 
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Tóth Anita a Debreceni Egyetem  magyar-történelem szakos hallgatója májusban kérte, 

kérte, hogy az összefüggő egy éves szakmai gyakorlatát a 2020/21.es tanévben itt tölthesse. 

Erre a Debreceni Egyetem és a Debreceni Tankerületi Központ közötti együttműködési 

megállapodás lehetőséget adott. Mentora Horváth Katalin kolléganő, akinek álláshelye 

nyugdíjazás miatt a következő tanévben miatt megüresedik, de zárolásra kerül csoportszám 

csökkenés miatt.  A gyakornok nagyon lelkesen, alapos felkészültséggel végezte tanári 

tevékenységét. Sajnáljuk, hogy nem tudjuk alkalmazni kollégaként. 

2. Hogyan tudnék hozzájárulni a környezetünk megóvásához az elkövetkező 

generációk számára? 

A terv: 

Első szakasz: Félkészülés az ökoiskolai pályázat benyújtására 2017-2019   

2019.  május hónapban benyújtottuk pályázatunkat az ökoiskolai cím elnyerésére. A 

pályázat eredményes volt, 2019. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig jogosultak 

vagyunk az Ökoiskola cím használatára. 

  

Második szakasz: Az ökoiskolai cím birtoklása 2019-2022 

A felkészülési időszakban kidolgozott, bevezetett tevékenységek folyamatos 

megvalósítása, elemzése és a továbblépés lehetőségeinek keresése, megvalósítása. A 

kínálat és az együttműködések számának bővítése a pályázati kiírásban meghatározottak 

szerint. Bekapcsolódás az Ökoiskolai hálózatba. 

A megvalósítás: 

 Augusztus hónapban kibővítettük az ökoiskolai munkacsoportot. Elkészült a 

munkaterv.  

 Mint „Madárbarát iskola” tovább folytatjuk a madarak etetését itatását, odúk 

kihelyezésével a szaporulat fenntartását.  

 A DÖK –kel való együttműködés keretében tovább működtetjük az energiajárőr 

szolgálatot, gondozzuk a gyógy- és fűszernövényes kertet. 

 Előtérbe helyeztük az újra hasznosítható anyagok felhasználását a vizuális kultúra és 

technika tantárgyak, valamint a művészeti iskola tanszakain. Az újrahasznosított 

anyagokbók kiállítást is szerveztünk. 

 Részt vettünk az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjában 

 A fenntarthatósággal kapcsolatos eseményekről, programokról a honlapon keresztül 

tájékoztatjuk a nyilvánosságot. 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos továbbképzéseken (POK), szakmai konferencián, 

bemutató órán vettünk részt.  

 Nemzetközi együttműködést hoztunk létre az Erasmus+ pályázat keretében, Climate 

detectives at school - think globally, act locally! (Az éghajlati nyomozók az 

iskolában - gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!) A pályázatba megkezdtük a 

munkát, habár nem tudtunk mindent a tervezettek szerint elvégezni, mert a külföldi 

utazás nem lehetséges és a német partnerek digitális oktatásban vannak. 

 Zöld sétát szerveztünk az osztályok számára a városban, megalakítottuk a Vénkerti 

Természetjárók Körét. 
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 Az őszi fenntarthatósági témahéten eredményesen szerepeltünk, megnyertük Hajdú-

Bihar megye Legaktívabb Iskola díját és az Iskolai Sport Program legaktívabb iskolája 

címet.  

  „A víz éltető ereje”címmel részt vettünk a HAPPY HÉT rendezvényeiben. 

 Iskolánk városi rajzpályázatának témáját az idei tanévben is fenntarthatósági 

témakörből választottok: „Köszönet a méheknek” 

 A tavaszi fenntarthatósági témahéten is gazdag programkínálatot biztosítottunk 

tanulóink számára. Intézményi beszámolónkat elkészítettük az országos 

megjelenéshez. 

 A tavasszal tovább folytattuk  a gyógy- és fűszernövényes kert gondozását. 

 Az alsós DÖK napot a fenntarthatóságra nevelés jegyében szerveztük meg.  

 A Természettár „A Nagyerdő élővilága” című kiállítását  tekinthették meg iskolánk 

növendékeit. 

 A „Csodaszarvas” Tábor programját is a fenntarthatóság adta, melyben öko 

játszóházat és az egészséges táplálkozást adó programot valósítottunk meg a Zöld Kör 

együttműködésével. 

 Kapcsolódtunk több környezetvédelmi vetélkedőhöz, rajzpályázathoz. 

 

 

I.10. Az ellenőrzések területei és tapasztalatai 

Az intézményvezető ellenőrzései 

ellenőrzés területe ellenőr-

zésre 

fordított 

idő  

ellenőrzött személy 

neve (pedagógus/ 

NOKS/egyéb) 

az ellenőrzés tapasztalata 

(röviden) 

a megtett 

intézkedések az 

ellenőrzést 

követően 

INTÉZMÉNYI 

MŰKÖDÉS 

    

Munkafegyelem az 

alkalmazottak, tanulók 

esetében 

25 óra Valamennyi 

pedagógus 

 

 

 

 

 

Valamennyi 

üzemeltetésben 

dolgozó 

7
30

 –kor valamennyi első órát 

tartó pedagógus megérkezett az 

iskolába. 

Az ügyeletes tanárok közül 

100%-ban ügyeleti helyükön 

tartózkodnak 

 

Minden dolgozó pontosan 

érkezik a munkakezdésre. Több 

alkalommal ellenőriztem a 

fertőtlenítő takarítást, ahol egy 

esetben tapasztaltam 

hiányosságot. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

 

 

Felhívtam a 

figyelmet a pontos 

munkavégzésre. 

Belső- külső 

kapcsolatok 

(információ- 

tudásmegosztás)- 

tájékoztatás, partneri 

viszonyok tartalma) 

4 óra  Őszi nevelési értekezlet: 

Csákfalviné Veniger Ágnes: az 

állampolgári nevelés  

Gyarmatiné Piránszki Nóra: 

fenntarthatóság  

Kiss Zsuzsanna: mindennapi 

pénzügyeink. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

Fogadó óra, szülői 8 óra Valamennyi kolléga Augusztusban minden A tapasztalatok 
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értekezlet osztályfőnök és tanító 

megtartotta a szülői értekezletet 

az osztályában. Az online 

fogadóórára nem igazán volt 

igény a szülők részéről. 

A januári és a májusi szülői 

értekezleteket online tartották az 

osztályok. Több szülői 

értekezletre betekintettem az 

online térben. 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

ADATSZOLGÁLTA

TÁS 

    

 

KIR-STAT 

elektronikus felület 

2 óra  

Ákos Zsoltné 

Pálfalviné Kovács 

Katalin 

 

A statisztikai adatátadás 

megtörtént. 

A művészetis 

létszám és az óra-

adó javításra ke-

rült a statisztika 

visszanyittatásával 

SZAKMAI 

MŰKÖDÉS 

    

Óra/foglalkozások 

látogatása, 

megbeszélése 

15 óra − Balogh Ágota 2.b 

matematika 

− Kuruczné Parragh 

Ildikó 3.c irodalom 

− Abuczkiné 

Forgács Andrea 

1.a matematika 

− Tanyi Zoltánné 1-a 

irodalom 

− Anginé 

Kluknavszki Judit 

1.c matematika 

− Tanyi Zoltánné- 

egyéni fejlesztés 

− Csobán- Kiss Edit 

Emília 1.b 

matematika 

− Tamásiné Koncz 

Gabriella 4. b 

napközis 

foglalkozás 

− Iván Andrea 

osztályfőnöki 

− Simkó Sarolta 3.b 

környezetismeret 

− Stefáni Krisztina 

8.a ének-zene 

− Ladányi Zoltán5.c, 

7. c testnevelés  

− Hrubi Katalin 2.c 

vizuális kultúra 

− Kuruczné Parragh 

Ildikó 3.c -magyar 

nyelv 

− Ákos Zsoltné 

7.a/1-matematika 

− Kulcsárné Babják 

Tünde 2.-

képességfejlesztés 

− Mokánszki József 

Mihályné 8.b-

Jól tervezett, szervezett és 

vezetett tanítási órákat láttunk. 

A kitűzött célok reálisak, a helyi 

tantervnek, a tanulók 

adottságainak, képességeinek 

megfelelőek voltak. Az óra 

részei jól elkülönültek 

egymástól, az egyes részek 

közötti átmenetek gondosan 

tervezték. Változatos 

munkaformákban 

tevékenykedtették a tanulókat, 

életkori sajátosságaiknak jól 

választották meg a 

munkaeszközöket, 

munkaformákat, a tanulók 

érdeklődését, motivációját az 

óra végéig fenntartották.  Szinte 

valamennyi órán használták 

kollégáink az interaktív táblát, 

mellyel az óravezetést sokkal 

színesebbé tették. Valamennyi 

órát megfelelő értékelés zárt.  

Ezek a látogatások 

megerősítették kollégáimat 

abban, hogy jól teszik a 

dolgukat.  

Az új és pályakezdő kollégáknál 

tett látogatások azt bizonyítják, 

hogy eredményes lesz oktatató-

nevelő munkájuk, amit az alsós 

szaktanácsadó is megerősített.  

A minősítés részét képező 

napközis foglalkozások 

bemutatták, hogy milyen gazdag 

lehetőség van a tanulók 

környezettudatos 

magatartásának formálására. 

Az online órák látogatásakor 

egyrészt a tanulóik munkáját, 

másrészt a pedagógusok 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 
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biológia 

− Anginé 

Kluknavszky Judit 

1.c -matematika 

− Tamásiné Koncz 

Gabriella 4.b -

testnevelés és sport 

− Ragány Bernadett 

7.d-fizika 

− Lakatos Tibor 8.d-

testnevelés és sport 

− Antal Csaba 6.c-

matematika 

− Kircsiné Bán Edit 

6.c-angol nyelv 

− Papp Irén Katalin 

6.b -technika, 

életvitel és gyak. 

− Budai Anita 6.b-

matematika 

− Hunyár Ádámné 

Kapitány Mária-

napközi 

− Hunyár Ádámné 

Kapitány Mária 

4.a-vizuális kultúra 

felkészültségét ellenőriztem. A 

tanulók jelenléte az órákon igen 

eltérő volt létszámot, aktivitást 

tekintve. Voltak osztályok, ahol 

telje létszámmal, folyamatos 

kérdés-felelet formájában 

tartották a kollégák az órát. Volt 

több alkalommal, hogy a 

tanulóknak nem volt kamerája, 

vagy nem működött a mikrofon, 

ezek között volt nem valós 

állítás is. A hiányzó tanulók 

szüleit felhívtam, kértem a 

pontos bekapcsolódást az órába. 

A kollégák felkészültek az 

órákra, a beszélgetésen túl 

szemléltetéssel (PPT), video 

megosztással színesítették a 

magyarázatot. A bekapcsolt 

kamerák lehetőséget adtak az 

órai produktum bemutatására, 

memoriterek meghallgatására is. 

Tervezések, 

beszámolási 

kötelezettség, 

tanmenet, munkaterv,  

40 óra Munkaközösség-

vezetők 

Valamennyi munkaközösség 

elkészítette a félévi és a tanévi 

munkáról a beszámolót. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

TANÜGY     

Tanulói balesetek 

jegyzőkönyvei és 

nyilvántartások 

2 óra Bobikné Sándor 

Erzsébet, Borbélyné 

Gonda Ildikó 

A félév során tanulói balesetek 

rögzítésre kerültek az 

informatikai rendszerben és 

megküldésre került az adat a 

Fenntartónak. A jegyzőkönyv 

egy példányát a szülő átvette. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre 

SZEMÉLYI  

ÜGYEK 

    

Munkaidőnyilvántartás

-jelenléti ívek 

60 óra Valamennyi 

munkatárs 

A havi jelenléti ívek pontosan 

voltak vezetve, de több esetben 

szabálytalan javításokat 

tartalmazott. 

 

Felhívtam a 

figyelmet a helyes 

javítási módra. 

Szabadság kiadása 3 óra Valamennyi 

munkatárs 

Minden kolléga aláírta az őszi és 

téli szüneti szabadságokat. 1 

főnél került szabadság átvitelre 

a következő évre a tartós 

táppénz miatt. A tavaszi 

szünetre és a nyári szünetre a 

szabadságok kiadásra kerültek a 

szabadságolási terv alapján. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

Személyi anyagok, 

munkaköri leírás 

60 óra  Szeptemberben minden 

pedagógus megkapta az új 

munkaköri leírását. Januárban a 

soros lépés miatt készültek új 

munkakörik.  

A személyi anyagok 

ellenőrzése, a dolgozók részéről 

az adategyeztetés megtörtént. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

 

A érvényét 

veszített személyi 

azonosító iratok 
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cseréje 

megtörtént. 

DÖNTÉSHOZATAL

I JOGSZERŰSÉG 

    

Jogviszonnyal 

kapcsolatos döntések, 

tájékoztatási 

követelmények 

 

 

 

2 óra A tanulói jogviszony 

létesítésével és 

megszüntetésével 

kapcsolatos iratok 

 

 

Tájékoztatási 

követelmények 

teljesülése:2020/2021 

(VIII.31) EMMI 

rendelet 31.§ (2) 

Valamennyi új tanuló 

felvételekor megszületett a 

határozat 

 

 

Valamennyi 7. évfolyamos 

osztályfőnök aláíratta a 

tájékoztató lapot a szülőkkel 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

 

 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

GAZDÁLKODÁS, 

VAGYONVÉDELM 

    

Térítési, tandíj 

befizetése a művészeti 

iskolában 

1 óra Bobikné Sándor 

Erzsébet, Borbélyné 

Gonda Ildikó 

művészeti iskolai 

térítési díj befizetése 

Befizették erre az évre eső 

térítési díjat, tandíjat a 

művészeti iskolában. Az éves 

elszámolás a DTK felé 

megtörtént. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

Leltár 6 óra Az ENYIR felületen 

az informatikai 

eszközök leltározása.  

Tar István 

 

 

Szakleltár felelősök 

A leltárfelvételi ívek alapján 

valamennyi eszköz tételes 

leltározására került sor. Az 

eszközök hiánytalanul 

megvannak. 

Az intézményi selejtezéshez az 

előkészületeket megtettük, a 

műszaki eszközökre a selejtezési 

javaslatokat beszereztük. 

A tapasztalatok 

alapján nem volt 

szükség 

intézkedésre. 

 

 
 

II. Személyiség-és közösségfejlesztés 

Egy csoport közösséggé fejlődése sok időt, türelmet és tapintatot igénylő folyamat, amely  

nap mint nap az együttlét és közös tevékenység során alakul. Az osztályfőnök feladata az, 

hogy eközben segítse a pozitív erők és folyamatok működését, és a romboló tényezőket 

próbálja csökkenteni. Erre nemcsak a tanítási órákon törekszünk, hanem a szabadidős 

tevékenységek során is, ahol igyekszünk sokféle élményhez juttatni a gyerekeket.  

Ebben a tanévben (szeptembertől-áprilisig) csak korlátozott mértékben volt lehetőségünk 

programok szervezésére, szinte minden – kedvelt és bevált- rendezvény elmaradt. Az iskolai 

életből adódó lehetőségekkel igyekeztünk élni: osztályonként bekapcsolódtunk a 

Hulladékcsökkentési hét rendezvényeibe: kupakokból képet ragasztottunk, szatyorkiállítást 

készítettünk, több osztály részt vett a falevélsöprésben. Beneveztünk a különböző könyvtári 

versenyekbe, bekapcsolódtunk a Fenntarthatósági hét programjába. Decemberben a 

Mikulást köszöntötték az osztályok osztályfőnöki órán, és az adventre készültek.  

Különböző adományokat – decemberben tartós élelmiszert és játékot, januárban állateledelt 

- gyűjtöttünk. Bekapcsolódtunk a témahetek rendezvényeibe, rendhagyó órákat tartottunk, 

versenyekre neveztünk be. 
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Az év végi hagyományos rendezvényeinket ( kirándulás, pályaorientációs nap, táncvizsga, 

bankett, ballagás, évzáró ) a korlátozások enyhítése miatt- bár a szokásostól némileg eltérő 

keretek között – sikerült megrendeznünk. 

A 6.a osztályban Iván Andrea pszichológus 6 órából álló „ Bántalmazás” c. programot tartott 

a tanulóknak, ahol különböző problémamegoldó stratégiákat sajátíthattak el. 

II.1. Statisztikai mutatók 

  Alsó Felső összesen  Intézményi 

tanulói létszám 286 353 639 

napközis gyerekek száma 281 84 365 

magatartás átlag 4,52 4,37 4,44 

szorgalom átlag 4,49 4,00 4,22 

osztályozott 283 349 632 

osztályozatlan:  3 4 7 

     a, mulasztás miatt 3 3 6 

     b, magántanulói státusz miatt 0 1 1 

     c, egyéb 0 0 0 

Mulasztott órák száma össz. 23109 31828 54937 

Ebből igazolt órák száma össz. 22891 29601 52492 

igazolatlan órák száma össz. 218 2227 2445 

igazolt egy főre jutó átlag 80,89 84,82 83,32 

igazolatlan egy főre jutó átlag 0,77 6,38 3,88 

Kitűnő tanulók száma 73 34 107 

Dicséretek száma össz. 431 374 805 

ebből tantárgyi 271 310 581 

         osztályfőnöki 66 184 250 

         szaktanári  85 42 127 

         intézményvezetői 9 32 41 

osztályozó vizsgára kötelezett 3 4 7 

Bukások száma (fő) 2 10 12 

ebből 1-3 tantárgyból (fő) 1 8 9 

         4 v. több tantárgyból (fő) 1 2 3 

Logopédiai ellátásban részesült 12 0 12 

gyógytestnevelésben részesült 15 8 23 

családlátogatások száma 0 0 0 

veszélyeztetett gyermekek sz. 0 8 8 

állami nevelt 1 3 4 

Kollégiumi ellátottak 0 0 0 

 

 

II.2. Különböző területek tanulólétszámai 

II.3. Tehetséggondozás 

Ebben a tanévben is kiemelt feladatunknak tekintettük az átlagon felüli képességű, 

tehetséges diákjaink fejlesztését. Ezért szívesen készítettük tehetséges tanulóinkat iskolai, 

megyei, regionális, országos szakmai, és művészeti versenyekre. A kialakult helyzet miatt 

ezek a rendezvények áttevődtek az online térbe. A technikai lehetőségek is korlátozták a 

résztvevők számát. Legtöbb versenyzőnk a rajz, vers és prózamondó versenyeken vett részt. 
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Emelt szintű képzéseink is segítették iskolánk tehetséggondozó programját. Hiszen a 

magasabb óraszám segíti a tehetségfejlesztést. Valamennyi tanórán differenciáltunk: a jobb 

képességű tanulók plusz és továbbfejleszthető feladatokat kaptak, más megoldásokat 

kerestek és iskolai versenyeket is szerveztünk. 

 

Az alsós képességfejlesztés során éltek kollegáim a dúsítás, gazdagítás módszerével. 

Diagnosztikai mérések eredményeit felhasználták a jó képességű tanulók felismerésében. 

Kreativitásukat, problémamegoldó képességüket, absztrakt gondolkodásukat fejlesztették a 

minél jobb eredmények elérése érdekében. 

Szeptember harmadik hetében beindítottuk a Városi Tehetséggondozó Programot, az alábbi 

moduloka tartottuk meg: 

Képzőművészeti modul 5. évfolyam_9 fő Csukásné Horváth Judit 

Tanulásmódszertan modul 5. évfolyam_9 fő 

6. évfolyam_10 fő 

7. évfolyam_2 fő 

Ecker Andrásné 

Anyanyelvi modul 5. évfolyam_9 fő 

8. évfolyam_6 fő 

Horváth Katalin 

Idegen nyelvi modul 6. évfolyam_10 fő Kircsiné Bán Edit 

Idegen nyelvi modul 7. évfolyam_2 fő Soós Imelda 

Matematika modul 8. évfolyam_6 fő Magyarné Hengsperger Éva 

Matematika modul 5. évfolyam_9 fő Tóth Éva 

Természettudományi modul 7. évfolyam_2 fő Vargáné Balog Tünde 

 

II.4. Különleges bánásmód – esélyegyenlőség 

Befogadó intézmény vagyunk, ezért nagyon heterogén az intézmény tanulóinak összetétele 

mind anyagiak, mint képességek tekintetében. A hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésére 

csoportbontásban, egyéni fejlesztésen, differenciált foglalkozáson vol lehetőség. A 

pedagógia szakvélemények alapján a BTM-es, SNI-s tanulókkal fejlesztő pedagógus illetve 

utazó gyógypedagógus foglalkozott.  A tananyagnak, a csoport, a tanulók képességeinek 

megfelelően differenciáltunk: a kiadott feladatok nehézségével, plusz feladatok adásával, 

páros- és csoportmunkával. Tanórákon a pedagógusok türelemmel, megértéssel, folyamatos 

odafigyeléssel és gyakori pozitív, megerősítő visszacsatolással éltek. Ha szükséges egyéni 

segítséget nyújtottunk, próbáltuk megkeresni hol akadt el a tanuló, mi okozza számára a 

nehézséget. Az SNI, BTM tanulók esetében külön figyeltünk a pontos szövegértelmezésre, a 

szükséges adatok kigyűjtésére, a biztos számolási készség és eszközhasználat kialakítására, 

az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére. Témazáró dolgozatoknál – ha szükséges- több 

időt illetve kevesebb, egyszerűbb feladatokat adtunk számukra. A tanmenetekben 

feltüntettük az SNI (17 fő) tanulókra vonatkozó fejlesztési feladatokat; figyelembe vettük a 

tanulókról készített szakértői véleményt. 

Az esélyegyenlőség biztosítását nagyban segítette az 5. és 8. évfolyamon a csoportbontás 

matematikából és angol nyelvből. 

 

A tanév során fejlesztésre járó BTMN tanulók évfolyamonkénti megoszlása: 
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1. osztály:      1 fő 

2. osztály:    10 fő 

3. osztály:    13 fő 

4. osztály:    11 fő 

5. osztály:    15 fő  

6. osztály:    18 fő 

7. osztály:    18 fő 

8. osztály:    16 fő 

Összesen:          102 fő 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek nagy része nehezen 

motiválható, hiányzik az életükből a következetes, rendszeres otthoni gyakorlás. Azt 

tapasztaltuk, hogy az online oktatás után, néhány tanulónál a motivációs problémák 

felerősödtek. 

A gyerekek a fejlesztő foglalkozásokon aktívabbak, együttműködőbbek, felszabadultabban 

dolgoznak, mint a tanítási órákon. A feladatok elvégzése után nagyon szeretik a 

készségfejlesztő játékokat és igénylik a beszélgetést. 

 

 

II.5. A tanulás tanítása 

Az alsó tagozat kiemelt feladata az alapkészségek kialakítása, fejlesztése, a helyes tanulási 

szokások megalapozása, hogy a tanulók később képesek legyenek az önálló 

ismeretszerzésre, ismereteik bővítésére, rendszerezésére. Már az első évfolyamtól az életkori 

sajátosságoknak megfelelően, fokozatosan igyekeztünk tanulóinkban kialakítani a helyes 

tanulási technikákat, a tanuláshoz fűződő pozitív motivációt. Ettől a tanévtől kezdve 

azonban az első évfolyamon nincs képességfejlesztés tantárgy órakeretben, így kevesebb 

lehetőség adódott,  hogy kis csoportos foglalkozások keretében tudnának a kollégák  

képességeket fejleszteni. A napközis foglalkozáson folyamatosan bővítették az önálló 

tanulás elsajátításának lépéseit, egyéni tanulási stratégiák megfogalmazásával. Sajnos 5. 

évfolyamtól megszűnt a tanulásmódszertan tantárgy tanítása, így a feladat a szaktanárokra 

tevődött át saját tantárgyaik tanulási technikáinak vonatkozásában. 

 

II.6. Szociális kompetencia-fejlesztés 

Az iskolába lépéskor a gyerekek eltérő szociokulturális közegből érkeznek. Nagyon fontos, 

hogy a gyerekeknél kialakítsuk az egymásra figyelés, az együttműködés, az empátia, a 

megfelelő viselkedéskultúra elemeit, mert a szülői háttér nem minden esetben segítség.  Ez a 

munka egyre nagyobb terhet jelentett a pedagógusoknak. Ebben a félévben az elsős tanító 

nénik  általános tapasztalata volt, hogy mivel az óvodákban is online módon tudtak csak a 

gyerekekkel foglalkozni az elmúlt hónapokban, ez meglátszott a gyerekek szociális 

fejlődésén,  iskolaérettségén, társas kapcsolataikon és egész viselkedésükön.   

A tanulók szociális kompetenciáját fejlesztettük a tanuló központú tanulás-tanítás 

folyamatával. A tanórákra a nyugodt, bizalomteli légkör jellemző. A tanulók 

együttműködési képességének erősítését szolgálták a csoport- és pármunkák, a 
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csapatversenyek, a tanulói kísérletek. Hangsúlyt helyeztünk a gyerekek igényes 

kommunikációjának fejlesztésére; egymás elfogadására, kölcsönös támogatására neveltük 

őket. Az órákon helye és szerepe volt a vitának, a kulturált, érvekre épülő 

véleménycserének. Ösztönöztük a gyerekek őszinte, de a pedagógussal és a társakkal 

szemben tisztelettudó véleménynyilvánítását, elismertük az elvei mellett kiálló, logikusan 

érvelő gyerek bátorságát akkor is, ha nem volt igaza. 

  

II.7. Tanulói közösségek együttműködése; DÖK 

     Iskolánkban valamennyi osztály (az első két évfolyam kivételével) képviselteti magát –

az osztály által megválasztott két fővel - a diákönkormányzati munkában. Ebben a tanévben 

20 osztály 40 képviselőt delegál a diákönkormányzati gyűlésekre. A diákelnöki feladatokat 

Kaszás Blanka 8. a osztályos tanuló, a helyettesi feladatokat Kovács Petra Lili 8. b osztályos 

tanuló látja el. 

Célkitűzéseink voltak:  

• A véleménynyilvánítást a kijelölt fórumokon biztosítsuk. 

• A tanulók életkoruknak megfelelően szerezzenek tapasztalatokat a demokrácia és az 

önkormányzatiság működéséről, a közéleti tevékenység gyakorlásáról. 

• A környezettudatos szemléletet és az energiatakarékosságra nevelést erősítsük, és ezzel 

támogassuk az iskola ökoiskolai programjának megvalósulását.  

• Az iskolához tartozás érzését erősítésük a felkínált szabadidős és kulturális programok 

segítségével. 

 

 

A tervezett programok megvalósítása: 

      A fennálló járványhelyzet nagyban meghatározta a tervezett programok 

megvalósítását. Igyekeztünk elkerülni a különböző osztályok közös programjait. 

 Ebben a tanévben nem tartottuk meg a DÖK alakuló gyűlését. A járványhelyzetre 

tekintettel nem indult be az ebédlői diákügyelet sem, elmaradt az őszi papírhulladék-

gyűjtésünk is. 

     Az energiatakarékosságra nevelés jegyében ebben a tanévben is elindítottuk az 

ún.”energiakommandós csoportot”.  Feladatuk, hogy minden délután ellenőrizzék a 

mosdókat és a folyosókat. A fölöslegesen égő lámpákat lekapcsolják, a nyitva hagyott 

csapokat a mosdókban elzárják.  

    Október 21-én iskolarádió segítségével tartottuk az éves diákközgyűlésünket. A diákok 

intézményvezető asszonyhoz intézett kérdéseiket előzetesen írásban adták le, melyekre 

intézményvezetőnk az iskolarádión keresztül válaszolt.  

 Ekkor szavaztuk meg az éves programunkat is. A szavazás lebonyolításában az osztályban 

tanítók segédkeztek.  

Itt, valamint a diákönkormányzat faliújságján hirdettük meg fotópályázatunkat Szabadság 

címmel. A pályázatra érkezett munkák elbírálása februárban lesz esedékes. 

A diákközgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet készítettünk. 
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     A Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetségének (HABIDISZ) a 

vírushelyzetre reagálva törölte, illetve elhalasztotta számos programját. Így nem került sor 

a szeptemberre tervezett Megyei Diák Fórumra sem, ahol a HABIDISZ új vezetőségi 

tagjainak megválasztására került volna sor a megüresedett helyekre. A szavazás online 

térben történt meg 2020.10.14-2020.10.22. között. A szavazáson részt vett Kaszás Blanka 

8. a osztályos tanuló, a diákönkormányzat elnöke. A pályázók által készített bemutatkozó 

videókat megnézte, majd e-mailben küldte el szavazatát. 

Az ősz folyamán megalakult - az iskolai diákönkormányzat támogatásával - a Vénkerti 

Természetjárók Klubja Hudra Helga tanárnő és Papp Szabolcs tanár úr vezetésével. Az 

egészséges életmód jegyében kirándulást szerveztek a botanikus kertbe, valamint Debrecen 

határában kerékpártúrán is részt vehettek a jelentkezők. 

Kirándulásaikról a résztvevő gyerekek rövid beszámolókat készítettek, amelyeket az 

iskolaújság novemberi számában jelentettünk meg a Zöld oldal rovatunkban. 

Novemberben elmaradt a tervezett Honfoglaló-bajnokság. Helyette az 5-6. és a 7-8. 

osztályok rejtvényes feladatokat kaptak. A jó megoldásokat édességgel jutalmaztuk. 

Január 13-án a Házirend módosításának elfogadása történt meg- Ennek érdekében 

összehívtuk a diákönkormányzati képviselők egy részét. 

Január 22-én a magyar kultúra napján műveltségi kérdéseket válaszolhattak meg az 

osztályok képviselői Szilágyi Imréné könyvtárostanár vezetésével, Orosz Angéla tanárnő 

közreműködésével.   

Február 10-én félévértékelő diákönkormányzati gyűlést tartottunk. Ekkor jutalmaztuk 

a Szabadság címen meghirdetett fotópályázat győzteseit is. A pandémiás helyzet miatt a 

farsangot a tanulók osztályszinten rendezték meg. Ebben a hónapban jelent meg 

iskolaújságunk második száma is, amelyet tanulóink az iskola honlapján találhatnak meg. 

Március 8-ától május 10-éig digitális oktatásra tértünk át. Március végén, április elején 

bekapcsolódtunk online téren keresztül a HABIDISZ új elnökségének megválasztásába. 

Április 20-án a Fenntarthatósági témahét keretében, a DÖK és Vénkerti 

Természetjárók Köre szervezésében a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének programján 

vettünk részt egy kisebb tanulócsoporttal. A Nagyerdei Erdészeti Iskola vendégei voltunk. 

A gyerekek faültetést láthattak, ismereteket szerezhettek az erdőtelepítésről, az erdőben élő 

állatok etetéséről. Környezetünk és egészségünk védelmére azzal is szerettük volna a 

tanulók figyelmét felhívni, hogy kerékpárral közelítettük meg a program helyszínét. 

Júniusban, az elmúlt évhez hasonlóan, pedagógusnapi köszöntésünk digitális formában 

történt. 

Június 9-én került sor a tanév utolsó diákönkormányzati gyűlésére. Az iskolai 

dokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend) változásainak megszavazása 

után intézményvezető asszony értékelte a tanév tanulmányi munkáját, a digitális oktatás 

tapasztalatait. 

A tanév utolsó napján rendeztük meg a diákönkormányzati napot. A tanulók az iskolán 

belül több helyszínen és változatos, érdekes programokon (sorverseny, foci, filmtotó, 

puzzle érzékenyítő programok, madarak világának megismerése, ügyességi játékok stb.) 

vehettek részt. Örömmel tölt el, hogy diákjaink a tanév utolsó napját ilyen felszabadultan 

tölthették. 
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II.8. Környezettudatos nevelés – Ökoiskola 

Folyamatos feladatok 

 Pályázatfigyelés, pályázati anyagok elkészítése, nyomon követése, beszámoló beadása 

 Együttműködés az iskolai Diákönkormányzattal 

 A kitűzött célok, és az ütemtervben szereplő programok megvalósítása 

 Továbbképzéseken való részvétel 

 Gyógy- és fűszernövényes kiskert gondozása 

 

Témanap  

 Biodiverzitás 

 Iskolaszépítő nap – az iskolai udvarokra koncentráltan  

 

Témahét 

 Fenntarthatósági témahét 

 Európai Hulladékcsökkentési Héthez 

 

Kiállítások 

 Két keréken hegyen –völgyön által  

 Biodiverzitás 

 „Szatyor”  

 Kupakokból tabló kiállítás 

 Természettár kiállítása a Nagyerdő élővilágáról 

 „Köszönet a méheknek” városi rajzpályázat online kiállítása 

 

 

Pályázatok 

 Erasmus 

 Két keréken hegyen –völgyön által – városi fotópályázat 

 „Köszönet a méheknek” városi rajzpályázat 

 

 

Továbbképzések 

 „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola” Ökoiskolák találkozója 2 fő: Gyarmatiné 

Piránszki Nóra; Kosztor Mariann 

 e Trend Konferencia „Klímaváltozás és Környezettudatosság az e Twinning program” 

3 fő: Gyarmatiné Piránszki Nóra, Ákos Zsoltné, Kosztor Mariann 

 Fenntarthatósági Témahét 2021. pedagógusképzés című 5 órás nem akkreditált 

pedagógus-továbbképzési program: 3 fő Gyarmatiné Piránszki Nóra, Hudra Helga, 

Papp Szabolcs 

Kapcsolattartás 
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 Intézményen belül: vezetőséggel, alsós, felsős, napközis munkaközösségekkel, 

művészeti iskola munkatársaival, pedagógus munkát közvetve segítő kollégákkal, a 

diákönkormányzattal, az Alapítvánnyal 

 Intézményen kívül: Hortobágyi Nemzeti Park, Együtt az állatokért állatvédő 

egyesület, Madártávlat; Erdőmentők Hajdú-Bihar Megyei Szervezete Zöld Kör, 

Természettár 

 

 

Programjaink részletesen: 

1. Fenntarthatósági Témahét 

A fenntarthatósági témahét kiemelt program volt az alsó tagozatos tanulók számára. A 

honlapon felajánlott óravázlatok nagy segítséget jelentettek a megadott témák feldolgozásában. 

A fenntarthatóságban jártasabb kollégák maguk is kidolgozták az osztály számára a 

legmegfelelőbb projekttervet. 

  

           Az első évfolyamon a szelektív hulladékgyűjtés problémája került előtérbe. Kuka Berci 

kisfilmjében bemutatta a szelektív gyűjtés folyamatát, az Alma együttes Szuperkukái pedig 

kedvet csináltak a hulladékgyűjtéshez.  A Nézz szembe a szemeteddel! című órán keresztül 

tájékoztatást kaptak a tanulók a  hulladékokról, azok gyűjtéséről és felhasználásáról. 

Feladatlapok megoldásával  (RENDEZD EL!) ismereteiket felhasználva dönthettek a hulladék 

sorsáról. A komposztálást, mint újrahasznosítást a gyógynövényes kertben is megtekintették.   

Idén az iskolánk meghirdette az osztályok kupakgyűjtési akcióját. Szeptember óta 

egyre több kupak érkezik be hozzánk. Ezen a héten a gyerekek szívesen felhasználták gyűjtött 

kupakjaikat vizuális kultúra, technika és életvitel órán és manuális foglalkozáson egyaránt. 

Évszakszínezővel, az ökolábnyom készítéssel a mindennapi alkotás örömét is átélhették. Az 

elkészült alkotásokkal az osztálytermeiket és a folyosót díszítették.  

             A második évfolyamon minden osztály a Föld üzeni, ébresztő! című óráival a 

klímaváltozás hátterét, okait és következményeit kutatta. Az időjárási elemek megváltoznak 

az évszakok változásával. A kivetített képek hosszas beszélgetést indítottak el a gyerekek 

között. A csoportok ezen a héten címert terveztek, gyűjtőmunkát kaptak, amely 

felhasználásával tablót, montázst készítettek a faliújságukra.  

 A fenntarthatósági témahéten minden osztály fontosnak tartotta, hogy meglátogassa az 

iskola gyógynövényes kertjét. De nemcsak a betekintés volt fontos egy-egy osztály számára, 

hanem a tapasztalatok gyűjtése is. A hagymaültetés, a virágláda készítés, a komposztáló 

megtöltés mellett gyógytea készítésre és kóstolásra is maradt idejük.  

A 3. évfolyamban a hulladékkezelés folyamatát tekintették át a Nézz szembe a 

szemeteddel! című óraterv segítségével. 

A 3.a osztály diákjai az óravázlat során a általános tájékoztatást kaptak a hulladékokról, azok 

gyűjtéséről és felhasználásáról.  Az órán készült plakátok, rajzok  a teremben lévő faliújságot 

díszítik. 

A hulladékokból játékot is készítettek, amivel azután szívesen játszottak. 
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A 4. évfolyam tanulói okokat, tényeket, következményeket, fogalmakat vizsgáltak a 

fenntarthatósági hét folyamán. Környezetismeret, olvasás, etika órán „Mit jelent számodra a 

fenntarthatóság?” kérdését vitatták meg. Egy megkezdett mondat befejezése minden 

tanulónak más-más gondolatot hívott elő. Mégis a legkifejezőbb a következő volt: A 

fenntarthatóság az, hogy nem okozunk több fájdalmat a Földnek.” 

Fogalmazás és rajz órán a múlt- jelen-jövő kapcsolatáról beszélgettek. Kezedben a jövő! 

felhívással a rajzot és plakátot készítettek a 4.a osztályos diákok.  

  A biodiverzitás témanapon a 4.b osztály tanulói az ökokertben napközis foglalkozást 

tartottak, ahol a feladatlapot töltöttek ki.  

A 4.c osztály az újrahasznosítást manuális foglalkozáson próbálhatták ki. Itt társasjátékokat és 

járműveket készítettek a gyerekek.  

   Felső tagozatos osztályaink kerékpároztak, futottak, sétáltak a „Magadért sportolj” 

program keretében. Az Iskolai Sport Programban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, 

ezért a megye legaktívabb iskolájaként, 35 000 Ft értékben sporteszközöket tartalmazó 

ajándékcsomagban részesültünk. 

Részt vettünk a faültetési programban is. A Hortobágyi Nemzeti Park által 

adományozott magyar kőris fa tovább gazdagítja udvarunk faállományát. 

2. Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Az Európai Hulladékcsökkentési hét programjaira nagy lelkesedéssel készült 

iskolánk apraja-nagyja. Olyan programokat szerveztünk, ami sok előkészületet igényelt, hogy 

a járványügyi előírásokat be tudjuk tartani.  

24-én megnyílt kiállításunkhoz minden osztály kapott 1-1 külön felületet, ahová az 

otthonról hozott táskákat ki tudták helyezni. Ezzel a kiállítással arra próbáltuk felhívni a 

figyelmet, mennyi lehetőségünk adódik a mindennapokban a nilon táskák, zacskók 

kiváltására. A paravánokat előző hét közepétől volt lehetőségük díszíteni a gyerekeknek, így 

el tudtuk kerülni a tömeget. 

   25-én lombseprűt ragadtak diákjaink, és iskolánk udvarairól seperték össze a lehullott 

faleveleket. Itt is szigorú beosztás alapján tevékenykedtek az osztályok, ki, mikor, melyik 

udvaron tartózkodhat. 

26-ára elkészültek a szebbnél szebb műanyag kupakokból készült tablók is, amikből 

iskolánk színpadán egy szép szőnyeget fűztünk össze. Az osztályok kreativitása határtalan 

volt, így az újrahasznosítás jelétől kezdve, az élet fáján át, maszkos Földet vagy delfint is 

láthattunk az alkotások között 

3. Téli madáretetés 

Az első fagyok megérkezésekor iskolánkban is elindult az énekes madarak etetése. Az 

egész országban azt lehet hallani, hogy egyelőre nagyon kevés az etetőre járó énekes madarak 

száma. Szerencsések vagyunk, mert az eddig eltelt etetési időszakban minden nap rengeteg 

madár fordult meg kertünkben, az etetőkön. Leginkább mezei verebek és széncinegék járnak 

hozzánk, de többször lehetett látni kis fakopáncsot, zöldikéket, barátcinegéket, meggyvágót és 

örvös galambokat is, sőt a téli szünetben egy ritka tüzes fejű királyka is járt nálunk, olvasható 

iskolánk honlapján is. 

A tavalyi évhez hasonlóan most is sokan hozzák szorgalmasan az eleségeket. 

Köszönjük minden kollégának, a gyerekeknek és a helyi lakosoknak! 
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4. Madártávlatban a Vénkerti Iskola 

Iskolánk rendszergazdája Tar István, hétvégeken sokat jár terepre, madarászni. Több 

ritka madárfaj megfigyelésében is részt vett az elmúlt 2-3 évben. Fényképei és a 

megfigyelések tapasztalatai  több alkalommal is bekerültek a „Madártávlat” című újságba. 

Számunkra a legérdekesebb az idén tavasszal iskolánk felett átrepülő törpe sas volt. Mivel a 

vonulása alatt rövid idő alatt nagy távolságokat képes megtenni, ezért nagyon nehéz 

megfigyelni ezt a ragadozót. 

5. Erdőmentők 

Vadonatúj madáretetőket és odúkat is kaptunk az Erdőmentők Hajdú-Bihar Megyei 

Szervezetétől, akik interaktív online előadásokkal segítették iskolánkat a madáretetés 

elindításában. Rengeteg hasznos tanácsot kaptunk, hogy mikor, hogyan és mivel etessünk.  

6. Iskolaszépítő nap 

Igyekeztünk minden lelkes kézbe szerszámot adni, és elfáradtan, de büszkén ment 

haza mindenki, a tervezett feladatot elvégeztük. Megszépült a gyógynövényes kiskert, és a 2 

nagyudvar. 

7. AMI – újrahasznosítás 

Tojástartó, újságpapír, ragasztó, festék és már a tengeren vagyunk képzeletbeli 

hajónkkal. Molnár Éva tanárnő képzősei saját ötleteiket valósították meg művészeti 

foglalkozásukon. 

8. Virágültetés 

A 2.b osztály lelkes csapata a jó időt kihasználva, délutáni foglalkozásként virágot 

ültetett a kiskertben.  

 

9. Két keréken hegyen – völgyön által  

 Városi fotópályázatot hirdettünk Debrecen általános iskoláiban, amire a járványügyi 

helyzet miatt a megszokottól eltérően kevés pályamunka érkezett. Iskolán kívülről egy kisfiú, 

valamint egy volt tanítványunk küldött fotót, és a mi iskolánkból is csak 2-3 alsós gyermek 

jelentkezett fényképekkel.  

 

10.  DÖK - Vénkerti Természetjárók Klubja 

A DÖK szervezésében Hudra Helga és Papp Szabolcs tanár úr megalakították a 

Vénkerti Természetjárók Klubját. Hudra Helga, mint osztályfőnök számtalanszor vitte már 

osztályát kerékpár, és gyalog túrákra, ahová Papp Szabolcs is elkísérte őket. Most nevet is 

kapott ez a megmozdulás, a DÖK kezdeményezésére. 

 

11. Fenntarthatósági témahét újratöltve 

A fenntarthatósági témahét kiemelt program volta jelenléti oktatásban részt vevő alsó 

tagozatos tanulók számára, de a digitális munkarendben tanuló felső tagozatos osztályok is 

szép számmal kapcsolódtak a programhoz. 

Az előzetes felkészüléshez 3 fő pedagógus vett részt a 2021. évi Fenntarthatósági 

Témahét keretében online megtartott 5 órás pedagógus továbbképzésen és rendszeres részt 
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vevői voltunk a Webináriumoknak is. Pedagógusaink és felsős diákjaink részt vettek a 

kutatási programban.  A 8.a osztályos csapat részt vett a ZöldOkos Kupa Palánta versenyén, 

ahol megyei III. helyezést értek el. 

Több osztállyal (2.a, 2.b, 6.b, 8.a) megnéztük a Témahét nyitó előadását, amit Áder 

János köztársasági elnök úr tartott. 

Az online tanórák közül alsó tagozatos osztályaink közül többen megtekintették a 

"Mi  fán  terem  az  erdő?” órát. Ehhez kapcsolódva a ZÖLD ERDŐ témakörből a „Erdő, 

erdő, de magas a teteje”2.b, a „Erdőböngésző” 4.b, az „Ezerarcú erdő” 8.b mintaprojektet 

valósítottuk meg.  

Floráriumot készített a 4.a. Az üvegekben egy zárt, gondozásmentesrendszert hoztak 

létre, az ültetőközeg és a páratartalom segítségével, melyben a növény természetes 

élőhelyének sajátosságait imitáló, saját ökoszisztémát hoz létre. 

Az erdő témaköréhez kapcsolódva külső a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének 

programján vett részt felső tagozatosaink egy csoportja, a DÖK  szervezésében. A 

fenntartható közlekedést is demonstrálva kerékpárral és rollerrel tették meg az utat a 

helyszínig. A 4. c gyalogtúrával kapcsolódott a programhoz. Megfigyelték az erdei 

életközösségeket a Borostyán tanösvényen, és részesei voltak egy facsemete ültetésének, 

sokat tanultak az erdővédelemről. 

A 7.a osztály „Csak természetesen! -mikroműanyagok, amik körül vesznek minket”  

órát tekintette meg. Minden tanuló önálló PPT-t készített a környezetszennyezés és 

fenntarthatóság témában. 

A ZÖLD GAZDASÁG témakörből a „Zöld költségvetés kicsiben” témakört dolgozta 

fel a 8. b, 8.c, 8.d osztály. Fenntarthatóság a hétköznapokban témát dolgozta fel a 8.b/2 

csoport. A 2.c osztály a fenntartható divatprojektjét valósította meg, melyhez a szülői 

közösség támogatását is megszerezték. A közösségi felajánlásnak köszönhetően minden diák 

választhatott egy pólót a felajánlásokból. 

A fenntartható közlekedés témakörében 4 órából álló projektet valósított meg a 3. b 

osztály és az 5.c. A közlekedés fejlődéséről, a fenntartható zöld közlekedés lehetőségeiről 

tanultak. Ismeretszerzés hatékonyságát teszttel is mérték.  („zöld” kifejezés, elektromos 

járművek, bioüzemanyag. hibrid járművek, hidrogénhajtás, nagysebességű vasút).  

FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK oktatócsomagból A 2.a, 2.b osztállyal a 

Fenntartható Iskola témakörét választották. A mintaprojekt segítségével dolgozták fel a 

témakör anyagát.  Fenntarthatóság a hétköznapokban témát dolgozta fel a 8.b/2 csoport. 

Környezetgazdálkodás szerepével, fontosságával foglalkozott  a 7.b, 7.c, 7.d osztály. 

Saját iskolai szervezésű programjaink közül az 5-6 évfolyam tanulói otthon 

található hulladékból alkotott az újrahasznosítás jegyében. Az 5. évfolyamon a közlekedési 

eszközök, 6. évfolyamon az építészet, a várak, várkastélyok tervezése volt a feladat. 

A Föld Napja alkalmából egyéni és csapatversenyt hirdettük. Itt minden 3-4. 

évfolyamos osztály képviseltette magát a teszt megoldása során. Nagyon sok plakát is készült 

e témakörben. Magyar Természetvédők Szövetségétől kaptunk egy kiállítást, amit szintén a 

témahéten tekinthettek meg a tanulóink. 

Csatlakoztunk a Déri Múzeum kihívásához, „Öltözz április 22-én kékbe-zöldbe!” 

Ezen a héten is sokan ragadtak seprűt, hogy a térköves iskolaudvart megtisztítsák, így 

részesei legyenek az iskolaszépítésnek.  
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12. Földnapi Kahoot kvíz  

Tabletek segítségével, játékos formában mérettek meg az alsós tanítványok. A Földről, 

a természetvédelemről, a növényekről és az állatokról szóló feladatok minden apróság 

figyelmét lekötötték, hiszen mindenkit érdekel a minket körülvevő világ. 

13. HAPPY HÉT – „A víz éltető ereje” 

Idén 2. alkalommal csatlakoztunk a HAPPY HÉT változatos programjaihoz. A 3. c , és 

a 4.c osztály egész héten happy volt, hiszen tanítóik színes palettát sorakoztattak fel a játékos 

feladatokból számukra. Környezet órán vízivással kezdték az órai munkát, majd a víz 

jelentőségét hangsúlyozták, ezután pedig a vízvédelemről beszélgettek. Technika órán vízbár 

kialakítása volt a feladat, míg a tornagyakorlatokat vizes palackokkal végezték. Rajzórán 

szebbnél szebb színezők, és plakátok készültek, és a kvíz puzzle is nagy érdeklődésnek 

örvendett. 

A prezentáció, és a video iskolánk honlapján megtekinthetők. 

14. Tujaerdő lesz a kiskertben 

         Jól esett a tantermi tanulást felváltani egy kis kerti munkával. Emese, Emőke, és 

Mariann néni tanítványai szorgosan gondozzák iskolánk gyógynövényes kiskertjét, melybe 

már nem csak gyümölcsfa, de egész tuja erdő is helyet kapott. 

15. AMI - "A mi bolygónk, az én bolygóm - így vigyázok rá" 

Cs. Horváth Judit tanárnő tanítványai képeket készítettek a Föld Napja alkalmából, a 

Hajdú-Bihar megyei Europe Direct Információs Központ által meghirdetett megyei 

gyermekrajzpályázatra. 

16. „Köszönet a méheknek” 

Iskolánk városi rajzpályázatának az idei tanévben is aktuálisan fontos témát 

választottunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan is látják a gyerekek a méhek fontosságát az 

életben.  128 alkotás érkezett, iskolánkkal együtt 8 általános iskolából, így egy igazán szép 

online kiállítást tudtunk összeállítani az érdeklődők számára. A video iskolánk honlapján 

megtekinthető. 

17. Erdei Vándortábor 2021 (Zemplén 2021 06. 23-29.; Börzsöny 2021 07. 05-11.) 

Az iskolánkkal második éve veszünk részt az Országos Erdészeti Egyesület által 

szervezett erdei vándortáborban. Idén 21 és 32 fős 2 csoporttal jelentkeztünk és vettünk részt 

a vándortáborban. A 21 fős csoportot 3 a 32 fős csoportot 4 kísérő tanár vezette végig az 

útvonalakon.  

Ezek a táborok abszolút a fenntarthatóság jegyében zajlanak. A gyakorlati és 

tapasztalati élményeknél hasznosabb és maradandóbb a gyerekek számára. Minden pihenőben 

és étkezésnél a szemét kezelés egyetlen módja, hogy „vidd magaddal”. 

A túrák során a tantárgyi koncentráció a biológiával, földrajzzal, testneveléssel, 

matematikával, énekkel, magyar nyelvvel intenzíven megvalósul. A kísérő tanárok között 

biológia, földrajz, testnevelő tanár is volt, akik gyakorlatban és szemléltetve tudták 

elmélyíteni a gyerekekben a tantárgyi ismereteket, illetve olyan információ átadásra nyílik 

lehetőség, ami más módon nem lenne ilyen eredményes. 

A túrák nagyon sokrétűen fejlesztik a tanulók látásmódját és gyakorlatiasságukat. A 

tantárgyi ismereteken kívül a problémamegoldás, kreativitás, alkalmazkodóképesség, 

segítőkészség és még számos tulajdonságuk fejlődhetett.   
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A csodálatos környezetben és az embert próbáló megmérettetés ellenére, amit a 100km le 

gyaloglása és a nehéz hátizsák cipelése jelentett, valamint az otthoni kényelem és megszokott 

infrastruktúra nélkülözése ellenére a gyerekek nagyon jól érezték magukat és visszavágynak. 

 

II.9. Egészségtudatos nevelés 

A korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul, mint 

például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a 

személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet 

kialakításának igénye, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése és a családi életre 

való nevelés. Bár a diákok egészséges életvitelének cselekvő alakítói a szülők, a szülők és az 

iskola együttműködése elengedhetetlen.  

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Elsősorban 

osztályfőnöki, biológia és testnevelés órákon valósult meg, de a jövőorientált életvezetésű 

személyiség alakítására tanórán kívül is lehetőség nyílott.  Munkaközösségünk ezért is 

rendezte meg az egészségvédelmi napokat ősszel, ahol rengeteg hasznos ismeretet 

szerezhettek diákjaink, melyet remélhetőleg be is építenek mindennapjaikba. 

Foglalkozásaink idén a testi, lelki egészség köré épültek.  

Mindennapos tevékenységeink során megragadtuk az adódó alkalmakat, hogy 

odafigyeljünk az egészségtudatos magatartásra. Gyakran hangsúlyoztuk a tisztálkodás 

fontosságát, sok osztályban ehhez kapcsolódóan felelősi rendszer is működött. Most még 

inkább fontos volt, hogy hangsúlyozzuk a tisztálkodás, a helyes és alapos kézmosás 

fontosságát- Az iskolagyümölcs program keretében kapott gyümölcsöket és zöldségeket 

egyre több gyerek fogyasztotta szívesen.   

Idén is kapcsolódtunk az európai diáksportnapja rendezvényéhez ahol szintén 

eredményesen szerepelt az iskola. Ezekért a részvételekért is minden esetben-

tárgyjutalmakban részesült az iskola, így ezzel is fejleszthettük a sportfelszerelések 

készletét. 

Hetedik évfolyamos tanulóink újraélesztési és elsősegélynyújtási oktatásban vettek részt 

februárban. Megismerkedtek a defibrillátor használatával 
 

III. Eredmények 

III.1. Tanulmányi mutatók 

Intézményi statisztika 

2020-2021 év végi Intézményi Tantárgyi Átlagok                                                                                           

  2.3.4. évfolyam 5-8. évfolyam Intézményi 

Magyar nyelv 3,98 3,72 3,81 

Magyar irodalom 4,12 3,94 4,01 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek   
4,01 4,01 

Angol nyelv 4,19 4,00 4,02 

Matematika 4,04 3,46 3,67 

Informatika   4,21 4,21 
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Környezetismeret 4,14   4,14 

Természetismeret   3,76 3,76 

Fizika   3,27 3,27 

Biológia   4,17 4,17 

Kémia   3,82 3,82 

Földrajz   4,04 4,04 

Ének-zene 4,61 4,61 4,61 

Vizuális kultúra 4,74 4,62 4,67 

Technika, életvitel és gyakorlat 4,70 4,73 4,71 

Testnevelés és sport 4,74 4,60 4,65 

Hon-és népismeret   4,75 4,75 

Tanulmányi átlag 4,38 4,11 4,18 

szöveges értékelés 

osztályozott: fő   28 27 28 83   

Tantárgy   1.a 1.b 1.c összesen % 

Magyar nyelv kiválóan teljesített 9 12 11 32 38,6% 

  ebből dicséret 4 0 1 5 6,0% 

  jól teljesített 10 10 7 27 32,5% 

  megfelelően teljesített 8 3 8 19 22,9% 

  fsz 1 2 2 5 6,0% 

Irodalom kiválóan teljesített 11 10 13 34 41,0% 

  ebből dicséret 4 0 2 6 7,2% 

  jól teljesített 7 11 6 24 28,9% 

  megfelelően teljesített 9 3 7 19 22,9% 

  fsz 1 3 2 6 7,2% 

Matematika kiválóan teljesített 13 9 13 35 42,2% 

  ebből dicséret 10 3 5 18 21,7% 

  jól teljesített 9 8 7 24 28,9% 

  megfelelően teljesített 5 7 7 19 22,9% 

  fsz 1 3 1 5 6,0% 

Technika és tervezés 

kiválóan teljesített 19 20 18 57 68,7% 

ebből dicséret 4 3 3 10 12,0% 

  jól teljesített 9 5 10 24 28,9% 

  megfelelően teljesített 0 2 0 2 2,4% 

  fsz 0 0 0 0 0,0% 

Ének-zene kiválóan teljesített 20 13 19 52 62,7% 

  ebből dicséret 4 1 0 5 6,0% 

  jól teljesített 8 10 9 27 32,5% 

  megfelelően teljesített 0 2 0 2 2,4% 

  fsz 0 2 0 2 2,4% 

Vizuális kultúra kiválóan teljesített 16 16 18 50 60,2% 

  ebből dicséret 3 5 3 11 13,3% 

  jól teljesített 8 8 10 26 31,3% 

  megfelelően teljesített 4 3 0 7 8,4% 

Testnevelés kiválóan teljesített 20 19 18 57 68,7% 
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  ebből dicséret 5 3 3 11 13,3% 

  jól teljesített 8 6 10 24 28,9% 

  megfelelően teljesített 0 2 0 2 2,4% 

Etika/Hit-és 

erkölcstan 

kiválóan teljesített 28 26 27 81 97,6% 

ebből dicséret 0 0 0 0 0,0% 

  jól teljesített 0 1 1 2 2,4% 

  megfelelően teljesített 0 0 0 0 0,0% 

MINŐSÍTÉS kiválóan teljesített 11 10 12 33 39,8% 

  jól teljesített 9 12 6 27 32,5% 

  megfelelően teljesített 7 2 8 17 20,5% 

  fsz 1 3 2 6 7,2% 

 

 

 

 

24 
17 18 

14 12 4 8 10 

1.ÉVFOLYAM 2.ÉVFOLYAM 3.ÉVFOLYAM 4.ÉVFOLYAM 5.ÉVFOLYAM 6.ÉVFOLYAM 7.ÉVFOLYAM 8.ÉVFOLYAM 

Kitűnők száma évfolyamonként 
2020/2021 év végi 

4,57 
4,48 

4,57 4,61 

4,43 
4,5 

4,58 

4,38 

4,58 

4,4 
4,5 

4,68 

1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 

MAGATARTÁS ÁTLAG 
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4,63 4,28 4,44 4,77 
3,89 3,83 

4,88 4,6 
3,78 3,62 

4,77 4,68 4,48 4,54 

5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 7.D 8.A 8.B 8.C 8.D 

MAGATARTÁS ÁTLAG 

4,5 
4,33 

4,71 

4,35 
4,48 

4,7 

4,5 
4,42 

4,58 

4,3 

4,5 4,5 

1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 

SZORGALOM ÁTLAG 

4,19 4,04 3,81 
4,62 

3,46 3,48 

4,58 4,44 

3,22 3,43 
4,5 4,4 

3,92 3,88 

5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 7.D 8.A 8.B 8.C 8.D 

SZORGALOM ÁTLAG 

3 
5 

2 1 1 3 1 2 1 1 

2020/2021 év vége  
tantárgyi bukások felső tagozat 
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2020/2021. továbbtanulás 

 

 8. a (fő) 8. b (fő) 8. c (fő) 8.d (fő) % 

gimnázium  16 8 4 3 30% 

technikum 14 17 20 17 65% 

szakképző 0 0 1 5 5% 

létszám 26 27 23 24 100% 

 

Nyelvvizsga eredmények 

középfokú nyelvvizsgák (fő) 

írásbeli szóbeli komplex 

2 2 19 

 

III.2. Versenyeredmények; tanulói pályázatok eredményei 

Országos versenyek: 

0 0 

3 

0 0 0 0 0 
2 

3 

0 0 1 1 

5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 7.D 8.A 8.B 8.C 8.D 

Bukások száma (fő) 

0

2

4

fő

Évfolyamismétlők 

évfolyamismétlők évfolyamismétlők évfolyamismétlők
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tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

Matematika 
Bendegúz - 

Matekász 
Bíró Tamara 2.a I. Nagy Istvánné 

Gazdasági és 

pénzügyi kultúra 

Bankvelem 

Pénzokos Kupa 

megyei 

csapatverseny 

8.b 2. csapat IX. Kiss Zsuzsanna 

 

Megyei versenyek: 1-5. helyezett 

tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

Angol nyelv 

Reading in English - 

angol nyelvű 3 

fordulós olvasási 

levelezős verseny 

Fejes-Tóth 

Boglárka 8.a 
I. Soós Imelda 

Angol nyelv 

Reading in English - 

angol nyelvű 3 

fordulós olvasási 

levelezős verseny 

Sámi Anna Bella 

8.a 
II. Soós Imelda 

angol nyelv 

Reading in English - 

angol nyelvű 3 

fordulós olvasási 

levelezős verseny 

Majoros Csaba 6.a 
III. Hudra Helga 

Irodalom 

Bocskai István 

Általános Iskola 

vers- és prózamondó 

verseny online 

Nagy Bianka 1. b I. 
Marjánné Fedur 

Georgina 

Irodalom 

Megyei Szabó 

Magda vers- és 

prózamondó 

fesztivál 

Dremák Imola 5.b 

Pénzes Viktória 

5.a, Svéhla Sára 

5.a 

arany  

minősítés 
Orosz Angéla 

Irodalom 

Megyei Szabó 

Magda vers- és 

prózamondó 

fesztivál 

Nagy Anita 5.a, 

Szalanics Márton 

5.b 

ezüst 

minősítés 
Orosz Angéla 

Irodalom 

Megyei Szabó 

Magda vers- és 

prózamondó 

fesztivál 

Kaszás Blanka 8.a 
kiemelt arany  

minősítés 

Csákfalviné 

Veniger Ágnes 

Irodalom Megyei Szabó Kulcsár Kata 5.c arany  Szűcsné Somi 
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Magda vers- és 

prózamondó 

fesztivál 

Süvöltős Anna 5,c minősítés Éva 

Informatika 

II. Bolyai János 

számítógépes 

grafikaverseny 

Kulcsár Kata 5.c 

Gazsó Lajos 8.b 

III. 

II. 

Papp Szabolcs 

Kiss Zsuzsanna 

Gazdasági és 

pénzügyi kultúra 

Bankvelem 

Pénzokos Kupa 

megyei 

csapatverseny 

8.b 1. csapat II. Kiss Zsuzsanna 

Matematika 
XXVII. Bolyai János 

megyei matematika 
Nagy Edvin 7.a I. Ákos Zsoltné 

Matematika 
XXVII. Bolyai János 

megyei matematika 
Simon Bence 8.b I. 

Magyarné 

Hengsperger Éva 

Matematika 
XXVII. Bolyai János 

megyei matematika 
Pintér Szabolcs 6.a V. 

Vargáné Balogh 

Tünde 

Matematika 
XXVII. Bolyai János 

megyei matematika 
Mezey Áron 5.c VI. Tóth Éva 

Irodalom 
Vörösmarty Napok 

versmondó verseny              
Kaszás Blanka 8.a I.  

Csákfalviné 

Veniger Ágnes 

Irodalom 
Vörösmarty Napok 

versmondó verseny              
Kulcsár Kata 5.c I.  

Szűcsné Somi 

Éva 

Irodalom 
Vörösmarty Napok 

versmondó verseny              

Szalanics Márton 

5.b 
III.  Orosz Angéla 

Természettudomány Ökoskodó 6.a csapata IV. 
Mokánszki 

Józsefné 

Vizuális kultúra 
Hajdú-Bihar Megyei 

Horgász Szervezetek 

Szövetsége 

Brandtner Lili különdíj Orosz Angéla 

 
 

   

 

Városi versenyek 

tantárgy verseny résztvevő helyezés felkészítő 

irodalom 

Debrecen, Lorántffy 

Zsuzsanna Ált. Isk. - vers- és 

prózamondó verseny online 

Nagy Bianka 1. b különdíj 
Marjánné Fedur 

Georgina 

irodalom Móra Ferenc vers-és 

prózamondó verseny 
Oláh Csenge  3.b  III.  Orosz Angéla 
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IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

IV. 1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése 

Az iskolában működő munkaközösségek  együttműködnek egymással. Az osztályfőnöki 

munkaközösség minden szakmai munkaközösség munkáját segíti.  Az alsós humán és reál 

munkaközösség tagjai mindenben együtt dolgoznak, hiszen ugyanazon gyerekközösséget 

irányítják. A szakmai megbeszélések állandóak a kollégák között. Nagyon szoros és jó 

szakmai kapcsolat van a fejlesztők és az osztálytanítók között.  

IV.2. Nevelőtestületi belső tudás-megosztás 

A vírushelyzet miatt lényegesen kevesebb lehetőség adódott a belső tudásmegosztásra, mint 

az előző tanévben. A munkaközösségek az augusztusban betervezett bemutató órákat nem 

tudták megtartani, elmaradtak a minden évben oly nagy érdeklődésre számot tartó leendő 

elsős tanítók bemutató órái is. Az előzetesen betervezett őszi nevelőtestületi értekezletnek is 

módosult a témája, helyszíne is. Három téma köré csoportosítottuk a tudásmegosztást. 

 Csákfalviné Veniger Ágnes tartott előadást az állampolgári nevelés témaköréből. 

 Gyarmatiné Piránszki Nóra a fenntarthatóság témakörében adott elő, melyet 

kiegészítettek évfolyamonként egy-egy részletes beszámolóval az alsós tanítók a 

fenntarthatósági témahéten konkrétan megvalósított programokkal, tevékenységekkel. 

 Kiss Zsuzsanna kolléganő a mindennapi pénzügyeinkről tartott egy nagyon hasznos, 

gyakorlati előadást, mely igen csak felcsigázta a kollégák érdeklődését. 

A tavaszi nevelési értekezlet témája az intézményi dokumentumok átdolgozása volt. Minden 

munkaközösség nagyon alaposan átnézte a már meglévő dokumentumokat és javaslatot tettek 

a tapasztalatok alapján a módosításokra. Kidolgozásra került 3-4. évfolyamon és a 7-8. 

évfolyamon a tantárgyak helyi tanterve. 

 

IV.3. Gyakornokok mentorálása 

 Ebben a tanévben szeptember 26-án Szegediné Tímári Katalin gyakornoka Forgács-Őz 

Anett pedagógiai asszisztens sikeres minősítő vizsgát tett.  

 Balogh Ágota gyakornok mentorálását Anginé Kluknavszky Judit végzi. A félév során 

iskola dokumentumainak megismerésével kezdték, mert ez elengedhetetlen feltétele az 

eredményes munkának. Heti rendszerességgel konzultáltak, beszélték meg a 

tapasztalatokat, az esetleges problémákra közösen keresték a megoldást. A gyakornok 

több órát látogatott a mentornál. 

 A Debreceni Egyetemmel kötött megbízási szerződés alapján Tóth Andrea magyar-

történelem szakos egyetemi hallgató intézményünkben végezte tíz hónapos szakmai 

gyakorlatát. Jól felkészült, tanítani akaró és tudó jövendőbeli pedagógust ismertünk meg 

a személyében. Munkáját pontosan végezte, a kisebb korrekciókat is szívesen fogadta, 

majd hasznosította a következő órái alkalmával. A diákokkal nagyon jó volt a kapcsolata. 

Ösztönözte őket a helyes munkára. Sok segítséget adott a diákoknak a felkészüléshez. 

Napi szinten használta az IKT-s felületeket, a házi feladatok adásakor pedig a Redmenta 

kínálta lehetőségekkel él. 
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IV.4. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal  

Az Intézményi Tanács két alkalommal került összehívásra. A Házirend véleményezése 

részben személyes jelenléttel és telefonos bekapcsolódással történt. Támogatták a Házirend 

módosítását. Tanév végén szintén az intézményi dokumentumok módosítása és a tanévi 

beszámoló volt a téma. Mindkét napirendi pontban elfogadták az előterjesztést. 

IV.5. A szülői szervezet és az intézmény együttműködése 

A szülők és a pedagógusok előzetesen megszervezett és egyeztetett együttműködési 

fórumai a fogadóórák és szülői értekezletek. Az iskolavezetés minden tagja tart 

rendszeresen fogadóórákat, melyek időpontjáról a tanév elején a szülőket a honlap útján 

értesítettük. Ebben a tanévben személyes jelenléttel tartottuk meg az augusztusi szülői 

értekezleteket, amelyen majdnem minden szülő részt vett. A vírushelyzet miatt online 

tartunk fogadó órákat, amelyre nagyon csekély az érdeklődés. Minden osztálynak van 

zártkörű Facebook, messenger csoportja, ahol a kollégák rendszeresen tájékoztatják a 

szülőket az iskolai eseményekről és itt is megosztják az osztályt érintő információkat. 

Ezeken a fórumokon, szinte minden szülő bekapcsolódik. 

Nagyon változó jelenlét mellett tartották meg az osztályfőnökök az online szülői 

értekezleteteket (február, május). Sajnos így még nehezebben voltak a szülők 

mozgósíthatók, mint a személyes jelenlétes értekezleteken. 

A félév során két alkalommal került online formában összehívásra a szülői 

választmány. Sajnos nem igazán éltek a szülők a lehetőséggel, csak 10-16 fő kapcsolódott 

be a munkába. A Kréta kérdőívek segítségével véleményezték a Házirendet. Google űrlap 

segítségével fogadták el a tanév végén az intézményi dokumentumok módosítását, és az 

intézményi beszámolót. 

 

 

 

V. Az intézmény külső kapcsolatai 

V.1. Együttműködés a város intézményeivel 

 Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye 

 Adatot szolgáltattunk a Városi Tehetséggondozó Program moduljainak vezetőiről, 

diákjairól, a programban résztvevő nyolcadikos tanulók továbbtanulásáról. 

 Részt vettünk az 5. évfolyamos diákok tehetségdiagnosztikai mérésében. 

 Folyamatosan küldjük kontrollvizsgálatra a BTMN-es tanulókat 

 Folyamatosan küldjük vizsgálatra a tanulási, magatartási nehézséget mutató tanulókat. 

 DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti  Központ 

 Estkonferenciák 

 Jelzőlapok küldése problémák esetén 

 Igazolatlan hiányzás jelzése 
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 Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 

 Igazolatlan hiányzás jelzése 

 

V.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

 Klebelsberg Központ: 

 EFOP-3.2.4-16 -"A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT 

eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban –– 

középhaladó szintű továbbképzés" 17 fő 

 EFOP-3.2.4-16 -"A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT 

eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban –– alapozó 

szintű továbbképzés" 6 fő 

 EFOP-3.2.4-16 -"A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT 

eszközök rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban –– pedagógus 

kutatásban való részvétel 

  

 

 Debreceni Tankerületi Központ 

 A Debreceni Tankerületi Központ az EFOP-3.3.5-19-2020-00020 

azonosítószámú „Csodaszarvas Program a Debreceni Tankerületi Központ 

intézményeiben” című projekt keretében megvalósuló nyári tábor 2x 40 fő 

részvételével 

 

 Oktatási Hivatal: 

 Országos kompetenciamérés Kiegészítő mérésében vettünk részt május 10-én. 

A 8.a osztály került kiválasztásra. A mérés digitálisan zajlott. A mérésben részt 

vevő tanulók, illetve az iskola tanárai egy online kérdőívet is kitöltenek. A 

kérdések arra vonatkoznak, hogy a járvány mennyire befolyásolta a tanulási-

tanítási folyamatokat, hogyan zajlott a digitális oktatás. A kérdőívek kitöltése 

önkéntes volt. 

 Oktatási Hivatal MaTalent6 tehetségpályázatában a 4. évfolyamosok 

mérésében vettünk részt. Átütő tehetségű tanulónk nem volt, több tanulónk 

került a kiemelt tehetségű csoportba. Az eredmények segítették az emelt 

matematika csoportba való besorolást. 

 A Debreceni POK szaktanácsadója Zolnainé Lovas Emma két alkalommal 

látogatta meg, és segítette a pályakezdő és gyakornok tanítókat ebben az évben. 

 A Debreceni POK szaktanácsadója N. Kocsis Ildikó tartott előadást a 

nevelőtestület számára „A pedagógusok felkészítése a kialakult konfliktusok 

erőszakmentes, konstruktív kezelésére” címmel. 

 Szakértői feladatok ellátása: Ákos Zsoltné, Magyarné Hengsperger Éva, Tóth 

Éva, Kulcsárné Babják Tünde, Horváth Katalin, Simkó Sarolta 
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 EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „A köznevelés 

keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, 

innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt 

keretében a pedagógusok digitális kompetenciáinak mérésére kialakított 

eszközrendszer hatékonyságvizsgálatában vett részt szakértőként Magyarné 

Hengsperger Éva, Tóth Éva 

 Továbbképzéseken való részvétel 

 Agóra Tudományos Élményközpont 

 Az Agórában 15 tanuló vehet részt robotikával kapcsolatos táborban 

térítésmentesen a nyáron. 

 Amerikai Kuckó:  

Az általuk szervezett programok között találunk olyan eseményeket is, melyek 

megfelelnek az általános iskolás korosztály angol nyelvi szintjének és 

érdeklődésének.  

 Angol Műhely Kulturális Egyesület:  

Sikeresen bonyolítják a „Reading in English” levelezős versenyt, melyhez 

diákjaink évről-évre örömmel csatlakoznak 

V.3. Együttműködés civil szervezetekkel 

 Az iskola alapítványához fordulunk, ha néha szükséges anyagi támogatás egy-egy 

rendezvény lebonyolításához, eszköz beszerzésére, gyógynövényes kert 

beültetéséhez. 

 A Karitatív testület felhívására adományokat gyűjtöttünk a nehéz anyagi 

helyzetben lévő családok számára. 

 Az Állatvédő Egyesületnek kutya és macska eledelt gyűjtöttünk. 

 Zöld Kör 

 Természettár 

 Magyar Labdarúgó Szövetség 

 Magyar Diáksport Szövetség 

 Országos Mentőszolgálat 

 Országos Erdészeti Egyesület 

 

 

V.4. Nemzetközi kapcsolatok 

Iskolánk nemzetközi kapcsolatai több irányúak. Két külföldön található testvériskolával 

ápolunk szoros kapcsolatot. Az egyik az Amerikai Egyesült Államokban található 

Woodrow Wilson Általános Iskola és a romániai Micske település általános iskolája. Az 

angol nyelv tanulása és gyakorlása szempontjából kiemelkedő jelentőségű az előbbi. A 

személyes találkozás a jelenlegi világjárvány miatt nem lehetséges. Tanulóink az előző év 

végén utaztak volna Amerikába, de ezt a járvány megakadályozta. Bíztunk benne, hogy  a 

következő tanévben pótolhatjuk, de már erre nem látunk reális esélyt. 
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Nemzetközi kapcsolatainkat az Erasmus + program keretén belül egy pályázattal 

szélesítettük. Sajnos a pandémia és partnerek digitális oktatása miatt kicsit lassabban halad a 

megvalósítás. A tervezett  utazások, programok  elmaradtak. 

 

VI. A pedagógiai munka feltételei 

VI.1. Humán erőforrások alakulása 

Intézményünkben a szakos ellátottság 100%-os, de az előző tanévhez képest jelentős 

változások történtek a tanév végén és évközben is. Három kolléga nyugdíjba ment, helyettük 

egy fő óraadó Molnár Nándorné került felvételre. Tengeri Teodóra gyakornok kérte 

közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését augusztusban, helyette Balogh Ágota 

gyakornok került kinevezésre. Takácsné Huszti Tímea anyai örömök elé néz, ezért tartós 

táppénzre került november 15-től. Helyére december 1-től Hrubi Katalin kolléganő került. 

Barbócz Anikó felmentési idejének második felét kezdte meg december 14-től, álláshelyére 

Hunyár Ádámné Kapitány Mária került január 20-tól, majd  a nyugdíjba vonuló Béres 

Andrásnétól vette át az osztályfőnöki feladatokat március 12-től. Hunyárné Kapitány Mária 

helyett a felsős napközis csoportot Kosztor Mariann pedagógiai asszisztens vette át. A 

váltásokból látszik, hogy sok volt a helyettesített idő, de szerencsére ezeket az órákat 

szakszerű helyettesítéssel tudtuk vinni. 

Nem volt azonban ilyen szerencsés a felső tagozat, mert a sok COVID fertőzés miatt 

betegállományba kényszerülő tanár kollégákat nem mindig tudtuk szakszerűen 

helyettesíteni. 

Battyányi Ibolya testnevelés szakos tanár helyett április 12-től a szabadsága és felmentési 

idejére nem tudtunk felvenni kollégát, így a helyettesítését kollégáink látták el részben 

túlórában (15 óra), részben kötelező óraszámban (10 óra). 

Magyarné Hengsperger Éva matematika-fizika szakos tanár helyett április 7-től a szabadsága 

és felmentési idejére Dutka Józsefné óraadó került alkalmazásra. 

VI.2. A pedagógus át- és továbbképzési terv megvalósítása 

 Kissné Juhos Ágnes második tanévét végzi (önköltséges képzés): DE GYGYK 

gyógypedagógia szak, tanulásban akadályozottak szakirányán 

 Ragány Bernadett az első félévét kezdte a Debreceni Egyetem TT Karán 

matematika szakon. 

 EFOP–3.1.2-16-os számú projecthez tartozó továbbképzés: A beilleszkedési és 

magatartási nehézségek, zavarok kezelése: (30 óra) Hudra Helga,  

 EFOP–3.1.2-16-os számú projecthez tartozó továbbképzés:  Mediáció, kommunikáció 

és konfliktuskezelés a lemorzsolódás prevenciója érdekében (30 óra): Ecker Andrásné, 

Kuruczné Parragh Ildikó 

 Az interaktív panel alkalmazása a tanulás-tanítás folyamatában: Kuruczné Parrag 

Ildikó 

 Gyalogos vándortábor-vezető: Ladányi Zoltán, Pavliskó József 
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 Pedagógus elsősegélynyújtás oktató képzés: Ladányi Zoltán 

 Webináriumi képzéseken vett részt: Fenntarthatósági témahét a Kárpát – 

medencében, Diákok és tanárok a fenntarthatóságért, Országos fenntarthatósági 

programok: Hudra Helga, Papp Szabolcs 

 „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola” Ökoiskolák találkozója 2 fő: Gyarmatiné 

Piránszki Nóra; Kosztor Mariann 

 e Trend Konferencia „Klímaváltozás és Környezettudatosság az e Twinning 

program” 3 fő: Gyarmatiné Piránszki Nóra, Ákos Zsoltné, Kosztor Mariann 

 Az Őszi Pedagógiai Napok keretében 

1. Vázlatgyűjtemény a jó gyakorlatok bemutatására 2. és 4. évfolyamon: Tokaji-

Mester Szilvia és Tóth Tamásné 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeinek jó 

gyakorlatai: Tokaji-Mester Szilvia és Tóth Tamásné 

3. BTM nehézséggel küzdő tanulók megsegítése a tanórákon: Tokaji-Mester 

Szilvia,  Tóth Tamásné, Gyarmatiné Piránszki Nóra, Papp Szabolcs 

4. „Szabadulószoba” c. továbbképzésen vett részt: Csákfalviné Veniger Ágnes, 

Kissné Juhos Ágnes 

5. Könyvtáros továbbképzés 3 alkalommal: Szilágyi Imréné 

6. Emelt szintű informatikaoktatás az általános iskolában. Digitális 

eszközhasználat, robotika és programozás: Papp Szabolcs 

7. Az Internet Hotline tapasztalatai, praktikus tanácsok pedagógusoknak: Papp 

Szabolcs 

8. Quiz készítése PowerPoint-tal – nem csak informatikusoknak: Papp Szabolcs 

 Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI- „Hatévesen az iskolába” bázis intézményi 

programon vett részt: Kissné Juhos Ágnes 

 A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök 

rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – 

alapozó szintű továbbképzésen vettek részt: Anginé Kluknavszky Judit, Nagy 

Istvánné, Garáné Kurunczi Katalin, Simkó Sarolta, Kiss Zsuzsanna, Kissné Juhos 

Ágnes 

 A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök 

rendszerszerű használata a tanulási-tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16 – 

Középhaladó szintű továbbképzésen vettek részt: Csákfalviné Veniger Ágnes, Papp 

Irén Katalin, Pavliskó József, Vargáné Balog Tünde, Ákos Zsoltné, Ladányi Zoltán, 

Kulcsárné Babják Tünde, Pálfalviné Kovács Katalin, Tóth Éva, Papp Szabolcs, 

Szilágyi Imréné, Anginé Kluknavszky Judit, Nagy Istvánné, Garáné Kurunczi 

Katalin, Simkó Sarolta, Kiss Zsuzsanna, Kissné Juhos Ágnes, Szikora Gyöngyi 

 Matehetsz továbbképzés (10 óra e-learning) Stressz események és kiégés 

tehetségeseknél és pedagógusoknál: áttekintés és esetmegbeszélés: Kiss Zsuzsanna 

  OH A pedagógusok digitális kompetenciáinak mérésére kialakított eszközrendszer 

hatékonyságvizsgálata: Magyarné Hengsperger Éva, Tóth Éva 

 TeachUp1: Formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban- 30 órás 

online továbbképzés – Dr. Zeke Lászlóné, Varga Éva 

 POK Tavaszi Pedagógiai Napok  

A fogyasztói Tudatosságra Nevelés a tanórán és tanórán kívül: Hudra Helga, Papp 

Szabolcs 
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Feladatok és feladatsorok készítése a Nemzeti Köznevelési Portálon: Hudra Helga 

 Digitális Kollaborációs Tér bemutató: Budai Anita, Tóth Éva, Gyarmatiné 

Piránszki Nóra 

 SMART e-Maths projekt tanulási útvonal bemutatója: Ákos Zsoltné, Vargáné 

Balog Tünde, Tóth Éva 

 E-001181/2015/D005 Első lépések adigitális világba IKER I. szintű képzés 35 órás 

– Nagy Istvánné, Budai Anita, Stefáni Krisztina, Szűcsné Somi Éva 

 A tanulás jövője MOOC 2021 – 20 óra – Tempus Közalapítvány  - Garáné 

Kurunczi Katalin, Nagy Istvánné 

 Sutori webinárium - Garáné Kurunczi Katalin, Nagy Istvánné 

 

 

VI.3. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer 

Pedagógus önértékelés: 

 Értékelt kollégák Időpont 

Adatgyűjtő 

Dokumentumelemzés 

Óra-/foglalkozás látogatás 

1. Gyarmatiné Piránszki Nóra 2020. november Kulcsárné Babják Tünde 

2. Iván Andrea Csilla 2020. november Gyarmatiné Piránszki Nóra 

3. Ladányi Zoltán 2020. november Ákos Zsoltné 

4. Tanyi Zoltán Gáborné 2020. november Szegediné Tímári Katalin 

5. Tóth Éva 2021. január Magyarné Hengsperger Éva 

6. Ákos Zsoltné 2021. április Gyarmatiné Piránszki Nóra 

7. Kulcsárné Babják Tünde 2021. április Gyarmatiné Piránszki Nóra 

8. Csukásné Horváth Judit 2021. március Molnár Éva 

9. Simkó Sarolta Gabriella 2021. március Anginé Kluknavszky Judit 

 

 

 

 

Az önfejlesztési tervekben megjelölt feladatok: 

 Új alkalmazói szoftverek és weboldalak megismerése, használata  

 Digitális tananyagok készítése 

 A művészetoktatáshoz kapcsolódó interaktív feladatok, képszerkesztő programok 

felkutatása, megismerése, a tanítási órákon való alkalmazása 

 A tehetséges tanulók erősítése, fejlesztése, versenyeztetése 

 Gyermekek versenyekre való felkészítése 

 Pszichoedukációs tevékenység a nevelőtestületen belül 

 Mozgás a természetben 
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Pedagógus, vezetői és intézményi tanfelügyelet és minősítés/ellenőrzés 

Ebben a félévben nem került sor tanfelügyeleti ellenőrzésre. 

 

Minősítések:  

Kizárólag NOKS, pedagógus minősítések voltak intézményünkben, melyek eredményesen 

zárultak.   

 

Forgács - Őz Anett Khatrin   Pedagógus I.  85%    Megfelelt 

Tamásiné Koncz Gabriella Erzsébet Pedagógus II.  93 %   Megfelelt 

Oláh Ildikó      Pedagógus II.  91%   Megfelelt 

 

 

 

VI.2. Infrastrukturális feltételek 

Harmadik éve, hogy a fenntartó komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre 

intézményünkben. A tavasszal megújultak mosdóink, a tanév első felében 

eszközellátottságunk javult. Legnagyobb fejlesztést a testnevelés szertár kapta kb: 5 millió 

Ft értékben.  

A beszerzett eszközök: 2 db tornapad, 1 db svédszekrény, 5 db zsámoly, 1db Teqboll asztal, 

floorball palánk, verseny és gyakorló ütők, kapuk, labdák.   

Informatikából 2 db EV 3 LEGO robot és egy 3 D nyomtató került beszerzésre.  

A rendezvények színvonalát emeli a 8 db mikroport beszerzése.  

Legjobban várt beszerzés a 4 db interaktív táblához való projektor, ami nagyban 

megkönnyíti a mindennapi munkát. 

Tovább folytatódott az épület belső tereinek a megújítása is. Ebben a tanévben 6 tanterem, 

két folyosószakasz és az aula került felújításra kb. 22 millió Ft értékben. 

Köszönjük a fenntartónak a pénzügyi támogatást! 

 

VI.3. Pályázatok 

VI. 3. 1. Európai Uniós pályázatok 

 Erasmus+ 2020-1-DE03-KA229-077386_2  

Climate detectives at school - think globally, act locally! 2020-2022 

Az éghajlati nyomozók az iskolában - gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

Az elnyert forrás: 20 334 Euro 

A pályázat célja: Kreatív és innovatív megoldások kidolgozása az éghajlat- és 

környezetvédelem érdekében. Kevesebb csomagolóanyag felhasználása, hogy kevesebb 

hulladék keletkezzen. Újrahasznosítható anyagok feldolgozása, ökológiai lábnyom 

csökkentése. 

A német főkoordinátor partner benyújtotta nemzeti irodájához a projekt meghosszabbítása 

iránti kérelmét, mivel a járványhelyzet miatt ebben a tanévben csak nagyon minimális 

előrelépés történt a projekt megvalósításában. 
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 EFOP-3.3.5-19-2020-00020 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „Csodaszarvas 2020 

program a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben.” című projekt 

 

Június 21. és július 2. között iskolánk 80 tanulója vett részt napközis tematikus 

élménytáborban. A két turnusban megvalósuló közösségi programok két témamodul köré 

szerveződtek. Az első turnusban a közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés, a 

másodikban a környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás köré. Az 

első turnus résztvevői tapasztalati tudást szereztek a gyalogos és a kerékpáros közlekedés 

szabályairól. Új csapatjátékokat ismertek meg, így élményeket szereztek az együttműködésről 

és a versengésről is. A második turnusban a diákok ökológiai lábnyomuk kiszámításával 

ráeszméltek arra, hogy ők is hatással vannak környezetükre. Nemcsak mikrokörnyezetük 

élővilágával ismerkedtek, hanem globális társadalmi problémákkal is. A két hét során a 

közösségi programok célja az volt, hogy a diákok környezettudatos magatartással bíró tanulói 

attitűdöt sajátítsanak el. Ebben különböző programszolgáltatók is segítettek, többek között a 

Zöld Kör civil szervezet.  

 

VI. 3. 1. 2. Hazai pályázatok 

Nincs hazai pályázatunk 

 

 

 

VII. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Kollégáink a NAT és a kerettantervek alapján, az iskola Pedagógiai programjával 

összhangban készítették el a tanmeneteiket, foglalkozási terveiket. A kollégák törekedtek 

arra, hogy a tanmenetekben meghatározott tananyagbeosztást, óraszámokat, ajánlott 

tevékenységformákat, módszertani javaslatokat kövessék. A naplókba ezek alapján került 

bejegyzésre a tananyag. Ha valamilyen okból eltértek ettől, akkor a dokumentumaikban 

jelölték azt.  

- A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon hozzájárultunk a tanulók 

- erkölcsi neveléséhez, elsősorban személyes példamutatással. 

- vitakultúrájának, önállóságának fejlesztéséhez, a szabályok betartásának 

tudatosításához. 

- megalapozott önismeretének, a felelősségvállalásuk kialakításához. 

- az erőforrások tudatos, takarékos használatával kapcsolatos szemléletének 

kialakításához. 

- továbbtanulásra való felkészüléséhez. 

- hatékony tanulási stratégiájának kialakításához. 

- gazdasági és pénzügyi ismereteik megalapozásához. 

 

VIII. Gazdálkodási feladatok ellátása (szakszerűség, tudatosság, pénzügyi fegyelem) 
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A gazdasági évre vonatkozó költségvetés felhasználásánál törekedtem a pénzügyi fegyelem 

betartására. A költségvetés teljesítési százaléka megfelelt az időarányos elvárásoknak.  

Továbbra is feladatom, hogy nagyobb odafigyelést kell tanúsítani az energia hatékonyabb 

felhasználására, a kommunikációs szolgáltatások csökkentésére, hogy a hatékony, takarékos 

gazdálkodás megvalósuljon. 

 

IX. Üzemeltetési feladatokban való részvétel 

Az intézményi üzemeltetésben 13 engedélyezett álláshellyel rendelkezünk, amiből egy fő 

egészségügyi alkalmatlanság miatt felmentési idejét tölti. Az üzemeltetési feladatok során 

nagy figyelmet fordítottunk a meghibásodások azonnali jelzésére, hogy a karbantartási 

szerződésben meghatározottak szerint megtörténjen az azonnali hibaelhárítás. Külön 

figyelmet fordítottam az idén a takarítási feladatok elvégzésére a folyamatos fertőtlenítő 

takarítás elvégeztetésére.  

 

 

 

 

Összegzés 

A tanévben a munkatervben meghatározott célokat, feladatokat egyszerűsítettük,  részben 

megvalósítottuk. A járványhelyzet kihívások elé állította a pedagógusokat és a tanulókat is. 

Több osztályban (1.a, 2.b, 3.a, 4.a, 5.b, 6.c, 8.a)  is volt rövidebb ideig online oktatás, 

karantén miatt. Ez a helyzet most jóval felkészültebben ért bennünket, mint az előző 

tanévben. Minden osztályban a GSuit felületen kialakított osztályteremben folyt a digitális 

oktatás. Elmondhatjuk, hogy a meet alkalmazásával valamennyi órát közvetlen tanári 

irányítás mellett tartottuk. Osztályonként így is volt 1-2 gyerek, aki eszközhiány miatt nem 

tudott bekapcsolódni az élő osztálytermi munkába. Ők messengeren és a Kréta naplón 

keresztül kapták a feladatokat.   

Az iskolai oktatásnál a szükséges „távolságtartást” nehéz volt betartani, hiszen a gyerekek 

nagy százalékának szüksége van az egyéni segítségnyújtásra, a folyamatos ellenőrzésre. 

Nehéz, szinte kivitelezhetetlen volt a „katedráról” tanítás, különösen az alsó tagozatban és a 

matematika tantárgy esetében.  

Az újra bevezetett digitális oktatás tovább nehezítette munkánkat az alsó és a felső tagozaton 

egyaránt. Volt néhány gyerek, akik munkáját pozitívan befolyásolta ez a munkarend, de a 

többségnél inkább a hiányosságok fokozódását figyelhettük meg. Természetesen a 

hiányosságokat folyamatosan igyekszünk  majd pótolni, a lemaradókat felzárkóztatni. 

Az óralátogatási tapasztalatok alapján megállapítható, hogy kollégáink szakmailag és 

módszertanilag alaposan felkészültek, változatos óravezetéssel, tanulásszervezéssel, érdekes 
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játékos feladatokkal motiválták tanulóinkat, kiemelt figyelmet fordítottak a hosszabb időt 

hiányzók felzárkóztatására.  

Azt tapasztaltuk, hogy az első évfolyamos gyerekek iskolai beszoktatására a kollégák 

hatalmas erőfeszítéseket tettek. Sajnos egyre nagyobb a képességbeli különbség az iskolába 

érkező gyerekek között. Ez adódott a tavaszi online oktatásból is, ami még tovább 

nehezítette az első évfolyamos kollégák dolgát, azért is, mert egyre kevésbé számíthatunk az 

otthoni szülői támogató, segítő háttérre. 

Továbbra is nagyon magas BTM-s, SNI-s gyerekek száma. Az ő megfelelő fejlesztésük 

komoly szakmai kihívás elé állított minden kollégát. Az ő esetükben nagyon meghatározó a 

sokszor elhanyagoló szülői háttér. Ezekben az esetekben szorosabb kapcsolatot igyekeztünk 

tartani a segítő intézményekkel, a fejlesztő pedagógusokkal, valamint az 

iskolapszichológussal.   

Intézményi szinten 14 tanuló nem teljesítette a tanév követelményeit. 2 tanuló alsó 

tagozaton, 12 tanuló felső tagozat. Közülük 5-en évfolyamismétlésre kötelezettek, 9-en 

javító vizsgát tehetnek. Ezekben az eredményekben az is benne van, hogy nagyon magas a 

tanulók hiányzása. Nagyon sok tanuló kihasználta, hogy a szülő bemondására 5-10 napig 

otthon maradhattak, s erről orvosi igazolásuk is volt. 

A következő tanévben kollégáink kiemelten foglalkoznak a digitális oktatás miatt  

keletkezett hiányosságok pótlásával,  a lemaradó tanulókkal, hogy a következő tanévben 

csökkenjen a bukások száma. 

 

Feladataink a 2021/2022-es tanévre: 

         A digitális munkarend miatti  felzárkóztatás 

 A bukások számának csökkentése 

         A kompetencia mérés eredményeinek a javítása 

         A nyelvi mérés eredményeinek javítása 

         Tanulók motivációjának növelése 

         A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése 

         Tehetséggondozás, versenyeztetés 

         Az önálló tanulás képességének a fejlesztése 

         A kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési rendszer működtetése 

         Környezettudatos magatartás erősítése 

         Részvétel a témahetek programjaiban 

       a „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

       a fenntarthatósági témahét 

       a digitális témahét 

 Erasmus+ pályázat megvalósítása: Az éghajlati nyomozók az iskolában - 

gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 
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Alapfokú művészetoktatás 

 

„Kreativitás nélkül csak ismétlés és rutin van; mindkettő nagyon értékes a maga helyén, 

és viselkedésünk jórészt ebből áll, de a fejlődéshez, a változáshoz és az új irányokhoz 

kreativitás kell.” 

                                        /Edward De Bono – pszichológus, a laterális gondolkodásmód megteremtője/ 

 

A 2020-2021-es tanév előzményeiről 

Ismerve a világban és a környezetünkben kialakult helyzetet, igen kreatívnak kell ahhoz lennünk, hogy 

célkitűzéseinket ebben a tanévben is meg tudjuk valósítani.  2020. március 16-tól a COVID-19 

pandémia okán a Kormány online oktatásra kötelezte az iskolákat, ami 2020-2021-es tanév 

beiratkozási folyamatát is erősen átalakította. Még nagyobb erővel kezdtünk a művészeti iskola 

munkájának megismertetésén, a reklámon dolgozni. Bővítettük a beiratkozási „színhelyeket”. Az 

iskolában fel lehetett venni és lehetett leadni a hagyományosan kézzel kitöltött adatlapot, a honlapon 

letölthetővé tettük az adatlapot, amit a kifejezetten erre a célra nyitott email címre szkennelve, vagy 

fotó formátumban is vissza lehetett küldeni. (Ezeket kinyomtatva arhiváltuk.) A beiratkozási 

időszakban négy rövidfilmmel jelentünk meg a honlapon és a facebookon, hogy széles körben 

megismerhessék a Vénkerti AMI-t. Szeptemberben a Vénkertis diákoknak betekintési lehetőséget 

biztosítottunk a műhelyekbe. A művészeti iskolák számára nagyon kedvező volt a Kormány döntése, 

miszerint a művészeti iskoláknak ebben a helyzetben is működniük lehet és kell. Meglátták, hogy ez a 

kiscsoportokban végzett művészi tevékenység a pandémia idején, mennyire lélekmentő funkcióval bír 

a gyermekek életében. A szülők ezt kevésbé vették észre. A rendkívüli körülmények, a munkahelyek 

elvesztése, a térítési díjak emelkedése erősen befolyásolta a beiratkozók létszámát. Mind ezek ellenére 

pedagógusaink töretlen lendülettel végezték munkájukat. 

 

"Még ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, akkor is elültetnék egy almafát."           .                                                                                                               

/Luther Márton/ 

 

Az alkotás a művészeti tevékenység a lelkünk kenyere ebben a járványhelyzetben. Talán 

soha ennyire nem volt szüksége gyermekeinknek a lélek ápolására szabadság érzésére, 

mint ezekben a napokban, amikor szeretteiket veszíthetik el, szüleik munkahelye válik 

bizonytalanná, és a családok békéje inoghat meg. 
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I. Pedagógiai folyamatok 

I.1. Tanórai nevelő-oktató munka (a pedagógusok beszámolója tanszakonként) 

Fő feladatok megvalósulása  

Balett tanszak: Poroszlay Éva 

Idén egy csoport működött a balett tnszakon.  Az alapfok három (3-4-6) és a továbbképző 

hetedik évfolyamán több korosztály megtalálható. A tudásuk és a képességeik is nagyon 

különbözőek, így komoly logisztikára van szükség, hogy a megfelelő eredményt el lehessen 

érni. Készültek olyan koreográfiák, amiben az egész csoport részt tud venni. A kisebbek 

ilyenkor egyszerűbb lépéseket csinálnak, és a koreográfia nem minden részében vannak jelen. 

Természetesen a nagyok és a kicsik számára külön-külön is készülnek különböző stílusú 

számok. Elsősorban a nagyobbak között vannak tehetségesebb gyerekek. A klasszikus balett 

technikáját nagyon nehéz elsajátítani, ezért mi sok karakter táncot tanulunk, hogy a 

gyerekeknek legyen sikerélménye is. Szorgalmasak, lelkesek és a magatartásukkal sincs 

probléma. Karácsonyi meglepetésként egy kedves ünnepi koreográfiát készítettünk, melyet a 

facebook csoportban láthattak a szülők. 

A megszokott hagyományos jelenléti szülői értekezletekre, nyílt órák tartására a korlátozó 

intézkedések miatt nem volt lehetőség. Helyette facebook csoportban, tartjuk a kapcsolatot. 

Szinte minden óra után küldök elismerést tanítványaimnak, ha jól dolgoztak. A szülők ezen a 

fórumon teszik fel kérdéseiket, melyre azonnal választ is kapnak. A rendszer működik, bár 

semmiképpen sem képes pótolni a személyes találkozást. Használva az internet lehetőségeit a 

ruhák, jelmezek felvételéről, leadásáról, rendben tartásáról is ez utóbbi csatornán teremtünk 

kapcsolatot. Igénylik a mindenre kiterjedő tájékoztatást, kedvelik, hogy az iskola honlapján, 

fotókon is megismerhetik gyermekeik próbákon nyújtott teljesítményének pillanatait.                       

Tanítványaim szívesen mennének külső fellépésre, de erre ebben a tanévben sajnos nem volt 

lehetőség.  

A második félév 2 hónapos online oktatása nehéz feladat elé állított minket. A 

meet  segítségével ugyan az óráinkat együtt tudtuk végezni, láttuk, hallottuk  egymást, de a 

gyerekek a szobáikból kis helyen nehezen tudták a gyakorlati feladatokat megoldani. 



53 
 

Ugrásokhoz, koreográfiákhoz nagyobb helyre lett volna szükség, mintegy lakás nappalija. 

Ilyenkor udvarokban, parkokban készítették el a kombinációkat és küldték el 

classroomon  vagy messengeren. Az elméleti tantárgyak oktatásához nagy segítség volt a 

youtube csatorna. Klasszikus balett és modern tánc előadásokat néztünk, elemeztünk, fotókat, 

videókat készítettünk .A gyerekek igen kreatívan álltakezekhez a tevékenységekhez. Zártkörű, 

külső érdeklődők nélküli fellépésük volt a vizsgakiállításon és az évzárón. Feladatainkat 

megoldottuk online is, de még eredményesebb munka jön  létre jelenléti oktatásban, külső 

fellépési lehetőségekkel megtűzdelve.                                                         

                                                                                 Készítette: Poroszlay Éva balettmester 

Néptánc tanszak:  

Teleki Mária (óraadó) 

Ebben a tanévben két néptáncos csoportot tudtunk indítani. A 18-as csoportban jelenleg 18 fő 

táncol, 13 lány és 5 fiú.  Alapfok első évfolyamba járnak. A csoport nagyobb része idén 

kezdett ismerkedni a néptánc, népi játék alapjaival.  

Nagyon jó képességű csoport, nagyon szeretik és élvezik a játékokat. Gyorsan megértik és 

alkalmazzák a szabályokat. A tanév eleje ugrás, lépés, zenei érzék fejlesztésével telt. Több 

ugróiskolai gyakorlattal, különböző lüktetésű zenére történő járással fejlesztettem az alap 

mozgáskoordinációs képességüket. Megismerkedtek több mint 20 népi játék cselekményével 

és szövegével. Szépen tudnak egyénileg, párban és csoportosan dolgozni. Saját maguk 

találnak ki játékokat, melyek az adott mozgásforma elsajátításában segíti társaikat.  

A 19-es csoportban jelenleg 11 fő táncol, 5 lány és 6 fiú. A csoport nagyobb része több éve 

táncol. Több jó képességű tanuló is van a csoportban. Nagyon szeretik és élvezik az órákat. A 

tanév elején ugrás és lábfő gyakorlatokkal mélyítettem a tudásukat, valamint Molnár 

technikával. Megismerkedtek az eszköz (üveg) használatával tánc közben. Rábaközi dalokat 

és népi játékokat tanultak. Sok órán keresztül gyakorolták a páros viszony megjelenítését a 

színpadon. Az alapmozgás koordinációs gyakorlatokon túl, már rengeteg gesztus 

mozdulatfejlesztéssel ismerkedtek. A gyakorlatok során egyénileg, párban és csoportosan 

dolgoztak. Többször megtekintettek archív filmeket, gyűjtéseket. Tanulmányozták és 

beszámolót készítettek a rábaközi leány, legény, asszony, férfi viseletből.  
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A növendékek az órákat rendszeresen látogatják, nagyon csekély a hiányzás mértéke. A 

magatartással kettő tanulónak vannak gondjai. Ezen SNI-s tanulók, érzelem kitöréseikkel és 

olykor rossz magatartással sokszor megzavarják az óra menetét és a táncos társak 

koncentrációját. Próbálok számukra külön feladatokat biztosítani, ezzel is lekötni a 

figyelmüket. (Ezen gyerekek viselkedése nagyban befolyásolta a következő évi beiratkozást.) 

A tanév a Covid-19 vírus miatt nem a megszokott rendszerben indult. A gyerekeknek és 

nekem is igazodnunk kellett a törvényben előírt óra tartási feltételeknek. Ez szerencsére 

zökkenőmentesen megtörtént. 

A félévi- és év végi vizsgakiállítás megnyitóján mindkét csoport be tudott mutatkozni. Ebben 

az évben a szülők és vendégek sajnos nem vehettek részt személyesen a rendezvényen. Nekik 

az iskola honlapján volt látható az előadás. A tanév végén Hajdúböszörménybe készültünk, 

ahol minősítő versenyen mutathatták volna meg táncosaink tudásukat a szakmai zsűri előtt. 

Reméljük a jövő tanévben ezt megtehetjük.                                                                                                

                                                                                          

                                                         Készítette: Teleki Mária mester okleveles néptánc tanár 

 

A képző- és iparművészeti ág tanszakai 

A foglalkozások differenciáltan-egyénre szabottan, a gyermekek egyéni stílusát tiszteletben 

tartva folytak, segítve ezzel a gyermekek egyéniségének fejlesztését, művészi vénájuk 

kibontakozását. 

Pozitív tapasztalatunk, hogy az utóbbi években a gyerekek nem „vándorolnak el” a 

tanszakról, hanem a kialakult, összeszokott csoportokként haladnak tovább a felsőbb 

évfolyamokba. 

 

Képzőművészeti, Grafika és festészet, és Festészet tanszak: 

Cs. Horváth Judit 

Képzőművészeti-, grafika és festészet-, valamint festészet tanszak: 

A 2020/2021-es tanévben 61 növendékem van, összesen 6 csoportban.  

42 fő Vénkerti Általános Iskolás növendék, illetve 19 fő a város más intézményeiből járó 

tanuló.  
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Szorongással teli volt az évkezdet a pandémia miatt. Az első hetekben kérdés volt, vajon a 

szülők elengedik-e gyermekeiket a művészeti képzésekre, támogatják-e, hogy az egész 

napjukat az iskolában töltsék, folytatva a művészeti tanulmányaikat. 

Megnehezítette a helyzetet, hogy a maszkviselés is elengedhetetlen része lett a 

hétköznapoknak. Nehezen szoktuk meg a maszkot, különösen nagyon nehezünkre esett a 

meleg őszi napokon a viselése. 

Az első heteket - kihasználva a jó időt- a szabad levegőn töltöttük az udvaron felállított 

csendélet, illetve a közeli Borsos Villa rajzolásával. A gyerekek rendkívül élvezték, az órák 

hangulata már-már az alkotótáborok hatását éreztette a rendhagyó oktatásszervezés. 

Nagyon hálásak voltak még, a padok kinti, fedett térben való elhelyezése miatt is, ahová 

szabad volt kivinni az épp aktuális munkát és kint folytatni a kidolgozást. 

Mire beköszöntött a hűvös idő, már mindenki hozzászokott az órai maszkviseléshez, és szinte 

zavartalanul folyhatott tovább a munka. A szorongás, az aggodalom azonban érezhetően jelen 

lett a foglalkozásokon. 

 Sok beszélgetéssel, jó hangulattal, halk zenével az alkotásokban való teljes elmélyüléssel úgy 

érzem a külvilágtól kicsit elmenekíthettem a tanulókat, a délutánok nyugalomban egymás 

társaságában zajlottak. 

 

Újra bebizonyosodik, hogy a művészet terápiás hatással bír minden nehéz 

élethelyzetben. Ha ezt a gyerekek is megérzik, bizonyosan mondható, hogy felnőtt 

korukban is számíthatnak efféle megnyugvásra, menekvésre, lelki gyógyulásra. 

 

Fontosnak tartom, hogy növendékeim a saját egyéni stílusuk megtartásával fejlesszem tovább, 

elősegítve ezzel későbbi művészi pályán való érvényesülésüket. 

Most is, mint minden évben, a legtehetségesebbek, legelhivatottabbak felvételire készülnek a 

művészeti középiskolákba. Csendéletek rajzolásával, festésével, fogalmak, művészettörténeti 

utalások tanulásával kell megbirkózniuk.   

Lehetőséget kaptak arra is, hogy plusz alkalmakkor is bejöjjenek, kidolgozzák a munkáikat. 

 

A 2020/2021-es tanévben is kiemelt feladatunk volt, a gyerekek lelkesedésének, 

motivációjának megtartása, mivel egyre fáradtabban jelennek meg a délutáni órákon, így 

kihívás nagyobb energiát igénylő projektekbe bevonni őket. 
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A csoportok széles skálát mutatnak, mind a gyerekek életkora, mind a tanszakok tekintetében. 

A gyerekek életkora 7-19 év. Igen nagy feladat, egy napon belül két olyan csoporttal együtt 

dolgozni, akik korosztályuknál fogva a legtávolabb állnak egymáshoz. 

Az előképzős csoport tanulói rendkívül érdeklődőek, nyitottak, lelkesek. Nagyon jól lehet 

őket motiválni, nagyon ügyesen dolgoznak. Figyelmük, feladattartásuk kiemelkedő. 

Nagy eredménynek tartom, hogy a járvány, a maszkhasználat ellenére csak pár fővel 

kevesebb a tanulói létszámom, mint a tavalyi évben volt. 

A csoportok létszámcsökkenése nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb munkát eredményez. 

Figyelmesebben türelmesebben alkotnak. Feladattartásuk, koncentrációs képességük nagyon 

jó, rajzi képességeik kitűnőek. Az alapfok 5.-6. évfolyamon, illetve a továbbképző 7-8. 

évfolyamokon szinte változatlanul „megmaradtak” a gyerekek. 

A festészet műhelyben folyó munka célja az esztétikai nevelés, a művészetek 

megszerettetése, a szakirányú továbbtanulás megsegítése, valamint az alkotó 

tevékenységen keresztül sikerélmény nyújtása, és nem utolsó sorban, egy kikapcsolódást, 

relaxálást, stressz oldást nyújtó önkifejező, alkotó tevékenység gyakorlása. 

A pályázatok idén is fontos részét képezik a tanórai feladatainknak. Jó iránynak tartom, hogy 

egyre több helyen „csak” elektronikusan kérik a gyerekek munkáit, így az eredeti alkotások 

nálunk maradhatnak.  

 A new brunswick-i „Diplomácia művészete” rajzpályázat csoportonként minden gyermeket 

mozgósított, mely alkotások beküldésre kerültek. Rendkívüli munkák születtek, ezekből a 

féléves kiállításon is látható volt néhány, illetve a testvérváros videót is készített a munkákról, 

amely a facebook segítségével indult világkörüli útjára. 

Másik nagy témakörünk az új Erasmus+ pályázat logójának megtervezése volt.  

Karácsony közeledtével idén nagy áhítattal készültek az ajándékok. A gyerekek, mintha 

jobban és mélyebben átérezték volna a lényegét. Agyagból gyertyatartók, személyes családi 

ajándékok készültek, nagy szeretetben. 

A grafika teremben, tekintjük meg a művészettörténeti elemzéseket, illetve e diákok által 

készített ppt-ket is. Kitűnően felhasználható alkotások kivetítésére, a művészettörténet 

alaposabb, igényesebb oktatására. Havonta egy-két alkalommal prezi-k, ppt-k, bemutatására, 

műalkotás-elemzésekre kerül sor.  

A művészeti képzés egyik velejárója a növendékek igényességre való nevelése. Az 

igényesség a munkájuk, alkotásaik, saját maguk, illetve a környezetük iránt. A folyosókon 

mindig érdekes, látványos kreatív alkotások, illetve gyermekmunkák kerülnek elhelyezésre 

egy-egy új projekt keretében.  
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Idei kiemelt feladatnak tartom, a bizakodó, pozitív gondolatokat kivetítő, érzékenyítő terápiás 

jellegű alkotások létrehozását. 

Ma, amikor a gyerekek környezetében a napi aktuális témák: a globális felmelegedés, fajok 

veszélyeztetettsége, természetvédelem, járványkezelés, mindenképpen ezekre a témákra kell 

koncentrálnunk, hogy megérezhessék a művészet erejét. A művészet nyelve nemzetközi, 

mindenki számára érthető. Fontos a munkájuk, mert tehetnek ők is valamit, hallathatják a 

véleményüket. 

Nagyon fontos, kiemelkedő hangjukat hallatható pályázati kiírás volt az NDK nevezetű 

kortárs képzőművészeti csoport felhívása: „Halld meg a kihalófélben lévő állatok 

segélykiáltását”. Nagy örömünkre két tanuló: Puskás Petra, és Marincsák Zsanett alkotásait 

tovább juttatták, és Országos kiállításon vehetnek részt Budapesten. Következő nagyobb 

pályázati témánk a Bohócdoktorok szerepe, felelősségvállalása volt. Újabb nehéz, de szép 

érzékenyítő téma. 

Nagyon reméltük, hogy nem kerül sor online oktatásra, de sajnos az élet megcáfolta ezt. Két 

hónapig nem találkozhattunk személyesen a gyerekekkel, csak az online térben. Mivel már 

volt tapasztalatunk a digitális oktatásról, az átállás nem ütközött nehézségbe. De azzal 

mindenki egyetértett, hogy a személyes találkozás pótolhatatlan. 

Az online oktatás ideje alatt bőven volt lehetőség a pályázatok benyújtására. A vírushelyzet 

hozta magával, hogy az alkotásokat csak digitálisan kellett elküldeni, amit már korábban is 

szorgalmaztunk. Így vizsgakiállításokra és haza is juthatnak a gyermekmunkákból. Sajnálatos 

azonban, hogy a nem digitálisan elküldött munkák nem kerülnek többé vissza az 

alkotójukhoz. A Vénkerti Minősítő Rajzpályázatra is online érkeztek munkák a megye 

iskoláiból. Az utóbbi években sikere van ennek a pályázati formának, véleményünk szerint a 

minősítés-dicséretek több kisdiáknak nyújtanak elismerést, a további alkotásaikhoz 

motivációt, mintha 1.2.3 helyezett besorolást kapnának.  

Legkedvesebb pályázati témáink jórészt környezetvédelemi, vagy érzékenyítő témájúak. (Az 

elért eredmények a 26. oldal a táblázatában tekinthetők meg)  

Május végén újra találkozhattunk a gyerekekkel, aminek nagyon örült mindenki.  

Megkezdődött a beiratkozás a következő tanévre. A jelentkezési lapokat személyesen, papír 
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alapon is be lehetett immár adni, ami kicsit nehézkesen indult. Nagy bizalomról tesz 

bizonyságot a szülők hozzáállása, hogy a művészeti képzést végig fontosnak tartották és a 

jövőben is élni kívánnak vele. 

Szerettem volna a visszatérés után kimozdítani a gyerekeket a falak közül, örültem annak, 

hogy a saját alkotásaimat is megmutathattam meg a Kölcsey Központ kiállításán. Kihasználva 

az alkalmat és a többi alkotó munkáinak témáját is, múzeumpedagógiai foglalkozással tettem 

tartalmasabbá a kiállítás megtekintését. 

A Vénkertben újra megnyitotta kapuit a Borsos-villa.  Nagyon tartalmas foglalkozás 

kerekedett a villa történetének bemutatásával, illetve a pincétől a padlásig való 

megtekintéssel. A látogatás végén pedig a diákok vázlatokat készítettek az épültről. 

Az év végi kiállításon vegyesen voltak a digitális oktatás ideje alatt készült, illetve a jelenléti 

oktatás ideje alatt készült alkotások is. A galéria falait „Az év ifjú művészei”-nek alkotásai 

töltötték meg. 

A Művészeti középiskolai felvételik sikeresen lezajlottak. Nagy örömömre szolgál, hogy akik 

művészeti vonalon képzelték el a továbbtanulásukat, mindenkinek sikerült. (!)  

Összesen hét tanítványom jutott be Művészeti Középiskolába.                                 

       Készítette: Cs. Horváth Judit művésztanár 

Tűzzománckészítő, Fém- és zománcműves és Képzőművészeti tanszak:  

Molnár Éva 

A 2020/2021-es tanév nem indult könnyen, a gyerekek, szülők most jobban átgondolták, hogy 

vállalják-e a képzést ebben a bizonytalan helyzetben. Volt olyan, aki bár leadta a jelentkezési 

lapját, mégsem kezdte el az évet, tartva a kialakult pandémiás helyzettől. 

Szeptemberre azért kialakultak a csoportok. Szerencsére belevágtak annyian, hogy a létszám 

elegendő lett. Azzal, hogy az oktatás nem lett áthelyezve az online térbe, ha el is kapta valaki 

a betegséget, rövid időre hiányzott, majd gyógyultan folytatta az iskolát. Elmondható, hogy 

nyugodtabb lett a légkör az oktatást tekintve, az a fajta bizonytalanság, ami tavasszal az 

online oktatás miatt volt elmúlt, így könnyebben ment az alkotás. Természetesen mindent 

megtettünk a betegség terjedése ellen. (Kézmosás, fertőtlenítés, szellőztetés, ablakok nyitása, 

szabadban alkotás, óraközi szünetekben levegőzés.) 
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Év elején több napot a szabadban töltöttünk, kihelyezett padokon dolgoztunk, közben 

valamennyire meg lett szokva a maszk használata, így a teremben már könnyebb volt órát 

tartani a későbbiekben. A kicsiknek ez valmivel nehezebben ment, de itt is voltak ügyes 

diákok, akik megértették és el tudták jobban fogadni a maszk használatát. 

A galériát és a folyosó vitrinjetit folyamatosan feltöltöttük tűzzománc képekkel és 

festményekkel, így a gyerekek körül a környezet izgalmasabb, esztétikusabb lett, „akadt 

nézelődni való”. Remélhetőleg sokan voltak, akinek ez inspirációt is jelentett. 

Művészeti iskolánkba a New Brunswick által megfogalmazott pályázatra készítettünk 

munkákat és az Erasmus pályázatra a környezet védelem fontosságára utaló logókat. 

A foglalkozásokon folytatott tevékenység most még inkább az önkifejezést, a kikapcsolódást, 

tudja erősíteni, hiszen most több volt a feszültség az életünkben és remélhetőleg ezt lehet 

esetenként csökkenteni, annál is inkább, mert nagyon sok más közösségi tevékenység fel lett 

ebben az időszakban függesztve. 

Ennek az évnek ez kiemelten központi feladata volt, hogy olyan hely és közösség legyen a 

művészeti foglalkozás ahol a gyerekek feltöltődnek, inspirálódnak. 

Rajz pályázatra is készülünk alkalmanként, ez a megszokott módon zajlik, több az online 

módon küldhető munka talán, a tapasztalatok továbbra is hasonlóak azért a korábbi évekéhez. 

Ahol szakértő zsűri van, nagyobb eséllyel értékelődnek a munkáink, az aprólékosságot, 

igényességet, technikai változatosságot, esetlegesen az egyedibb látásmódot a „ szakmai 

szem” jobban meglátja és értékeli. Természetesen a szubjektív vélemény továbbra is nagy 

szerepet játszik a helyezések kiosztásában. 

Hulladék felhasználásával készítettünk munkát a gyerekekkel és az Ebesen működő általános 

iskola felhívására mi tanárok is készítettünk ilyen jellegű alkotást, amiből kiállítást rendeztek 

az iskolában. 

A tanév 2. félévét ismét nehezítette a pandémia. A helyzet most kicsit ismerősebb volt, így a 

tavalyi évhez képest kevesebb feszültséget okozott már az iskola „bezárása”. A digitális 

oktatás terén voltak változtatások, melyeket meg kellett ismerni, szokni. 

Mindent összevetve, az online oktatás a Művészeti Iskolában  - teljes mértékben legalábbis – 

nem szerencsés, hiszen gyakorlati képzésről van szó elsősorban és szükséges a tanári jelenlét, 
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a korrigálás, a magyarázat, az eszközökről nem is szólva. A tűzzománcozás, fémművesség 

egyáltalán nem oldható meg digitálisan. 

A tapasztalat az, hogy a gyerekek a rendszerességtől eltávolodtak, nehezebb volt őket újra a 

hagyományos oktatáshoz visszavezetni egy kicsit és talán az elhivatottság is csökkent kisebb 

mértékben. 

A versenyek, pályázatok megakadtak megint, otthon nehézkesebben készülnek a pályaművek. 

A nehézségek ellenére sikerült azért visszaállni a munkánkba, iskolánk pályázatára (mely a 

méhek védelméről szólt) sok alkotás készült, a gyerekek fogékonyak voltak erre a témára és a 

félévi kiállításra is sok új, szép és érdekes alkotás született.  

Bízom benne, hogy a következő év már a hagyományos módon fog lezajlani és tudjuk 

folytatni  a megszokott mederben a munkánkat. 

                                                    Készítette: Molnár Éva a fém és zománcműves tanszak tanára 

Képzőművészeti tanszak:  

Szikora Gyöngyi 

2020-2021-es tanévben négy csoporttal kezdtem el dolgozni, ebből egy előképzős csoport 

(első osztályos tanulók) a három további vegyes (alapfok 1-2-3-ból összeálló) csoportok. 

Összesen 44 tanulóm van, akik közül 20 külső iskolákból érkezik (Dózsa György Ált Isk. 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Ált Isk., Arany János Ált Isk.) 

Fontosnak tartom az egyéni kezdeményezéseket, munkákat. A jó ötletek erősítését, mert 

minden gyerekben van alkotási vágy. Két csoportom nagyon vegyes életkorú (8-tól 13 éves 

korig) Jó látni, hogy egymásra nagyon pozitívan hatnak, erőt, energiát adnak egymásnak az 

alkotásban. Több pályázaton vettünk részt az idei félévben is („Álmaim állatkertje”- 

Debreceni Állatkert, ”Álomút” - Magyar Közút Nonprofit Zrt., „Bohócdoktorok”) 

Az alapfokú csoportokban fő feladat ebben az évben a színkeverés, színes alkotások 

létrehozása és a kompozíció értelmezése volt. Életkoruknak, érdeklődési körüknek 

megfelelően differenciált egyénre szabott formában. Az órák során fontos, hogy az alkotás 

egyben kikapcsolódás is legyen, ahol az elvonatkoztatás, elgondolkozás a cél. Sok  feladat 

épül plasztikus kivitelezésre,  az agyag felhasználása az alkotások létrehozásában jelentős 

részt tölti ki. Nehéz folyamatosan érdekes feladatokat találni, de az önismeretről, 
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önkifejezésről szóló témák mindig inspirálóak. Esztétikai nevelésükben hatékony a 

szemléltetés, művészettörténeti példák bemutatása.  

Mindenki számára nehéz körülményeket produkált a korona vírus. Az új helyzetet 

megpróbáltuk, valahogy kezelni, értelmezni és valahogy hasznosan feldolgozni. Új feladatok 

elé állított minket, a gyerekeket és természetesen a szülőket is. De lassan megtanultuk azt, 

hogy pozitív hatásai is lehetnek. Főleg a kisebbek vettek benne részt töretlen lelkesedéssel, a 

szülőknek köszönhetően. A nehéz körülmények ellenére az első félévben lemorzsolódás nem 

volt. Stabilan működnek a csoportok.  

A második félévben újra jelentkező pandémiás időszak és az e miatt bekövetkező online 

oktatás olyan nehézségek elé állított bennünket, ahol a gyerekek aktivitása és produktumainak 

száma, minősége általánosságban csökkent. Volt ahol egyszerűen a kapcsolattartásnál is már 

problémák merültek fel. A diákok kevés százaléka volt csak megfelelően aktivizálható. A 

kisebbek lelkesedése ösztönző volt, de itt a szülők segítségére nagyobb mértékben volt 

szükség.  

Próbáltam a helyzethez alkalmazkodva a feladatok összeállításánál a digitáis lehetőségeket, 

felületeket és a gyerekek ebben a térben való jártasságát kihasználni. Több számítógépes 

alkotás született és az alkotás folyamatairól több esetben videók is készültek.  

Az online közösségi felületek, mint Facebook, Instagram és különböző webes felületek jól 

kiegészítették az iskolai classroomon történő oktatást. Segítettek a szülőkkel való 

kapcsolattartásban is. 

A jelenléti oktatásba való májusi visszatérés mindenki számára felemelő volt, óriási pszichés 

pozitív érzésekkel, a közösség alkotó erejével.  Nem történt egyik csoportban sem 

lemorzsolódás. Mindenki sikeresen teljesítette az évet. 

                                               Készítette: Szikora Gyöngyi a képzőművészeti tanszak tanára 

 

I.2. Tanórán kívüli nevelő-oktató munka  

Ebben a tanévben májusig teljesen megszűntek ezek az intézményen kívüli lehetőségek, 

kitekintések, amelyek nagyon hiányoztak.  
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Az iskolából kilépve a fellépések, a kiállítás látogatások, a közös külső programok során a 

nem pedagógiai környezetben színesebb, változatosabb lehetőségek nyílnak a növendékek 

oktatására, nevelésére.  

I.3. Iskolán kívüli nevelő-oktató munka  

A pandémia korlátozásainak enyhítése májusban lehetővé tette, hogy csoportjaink végre 

kimozduljanak, így járhattak a Borsos villában, és a Kölcsey Művelődési Központ kiállításán. 

A korlátozások sora azonban részben meghiúsította Csukásné Horváth Judit és Poroszlay Éva 

kolléganők képzőművészeti és tánc modulfoglalkozásait a városi tehetséggondozásban 

résztvevő tanulók számára. Cs Horváth Judit a második modulban még tudott 4 heti 

foglalkozást tartani. S mivel a nevelési és oktatási intézményekbe „külsősök” nem léphettek 

be, nem tudtuk megvalósítani az óvodások tehetségfejlesztő, kiválasztó képzőművészeti 

foglalkozásait sem. 

 

I.4. Iskolai hagyományok, rendezvények  

Kiállítások 

- Az év eleji első kiállítás az előző tanév tanulói anyagának felrakásával kezdődött. 

- Októberben, hagyományosan a Fészek Galériában került bemutatásra az 1956. október 23-

ai történelmi képanyag (melynek felrakásában vettek részt a művészetis kollégák) 

- Mini-kiállításon a művészeti folyosó vitrinjeiben mutattuk be az év során legsikerültebb 

munkákat. A kiállítás mobilis. Amikor elkészül, egy-egy szebb munka azonnal vitrinbe kerül. 

A gyerekek nagyon kedvelik ezt a kiállítási formát, inspirálóan hat rájuk, ha látják kitéve a 

munkáikat. 

- Január 15-én nyílt meg New Brunswick Cicter City Facebook oldalán az „Art of 

Diplomacy” online kiállítás melyen 35 növendékünk munkája szerepel a világhálón, amerikai, 

japán és ír alkotók munkái között. (https://www.facebook.com/New-Brunswick-Sister-Cities-

Association-Inc-340159899338487/ ) 

- 2021. február 4-én nyílt meg képző- és iparművészeti tanszakos növendékeink Félévi 

vizsgakiállítása. A balett és néptánc tanszakosok műsorral tették színvonalassá a 

rendezvényt, melyet a járványügyi szabályok betartásával, külső résztvevők nélkül 

https://www.facebook.com/New-Brunswick-Sister-Cities-Association-Inc-340159899338487/
https://www.facebook.com/New-Brunswick-Sister-Cities-Association-Inc-340159899338487/
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bonyolítottunk le. A szülők a rendezvényen és a kiállítás anyagáról készült fotókat a honlapon 

tekinthették meg. (http://venkerti.hu/ ) 

- 2021. május 3-án nyílt meg képző- és iparművészeti tanszakos növendékeink év végi 

vizsgakiállítása. A balett és néptánc tanszakosok műsorral tették színvonalassá a 

rendezvényt, melyet a járványügyi szabályok betartásával, külső résztvevők nélkül 

bonyolítottunk le. A szülők a rendezvényen készült fotókat a honlapon tekinthették meg. A 

kiállítási anyag megtekintését is virtuális formába tettük lehetővé a honlapon. 

- Megmutatkozás más módon. Utcatárlat. Ha bejönni nem lehet, menjünk az anyaggal az 

utcára! A szükség szülte az innovációt, hogy a beiratkozási időszak után egy festőállványon 

„rendeztünk kiállítást” az iskola előtt, minden nap más munkákat megmutatva. 

 

Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi 

hatálya 

Típusa 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, felkészítő 

2021. február 4. 

Fellépés a félévi vizsgakiállítás 

megnyitóján 

iskolai fellépés 

Balett tanszakos növendékek  

Poroszlay Éva  

Néptánc tanszakos növendékek  

felkészítő: Teleki Mária 

2021. május 3. 

Fellépés az év végi vizsgakiállítás 

megnyitóján 

iskolai fellépés 

Balett tanszakos növendékek  

Poroszlay Éva  

Néptánc tanszakos növendékek  

felkészítő: Teleki Mária 

A világjárvány miatt (2020. november 2. hullám, 2021. március 3. hullám – online oktatás) a hagyományos 

rendezvények száma lecsökkent, így táncosainknak nagyon kevés lehetőség maradt a megmutatkozásra. 

 

 

A művészeti képzés területén, a már megszokott módon valósult meg. E szerint direkt módon 

nem releváns, bár tanáraink a művészettörténet, a műelemzések során, óráikon a szükséges 

mélységben a pillanatnyi szituációkat kihasználva nevelnek becsületes, erkölcsös, diákságot. 

Ehhez a feladathoz tudják használni a grafika terembe található aktív táblát. 

 

http://venkerti.hu/
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I.8. Mérések-értékelések tapasztalatai  

A művészeti képzésben számszerűsíthető mérés az alap- és záróvizsgák alkalmával történik. 

Ebben a tanévben A/6 évfolyamon a 32 növendék, aki jelentkezhetett az alapvizsgára, 

mindenki szép eredménnyel teljesítette a vizsgakövetelményeket.  

 

Tanszak Alapvizsga Záróvizsga 

Balett 5 növendék - 

Néptánc - - 

Grafika és festészet 9 növendék - 

Fém és zománcműves 18 növendék - 

Összesen: 32 növendék  - 

 

I.9. Szakmai innováció 

A kiállításokon az újszerű megmutatkozás során és a foglalkozásokon egyaránt megvalósult. 

A tipikusan egyedi újra hasznosítási feladatok kiváló alkalmat nyújtanak innovatív 

feladatmegoldásokra. Egyre elterjedtebb műhelyeinkben, hogy a zenét hívják az alkotás 

megsegítésére pedagógusaink. Egy-egy kellemes a témához illeszkedő relaxációs zene 

megteremti az „alkotói csend” alapját, nyugalmát, biztonságát. 

Igyekszünk folyamatosan újítani és részt venni minden újszerű, különleges feladatban. A 

koronavírus adta az alkalmat, hogy bekapcsolódjunk egy országos érzékenyítő feladatba. 

Molnár Éva képzőművészeti tanszakos tanítványai Karácsonyi képeslapokat készítettek és 

kedves „Gyógyító üzenet”-eket küldtek a Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány 

felkérésére a kórházakban gyógyuló betegeknek és ott dolgozóknak, valamint az 

idősotthonokban élő időseknek és az ott dolgozóknak. „Kell a jó szó!” írta a felhívás. 

Képzőművészet tanszakosaink részt vettek a Kós Károly Művészet Szakgimnázium online 

„Nyílt Műhely” foglalkozásán melyet Molnárné Fábián Emese és Kertész Sándor 

művésztanárok a Művészeti grafikus szakmát mutatták be. (2021. január 20. 
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nyiltmuhely@gmail.com ) A nyílt óra során kollégáink szakmai és módszertani ötletekkel is 

gazdagodtak. 

Az innováció a tanórák szervezésében és az újszerű megmutatkozás során egyaránt megjelent.  

Ilyen lehetőség volt tanáraink részvétele a „Gondold újra” alkotói pályázaton. (Különdíj - 

Szikora Gyöngyi kolléganő) 

Alkalmazkodva a Covid-19 nyújtotta lehetőségekhez balett tanszakosaink Karácsonyi 

meglepetésként egy kedves ünnepi koreográfiát készítettek, melyet a „Kisbalerinák” facebook 

csoportban láthattak a szülők. 

I.10. Az ellenőrzések területei és tapasztalatai 

A tanév elején megtörtént a tanügyi dokumentáció teljes ellenőrzése, így, a tűz és 

balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyveinek-, az ellenőrzők megnyitásának-, a bizonyítványok 

irattározásának, a beírási napló felvezetésének, és a befizetések ellenőrzése.  

Az adminisztrációs feladatokat a Kréta naplóban minden kolléga nagy igyekezettel végezte, 

ennek ellenére voltak hiányosságok, javítandó feladatok. 

A KRÉTA rendszer jelenlegi állapotában a művészeti iskolai adtok kezelésére még mindig 

nem alkalmas teljes mértékben. Az idén is gyakran kellett az ügyfélszolgálattól segítséget 

kérnünk, amire többször válaszolták azt, hogy legyünk türelemmel, mert még fejlesztés alatt 

áll a rendszer. Jobban szerettünk volna majd akkor bekapcsolódni az elektronikus napló 

használatába, amikor már a művészeti képzés sajátosságait is képes a rendszer figyelembe 

venni.  

Továbbra is szeretnénk, ha nem az általános iskolai napló rendszerét kellene kódolnunk a 

művészeti képzésre. Pl.: Csoport vagy osztály? Tanév elején úgy tűnt, hogy a törzslapokat két 

helyről tudjuk majd nyomtatni. Tanév végére ezt a problémát megoldották, de ekkor már mi a 

törzslapokat, az előírásoknak megfelelően október 1-ig megnyitottuk, tehát tanév végén újra 

egyesével tanulónként gépbe kellett helyeznünk, hogy az eredmények is rákerüljenek.  A 

kifejezetten AMI törzslap tanév elején még sehol sem volt. 

Júniusban kezdődött a fejlesztés, amikor már az adatok egy részét szeptemberben 

rányomtattuk a szigorú számadású nyomtatványokra. A „KRÉTA AMI adminisztrátorok” 

facebook csoportból igyekeztünk követni a változásokat, keresni a megoldásokat. Nehéz így 

pontos, minőségi munkát végezni. Sok felesleges fejtöréstől és bosszúságtól kímélne meg 

bennünket, ha a művészeti iskolának saját elektronikus naplója lenne.  

mailto:nyiltmuhely@gmail.com
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A tanév már megszokottan jó hangulatú, lendületes foglalkozásokkal indult. Kevés 

jegyzőkönyvezett, iktatott óralátogatás történt, de nagyon sok foglalkozásra 

fotódokumentációval igazolható betekintés valósult meg, az intézményegység-vezető és a 

munkaközösség-vezető részéről. (A munkaközösség-vezető teljes foglalkozási időtartamú 

óralátogatása a saját 24 órája miatt nem igazán megoldható, ezért ő órarészleteket, és a félévi 

vizsgakiállításon a fellépést látogatva győződött meg a kollégák munkájának színvonaláról.) 

Az óralátogatások alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a kollegák magas szintű szakmai munkát 

végeznek.  

A pedagógusok az óráikra lelkiismeretesen készülnek fel. Változatos módszereket 

alkalmazva, növendékeik figyelmét maximálisan képesek lekötni. Gyakran alkalmaznak IKT 

eszközöket az szemléletesebb oktatás érdekében, ezt a grafika terembe felhelyezett aktív tábla 

is elősegíti. Alkalmazásukkal a művészettörténeti részek különösen jól szemléltethetőek. Az 

órai feladatok érdekesek, a pedagógiai programban és a tanmenetekben leírtak szerint követik 

egymást. A szemléltetés különösen változatos.  A képzéseken szerzett tudásukat, 

tapasztalataikat óráikon alkalmazzák. (Net, reprodukciók, képek, fotók, könyvek, Prezi, Ppt) 

Többször tettem látogatást Szikora Gyöngyi (képzőművészeti tanszakok) és, Teleki Mária 

(néptánc) tanáraink óráin. Szikora Gyöngyi nagyon lelkiismeretes munkát végez 

csoportjaival. Nemcsak művésztanárként, de osztályfőnökként is foglalkozik tanítványaival. 

A diákok megkedvelték, csoportjaiba szeptemberben új gyerekek is beiratkoztak.  

Néptánc tanszakon az új növendékek ügyesen dolgoznak együtt Marcsi nénivel. Az eltelt 

időszakban legkisebbek elsajátították a néptánc tanulásához szükséges alapképességeket, 

feladattudatossá váltak. Néptánc-pedagógusunk az órákon differenciál, egyénileg is 

foglalkozik tanítványaival, a tánclépéseket bemutatja, gyakran együtt táncol, tanítványaival.  

A folklórismeret órákat az aktív tábla használatával teszi színesebbé. Következetes, 

határozott, ami észrevehető a növendékek mozgásán, fejlődésén.  

A művészeti képzés jellegéből adódóan, mint intézményegység-vezető hetente több 

alkalommal tettem „mozaik” óralátogatást is a műhelyekben. Nagyon sok fotó is készült a 

foglalkozásokról melyeket megtekintve, bárki meggyőződhet a gyerekek és tanáraik 

szakszerű, szorgalmas, kitartó munkájáról. (Lásd. honlap: http://venkerti.hu ) 

Pedagógusaink kreativitását dicséri, hogy szorgalmazzák a különféle agyagok másodlagos 

felhasználásával elkészített műalkotások létrejöttét. Ez a szemlélet olyan új távlatokat nyit 

meg az alkotói tevékenységben, amellyel növendékeink kompetenciái jelentősen javulhatnak. 

http://venkerti.hu/
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Az újra felhasznált anyagok nem terhelik kiadásainkat, de gyermekeink kreativitásának 

fejlődésére nézve hozadékuk óriási, a környezettudatosságról nem is beszélve. Ezzel teljesítik 

az iskola ökoiskolai címének fenntartásához szükséges elvárásokat is. 

Nagyon hasznos az internet elérhetősége a festészet műhelyben. A szemléltetés így napra, sőt 

pillanatra kész, hiszen az interneten bármely felvetődő témához azonnal lehet szemléltető 

anyagot, képeket, információt találni. Alkalmas arra is, hogy a foglalkozások végén „vizuális 

csemegével” motiválják a kollégák a további kutatásra, vizsgálódásra növendékeiket.  Az 

ilyen típusú használata az internetnek megtanítja a gyerekeket arra, hogy hol, és hogyan 

érdemes bolyongani a világhálón. Jól tudjuk használni erre a célra a grafika terem 

aktívtábláját is.  

Az óralátogatások tapasztalatai alátámasztják a kollégák tanszaki beszámolóiban leírtakat. A 

művészeti iskola foglalkozásain változatos munkaformákat, differenciálást, újszerű 

megoldásokat alkalmazva, családias kellemes légkörben sajátíthatják el a növendékek 

művészeti águk tananyagait. 

Vezetői ellenőrzések:  

ellenőrzés területe 

ellenőrzésre 

fordí 

tott idő 

ellenőrzött személy 

neve (pedagógus/ 

NOKS/egyéb) 

az ellenőrzés tapasztalata (röviden) 

a megtett 

intézkedések az 

ellenőrzést 

követően 

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS 

Munkafegyelem az 

alkalmazottak, tanulók 

esetében 

6 óra Valamennyi 

munkatárs 

A kollégák a foglalkozásokat pontosan 

kezdték, feladataikat hiánytalanul 

ellátták  

Nem kívánt 

intézkedést 

 

Belső- külső kapcsolatok 

(információ, tudásmegosztás 

tájékoztatás, partneri 

viszonyok tartalma) 

    

Fogadó óra, szülői értekezlet x óra Valamennyi  

pedagógus 

A járványügyi szabályok betartása miatt 

formabontó módon valósultak meg. 

Balett tanszakon szabadtéren, más 

tanszakainkon az online térben tartottak a 

művészetis kollégák szülői értekezletet, 

fogadó órát, személyes beszélgetéseket. 

Nem kívánt 

intézkedést 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

KIR- tanulói adatok 3 óra Bobikné Sándor Az művészeti iskola valamennyi Nem kívánt 
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Erzsébet 

 

 

tanulójának adatai pontosan felvezetésre 

kerültek a KIR-be. Egyeztek a 

tanulólétszám és az adatok az 

csoportnaplókkal. 

intézkedést 

SZAKMAI  MŰKÖDÉS    

 

                    

Óra/folalkozások látogatása, 

megbeszélése 

kb. össz 

12 óra 

Minden művészetis 

pedagógus: 

Cs. Horváth Judit 

Poroszlay Éva 

Molnár Éva 

Szikora Gyöngyi 

Teleki Mária 

 

A félév során minden kolléga óráját, 

egyesekét több alkalommal látogattam 

hosszabb rövidebb időtartamban. A 

Kollégák jó kapcsolatot építettek ki a 

növendékekkel. Magas fokú szakmai 

hozzá értésükkel, innovatív 

motivációjukkal képesek voltak felkelteni 

és megtartani a tanulók figyelmét. 

Hatékonyan használják a kommunikáció 

eszközeit. Birtokában vannak a 

szakterületi, szakmódszertani 

ismereteknek. Jól tervezett, szervezett és 

vezetett tanítási órákat láttam. A kitűzött 

célok reálisak, a helyi tantervnek, a tanulók 

adottságainak, képességeinek megfelelőek 

voltak. Kollégáim egyre gyakrabban 

használnak IKT eszközöket. Amióta 

interaktív tábla is segíti a korszerű munkát, 

mellyel az óravezetés még színesebbé vált. 

Valamennyi órát megfelelő értékelés zárt.  

Tanácsot, javaslatot csak ritkán kellet adni 

az óravezetéssel kapcsolatban. 

Megbeszélés

, értékelés, 

dokumentáci

ó 

Pályázatok 1óra  Jelenleg nincs aktív pályázatunk, de 

keressük a lehetőségeket 

 

Tervezések, beszámolási 

kötelezettség, tanmenet, 

munkaterv, beszámolók 

90 óra Minden művészetis 

pedagógus: 

Molnár Éva 

Cs. Horváth Judit 

Poroszlay Éva 

A művészeti képzés tanmeneteit a kollégák 

a pedagógiai programban meghatározottak 

szerint készítették el a 2020/21-es 

tanévben beindított tanszakok és 

évfolyamoknak megfelelően. 

 

 A tanmenetek ellenőrzése a 

Kisebb 

hiányosságo

k javíttatása  

Utóellenőrzé

s 
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Szikora Gyöngyi 

Teleki Mária  

munkaközösség vezető által is megtörtént.  

A képző és iparművészeti ág tanszakainak 

tanmenetei tartalmazzák az egyes 

foglalkozásokon fejleszthető, és 

fejlesztendő kompetenciaterületeket és 

kompetenciákat is.       

 

A munkaközösség tanév kezdetén 

elkészítette az éves munkatervet, valamint 

a félévi munkáról a beszámolót. 

TANÜGY 

Adminisztráció 80  óra Minden művészetis 

pedagógus:  

Cs. Horváth Judit 

Poroszlay Éva 

Molnár Éva 

Szikora Gyöngyi 

Teleki Mária 

A tanév eleji és végi adminisztráció 

ellenőrzése: anyakönyvek, naplók 

megnyitása, tűz és balesetvédelmi 

jegyzőkönyvek, ellenőrzők, 

bizonyítványok ellenőrzése megtörtént. 

 

Havi rendszerességgel került ellenőrzésre a 

tanügyi dokumentumok vezetése.  

A kisebb adminisztrációs hiányosságok  

javítása rövid határidőn belül megtörtént. 

Felszólítás a 

hibák 

javítására 

hiányosságo

k pótlására 

szóban és 

írásban. 

Utóellenőrzé

s 

Tanulói balesetek 

jegyzőkönyvei és 

nyilvántartások 

2 óra Művészeti iskola 

pedagógusainak 

balesetvédelmi és 

tűzvédelmi 

oktatásának 

ellenőrzése 

A balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás 

minden művészeti csoportban az első 

foglalkozásokon megtörtént. Az oktatáson 

való részvétel igazolásaként minden tanuló 

aláírta a jegyzőkönyvet. Néhány tanuló 

nem a „saját” művészeti csoportjának 

jegyzőkönyvén írt alá. Ezt az ellenőrzés 

során jeleztem a jegyzőkönyveken. 

A később beiratkozó tanulók is részesültek 

tűz- és balesetvédelmi oktatásban, melyről 

a pedagógusok jegyzőkönyvet készítettek. 

Nem kívánt 

intézkedést 

 

Jogviszonnyal kapcsolatos 

döntések, tájékoztatási 

követelmények 

10 óra Bobikné Sándor 

Erzsébet 

 

Az iskolába jelentkező tanulók szülei 

megkapták a határozatokat a felvételről, 

valamint a térítési és tandíj összegének 

megállapításáról. 

Nem kívánt 

intézkedést 

 

GAZDÁLKODÁS, VAGYONVÉDELEM 

Térítési, tandíj befizetése a 

művészeti iskolában 

30 óra 

 

Bobikné Sándor 

Erzsébet 

 

A művészeti iskolában minden tanuló 

befizette a térítési díjat és tandíjat. A 

szülők a tanárok szóbeli, írásbeli, majd a 

vezetői írásbeli felszólítás után gyakran 

megvárják a személyes, vezetői telefonos 

Értesítés 

szóban, 

írásban 

Szülők 
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60 óra 

2. féléves díj körüli 

teendők: Borbélyné 

Gonda Ildikó 

felszólítást, ami nagyban hátráltatja 

munkánkat. Volt néhány tanuló az idén is, 

akitől nagyon nehezen tudtuk beszedni a 

díjat.  

A 2. félévben a befizetés aKRÉTA 

rendszeren keresztül elektronikus útra 

terelődött, ami rengeteg új feladattal járt.  

megkeresése 

telefonon 

 

 

 

Munkaközösség vezetői ellenőrzések: 

ellenőrzés területe 

ellenőrzé

sre 

fordított 

idő 

összesen 

ellenőrzött személy 

neve (pedagógus/ 

NOKS/ egyéb) 

az ellenőrzés tapasztalata 

(röviden) 

a 

megtett 

intézkedések az 

ellenőrzést 

követően 

 

Pontos órakezdés 

4 óra 
Minden művészetis 

pedagógus  

A kollégák az ellenőrzések 

alkalmával mindig pontosan 

kezdtek. 

Nem kívánt 

intézkedést 

Félévi,/ év végi osztályzatok 

lezárása 

 

1 óra 

Minden művészetis 

pedagógus  

Az osztályzatok beírása 

hiánytalanul és pontosan 

megtörtént  

Nem kívánt 

intézkedést 

Ellenőrzők kitöltésének ellenőrzése 

 

 

 

 

 

A 2020-2021-es tanévtől 

megszűnt a papír alapú 

ellenőrző 

A KRÉTA-

napló 

bejegyzéseinek 

ellenőrzése 

Óralátogatások 3 óra 

Minden művészetis 

pedagógus 

 (BECS-CSHJ) 

A kollégák magas szakmai 

színvonalon dolgoznak 

Az félév során 

folyamatos 

betekintés az 

órák menetébe 

Bizonyítványok év eleji 

összegyűjtése /  

év végi kitöltése 

 

 

4 óra 

Minden művészetis 

pedagógus  

Nem minden bizonyítvány 

került az irattárba a kijelölt 

határidőre 

 

Többszöri 

ellenőrzés 

elvégzése 

Félévi, évközi, év végi kiállítások 

rendezése 

 

1 hét 

A képző-iparművészeti 

tanszakokon dolgozó 

kollégák 

Minden kolléga nagy 

odafigyeléssel kezelte, 

kiállította növendékei munkáit. 

Nem kívánt 

intézkedést 

 

Beszámolók elkészítése 

 

5 óra 

 

Minden művészetis 

pedagógus 

A kollégák elkészítették a kért 

beszámolókat, melyben 

elemezték a csoportokkal 

végzett munkát. 

Nehezen 

érkeztek be a 

tanszaki 

anyagok, de a 

pótlás egyszeri 



71 
 

(lsd. a beszámoló I.1. 2-12.old.) felszólításra 

megtörtént. 

 

II. Személyiség-és közösségfejlesztés 

A művészeti képzés alapvető célja és feladata a személyiség és közösségfejlesztés. A 

pandémia és az igen kellemetlen maszkviselési kötelezettség miatt kicsit nehezebben, de azért 

óráinkon maradéktalanul sikerült megvalósítanunk. A személyiség és közösségfejlesztés, 

alappillérei, és kiemelt erősségei a művészetoktatásnak. A mai elembertelenedett, felgyorsult, 

felszínes világunkban, amikor az odafigyelés, a dicséret, a mások meghallgatása idő 

hiányában szinte eltűnőben van a napi rutinból, az önmagunkra fordítható idő végletesen 

lerövidült, nagyon nagy szükség van a stresszoldásra, elcsendesedésre. Művészeti óráinkon az 

alkotói csendben, a másokkal együtt alkotás megnyugtató idilljében a gyerekek feltöltődnek, 

csoportokká, kis közösségekké válnak, ami pajzsként védheti őket az egyre inkább rájuk 

nehezedő külső negatív hatásoktól, a stressztől. 

Az órák témái rendszeresen visszautalnak az önismeretre, annak fejlesztésére, a ”ki vagyok 

én?” kérdés megválaszolására. A személyiség ismerete, fejlesztése, az önmegismerés 

megtapasztalása nélkül a pályaválasztás előtt álló korosztály nem tud felelősségteljesen 

dönteni jövője felől, ezért meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy a gyermekek jobban 

megismerhessék saját magukat. 

Nemcsak tanítványaink személyiségének és közösségének fejlesztése fontos feladatunk. Csak 

úgy tudjuk ezt jól megtenni, ha magunk is dolgozunk a magunk kis közösségein, a magunk 

személyiségén. Tanév kezdetén és zárásakor szabad térben tartottuk meg a VM’Café 

foglalkozását. Főként szakmai feladatok kerültek jó hangulatban átbeszélésre, de az oldott, 

kellemes légkör kialakítása könnyebbé tette a későbbi munkát. Közösen állapítottuk meg, újra 

hogy még maszkot viselve is jó volt ebben a formában és szellemben találkozni. 
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II.1. Statisztikai mutatók (osztályozott tanulók, hiányzás) 

 

2020/2021 tanév  

                          

 

A statisztikáról 

A 19 csoportban, 205 tanuló 207 csoporthelyen (két fő két tanszakon) kezdhette meg a 

2020/2021-es tanévet. 14 fő más művészeti iskolában is részt vesz művészeti (zene, tánc) 

képzésben. Október 1. után 5 fő iratkozott be a képzésbe, és 3 növendék döntött úgy, hogy 

 

Néptánc 

TM 

Balett 

PÉ 

Képzőm. 

MÉ,  

CSHJ, SZGY 

Grafika és 

festészet 

CSHJ 

 

Fém- és 

zománc-műves 

  MÉ 

Összesen, 

Átlagok 

Osztályozott tanulók száma összesen: 28 13 77 41 49 208 

Okt 1. után iratkozott, osztályozott tanuló 1  4 - - 5 

Október 1. után iratkozott be 1 - 4 - - 5 

Osztályozatlan tanulók száma 2 - 1 - 1 4 

Mulasztás miatt - - - - - - 

Kimaradás miatt 2 - 1 - - 3 

Egyéb ok - - - - 1 1 

Mulasztott órák 65 122 317 288 341 1133 

Mulasztott napok 16,25 30,5 79,25 72 85,25 283,25 

Igazolt napok 16,25 30,5 79,25 72 85,25 283,25 

Igazolatlan napok - - - - - - 

mulasztási átlag nap/fő 2,3 9,38 4,12 7,02 6,96 5,45 
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kilép a rendszerből. Egy tanuló tanulmányait - külföldi tartózkodás - okán megszakította. 

(Tanulói jogviszonya 2024.08.31-ig szünetel.) 

Tanév elején úgy gondoltuk, hogy a tavalyihoz hasonló létszámmal indulhatunk, de a 

járványhelyzet közbeszólt.  

Az intézményen belüli beiratkozók aránya a külsősökhöz viszonyítva magasabb, bár a 

„Vénkerti gyerekek” közül többen is kihasználhatnák ezt, az intézmény által helyben nyújtott 

lehetőséget. A beiratkozás előtt sajnos elmaradtak az óvodai szülői értekezletek, ahol 

„reklámozni” szoktuk művészeti képzésünket. Továbbra is feladatunk megtalálni minél több 

módot arra, hogy a környező iskolák tanulóit nagyobb számban tudjuk bevonni. A kollégák 

személyesen mentek át a közeli iskolákba toborozni, szóróanyagot vinni, valamint a város 

összes iskolájába elment az e-mail, melyben kértük a Vénkerti AMI lehetőségeinek 

ismertetését. Ehhez nyomtatható szóróanyagot is küldtünk. Örömmel vettük észre, hogy a 

Dózsa György Általános iskola honlapjára is feltette hirdetményünket. 

Ebben az évben is volt egy csoportunk képzőművészeti tanszakon, akik a Dózsa György 

Általános Iskolából iratkoztak be hozzánk, úgy, hogy a tanszakvezető átmegy értük a közeli 

iskolába,, majd a szülők ide jönnek értük a foglalkozás végén..  

 

II.2. Különböző területek tanulólétszámai 

Induló művészeti ágak, tanszakok, tanulói létszámok évfolyamonként, tanszakonként 

 (október 1.) 

Tanszakok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tanulói 

létszám 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Balett 
        2 2   5 4       13 

Néptánc 
    17   8   3   1       29 

Képzőművészeti 
19 4 16 23 12               74 

Grafika és festészet 
            19 9 11 2     41 

Fém és 

zománcműves 
          20 6 18 4 2     50 
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Évfolyamonként 

összesen: 
19 4 33 23 22 22 28 32 20 4 0 0 207 

 

Táncművészeti ág:     3 csoport 

Képző- és iparművészeti ág: 16 csoport 

Összesen:    19 csoport 

 

Az első foglalkozásokon megalakultak a csoportok. November végére tisztázódni látszottak a 

ki és beiratkozások. Reméltük, hogy szeptembertől beindíthatjuk a moderntánc tanszakot, 

amit a Debreceni Tankerület is támogatott. Nagyon elkeserített bennünket, hogy az OM nem 

támogatta tervünket. Mivel látjuk, hogy tanulóink körében igény van erre a tanszakra, és 

táncpedagógust is találtunk, akivel be tudnánk indítani a tanszakot a következő tanévre újra 

megpróbáljuk az engedélyeztetést. Az új tanszaknak a tanulói létszám megőrzésében is 

szerepe lehetne. Különösen ismerve a tényt, hogy balett tanszakunk megfelelő végzettségű 

pedagógus hiányában „haldoklik”. 

Az idei beiratkozási létszámot erősen befolyásolta a világjárvány miatt kialakult új helyzet. 

Tavasszal és ősszel minden lehetőséget megragadtunk, hogy biztosítsuk a személyes 

találkozás nélküli beiratkozás lehetőségét.  Kedvező volt számunkra az a központi döntés, 

mely megengedte az AMI-k jelenléti működését. Sajnos a szülőben nem tudatosult, hogy a 

beszüntetett délutáni egyéb sportmozgásos tevékenységeket a táncos foglalkozások 

kiválthatnák. Csak néhány tanulót nyertünk azzal, hogy nem tudta a szülő karatéra, focira, 

vagy mazsorettre beíratni gyermekét. 

Az adatok szerint 20 fővel kevesebb tanuló van a rendszerben., mint az előző évben. 

Művészetis tanulóink nagy része általános iskolai tanulmányait a Vénkerti iskolában végzi, 

így nem befolyásolta kedvezően a létszám alakulását az sem, hogy az általános iskolai 

létszám 30 fővel csökkent.  

Sokan meghátráltak az emelkedő térítési díjtól és attól is, hogy egy esetleges online oktatás 

bevezetésével nem kapják meg az eszközöket, felszereléseket a befizetett pénzükért. 

Kedvező változás, hogy az idén 101-en előképző 1-2, és alapfok1-2-3 évfolyamokon a tavalyi 

91 fő helyett. Reméltük, hogy az új törvényi rendelkezés, miszerint szeptemberben minden 6 

évesnek iskolába kell mennie jótékony hatással lesz a művészeti képzés létszámára. Sajnos 

azonban ez az intézkedés jelentősen nem változtatott a létszámunkon. 

Színjáték tanszakon már évek óta nem sikerült csoportot is indítani. Bár a Tankerület 

biztosítaná a megfelelő végzettségű drámapedagógust, ennek a tanszaknak a működését úgy 
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látnánk biztosítottnak és eredményesnek, ha a saját tantestületünkből tudná valaki ellátni a 

feladatot. Az új munkatársak felvételénél mindig figyeljük, hogy a jelentkező rendelkezik-e 

drámapedagógiai végzettséggel, de sajnos ezidáig nem jártunk sikerrel. 

II.3. Tehetséggondozás 

A művészeti képzés alapvető célja és feladata azoknak a tanulóknak a tehetséggondozása, 

akik a tánc, a képzőművészetek és a színjáték területén valamilyen szinten tehetségesnek 

mutatkoznak. Az AMI képzése nagyban járul hozzá munkájával, hogy a Vénkerti Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát a „Kiválóra minősített tehetségpontok” között tartsák 

nyilván. 

Kiemelkedő tehetségek ebben a tanévben nem mutatkoztak. Vannak a festészet tanszakon 

ügyes, tehetségüket olykor megvillantó, szorgalmas növendékek, de kiugró tehetségről nem 

számolhatunk be. 

Ebben a tanévben is meghirdettük „Az év ifjú művésze” díjat, mellyel egy-egy, a 

legtehetségesebb, legkitartóbb, legszorgalmasabb Vénkerti AMI-s balett, néptánc és képző- és 

iparművészeti tanszakos növendéket jutalmazunk.  

A városi tehetséggondozó program munkaközösség tagjai Poroszlay Éva és Csukásné 

Horváth Judit kolléganő. A képzőművészeti területen az első félévben megkezdődött a 

munka. A tánc modulban a tervek szerint a második félévben indult volna a feladat, de ezt az 

oktatási folyamatok online-ba kényszerülése meghiúsította.  

II.4. Különleges bánásmód – esélyegyenlőség 

Foglalkozásainkon növendékeink a művészet eszközeit használva kapnak különleges egyéni 

bánásmódot kompetenciáik fejlődéséhez. A differenciálás a képességek szerinti egyéni 

foglalkozás minden tanszakon kiemelt feladat. A viszonylag alacsony csoportlétszámok 

nagyban járulnak hozzá, hogy tanulóinkkal egyéni bánásmódot valósítsunk meg (erről 

kollégáink is beszámolnak tanszaki beszámolóikban). Reméljük, ez eredményeinkben is 

tükröződik majd. 

Ahogy évek alatt egyre bonyolultabbá válik a világ, a családi viszonyok instabillá, az emberi 

kapcsolatok felszínessé, egye inkább úgy érezzük, hogy évről évre nagyobb szükség van a 

művészet gyógyító erejére.  

A csoportjaink nagy részét már nem csak a tehetséges gyerekek teszik ki, de az általános 

iskolai képzésben nehezen kezelhető BTM-es (16fő), SNI-s (4fő), problémás, változó és rossz 
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magaviseletű gyerekek is a művészetis csoportjainkban vannak. A művészet gyógyító erejét 

azonban naponta megtapasztaljuk. (HH 14 fő és HHH 3 fő)  

A számok emelkedő tendenciát mutatnak. 

Csukásné Horváth Judit kolléganő nemrég művészetterápiás fejlesztő-foglalkoztató képesítést 

szerzett. A képzésen tanultakat, tapasztalatait rendszeresen és sikeresen építi be óráiba. Az 

óráin gyakran relaxációs zenére, alkotói csendben dolgoznak növendékei és az önismeret, 

önkifejezést fokozottan fejlesztő, kiemelő témákat is feldolgoznak.  

 

II.5. A tanulás tanítása 

A vizualitás az emberek többségénél óriási szerepet játszik a tanulásban. Foglakozásainkon a 

vizuális emlékezet fejlesztésével járulunk hozzá a gyerekek tanulási stratégiájának 

fejlesztéséhez. A táncok tanulásakor a mozdulatsorok rögzítése során járulunk hozzá az 

emlékezet fejlesztéséhez. 

 

II.6. Szociális kompetencia-fejlesztés 

A művészeti képzés minden területén fontos és folyamatosan megvalósul a szokások, minták, 

attitűdök, meggyőződések, készségek, ismeretek sokaságának elsajátítása.  A szociális 

kompetencia fejlődése az egyéni szociális értékrend erősödése, a kreativitás növekedése révén 

is megvalósul. A kreativitás elengedhetetlen az improvizációhoz a néptánc és a balett 

foglalkozásokon, de nélküle nem születnek győztes pályamunkák sem. A foglalkozásokon a 

különböző korosztályok együtt alkotása a másikról való gondoskodásra, a segítség nyújtására 

napi szinten ad lehetőséget.  

 

II.7. Tanulói közösségek együttműködése; DÖK 

A DÖK fotópályázat begyűjtésében és értékelésében működtünk együtt a diákszervezettel.  

Nagy hiányát érezzük a DÖK által megszervezett papírgyűjtésnek, mely során mindig sok, 

számunkra értékes, jól használható papírhulladékot, sőt művészeti témájú könyveket, 

folyóiratokat is kaptunk korábban. A pályázatfigyelés során a DÖK számára hasznos, 

munkájukba beilleszthető pályázatok átadásával, ismertetésével segítjük a működést. A 
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művészetis pedagógusok részt vettek a DÖK nap lebonyolításában. Érdekes, kreatív 

feladatokkal járultak hozzá a nap sikeréhez.                                                                     

 

II.8. Környezettudatos nevelés – (Ökoiskola) 

A művészeti képzésben a környezettudatos nevelés a képző- és iparművészeti tanszakokon 

valósul meg leginkább azáltal, hogy takarékos anyagfelhasználásra ösztönözzük 

növendékeinket, valamint gyűjtünk minden újra felhasználható anyagot, amiből gyermekeink 

fantáziája és a kreativitása új értékeket hozhat létre. Gyakran pályázunk természeti témájú 

versenyekre. A idén pedagógusoknak is írtak ki újra hasznosítási témájú pályázatot, ahol 

Szikora Gyöngyi, Molnár Éva és Cs. Horváth Judit kolléganők jól szerepeltek. (Lásd: III.2. 

Eredmények) 

Elengedhetetlen, hogy a pályamunkák elkészítése előtt és megalkotása közben megismerjék a 

bennünket körülvevő természetet. Modelljeink sokszor a természetből származnak, s 

tanulmányozásuk során, szépségük felismerésekor közelebb kerülnek hozzá, megértik 

összetettségét, védelmének fontosságát. Ebben a tanévben is vettünk részt olyan 

pályázatokon, amelyek a természettudatosságról, természet szeretetéről, tiszteletéről 

késztettek alkotásra. Részt veszünk az intézmény Ökoiskolai programjában.  

(A képen: Rozsdafarkú fiókák figyelik a szabadban alkotó művészpalántákat) 

 Jó együttműködés 

alakult ki a tanítókkal és a szülőkkel, aminek bizonyítéka, hogy tanítványaink szülei jelentős 

mennyiségű nyomdai papírhulladékot ajánlottak fel a művészeti iskolának, amit kiválóan 

tudunk újra hasznosítani. 

II.9. Egészségtudatos nevelés 
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Az egészségtudatos nevelés legegyértelműbben a néptánc és balett tanszakon valósul meg. 

Növendékeink hamar felismerik, hogy a mozgás szabadsága, a tánc egy egészségesebb, 

esztétikusabb testet eredményez. Fellépések alkalmával példát mutatnak diáktársaiknak.  

A világjárvány kapcsán a képző és iparművészeti tanszakokon is többször volt szó az 

egészséges életmódról, a távolságtartásról, a fertőtlenítés fontosságáról. Vigyázzunk egymásra 

is! Az órák egy részét ősszel és tavasszal is a jó időben a szabadban tartották a kollégák. 

Iskolánk nyitottaulájában békésen megfért egymás mellett az alkotói csendben rajzoló gyerek 

és egy odafészkelő rozsdafarkú. A gyerekek láthatták a négy fióka kirepülését is. Tanulók, 

tanárok egy új lehetőség ízére éreztek rá a foglalkozások során. A rajzpályázatok gyakran 

választanak az egészséggel kapcsolatos témákat. Ilyenkor szükséges jól előkészíteni, 

„kibeszélni” a témát, hogy kellő tárgyi tudás birtokában és kellő motivációval készüljenek el a 

pályamunkák. 

 

III. Eredmények 

III.1. Tanulmányi mutatók 

 Néptánc 

TM 

Balett 

PÉ 

Képzőm. 

MÉ,  

CSHJ, 

SZGY 

Grafika és 

festészet 

CSHJ 

 

Fém- és 

zománc-

műves  MÉ 

Összesen, 

Átlagok 

Szorgalom átlag 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 

Példás 28 13 76 41 49 207 

Jó - - 1 - - 1 

Változó - - - - - - 

Főtárgy átlaga 5,0 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 

Jeles (5) 28 13 39 41 49 169 

Jó     (4) - - 1 - - 1 

Közepes  (3) - - - - - - 

Elégséges (2) - - - - - - 

Kiválóan teljesített - - 37 - - 37 

Jól teljesített - - - - - - 

Megfelelően telj. - - - - - - 

Tantárgyi dicséretek száma összesen  - - 2 - - - 

Főtárgy  - - 1 - - - 

Kötelező tárgy  - - 1 - - - 

Kitűnő tanulók sz. 28 13 76 41 49 207 
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A tanulmányi eredmények jól mutatják, hogy növendékeink azért járnak a művészeti iskolába, 

hogy megmutathassák tehetségüket és szorgalmas munkájukkal nagyon szép eredményeket 

érhessenek el. 

 

III. Versenyeredmények; tanulói pályázatok eredményei 

Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

2020. szeptember 1. 

A pandémia okán a debreceni 

pszichológusok (Versényi 

Anna)által szervezett, 

„Újrakezdés” című  művészeti 

pályázat 

 

városi 

 

 

alkotó-

pályázat 

KÜLÖNDÍJ: Puskás Petra 

KÜLÖNDÍJ: Szabolcs Emese 

 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020. évi Ősz városi Kinizsi-nap 

(Kinizsi P Ált. Isk. –Debrecen) 

„Élet a Nagyerdőben” című 

rajzpályázat 

 

városi 

 

 

alkotó-

pályázat 

5-6. évfolyam 

II. helyezés: Bényei Dorka 

7-8. évfolyam 

III. helyezés: Fejes-Tóth Boglárka  

 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020. december 15.  

A Debreceni Loránffy Zsuzsanna 

Általános Iskola és a Debreceni 

Bocskai István Általános Iskola 

által szervzettt „Újratervezés 

indul…” című alkotói pályázat 

városi 
alkotói 

pályázat 

Elismerő oklevelet és ajándékot kaptak: 

Papp Noémi 

Rohodi Ferenc 

Deák Balázs  

Puskás Petra Judit 

Felkészítő tanár: Papp Irén Katalin 

„Szék projekt” 

„Rongybabák” 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020. december 17. 

III. Hajdú-Bihar Megyei Horgász 

Szervezetek Szövetsége és a Hajdú-

Bihar Megyei Közgyűlés 

„Horgászélményem” című 

rajzpályázat 

megyei 
alkotó 

pályázat 

2. oszt.  

Különdíj: Varga Nóra 

7.oszt. 

Különdíj: Homonnai Léna 

 

Felkészítő tanár: Molnár Éva 

 Szintfelmérő vizsgák    

  (új belépőknél) 
20 - 35 8 8 70 

Különbözeti vizsgák száma  3 4 12 - 2 21 

Művészeti alapvizsgák  - 5 - 9 18 32 

Művészeti záróvizsgák  - - - - - - 

mulasztási átlag nap/fő 0,2 1,57 0,84 0,20 1,2 0,35 
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Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

2021 február 

City of New Brunswick  

„Art of Diplomacy” 

nemzetközi 
alkotói 

pályázat 

35 tanulónk kapott elismerést a pályázatra 

elküldött munkájáért a testvérvárosból. 

 Az anyagból hagyományos és virtuális 

kiállítást is készítettek a kiírók. 

 

Tanáraik: Cs. Horváth Judit és Molnár Éva 

 

 2021. március 15. 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár Nádudvar 

Az én hazám! című alkotói 

pályázat 

megyei 
alkotói 

pályázat 

Alsó tagozatos korcsoport: 

1. helyezés: Török Anna 

Felső tagozatos korcsoport:  

2. helyezés: Puskás Petra  

Tanáruk: Cs. Horváth Judit 

2021. április 9. 

A Vénkerti Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

„Megyei Minősítő Rajzpályázat” 

megyei 
minősítő 

verseny 

Arany minősítés: 86 fő 

Ezüst minősítés: 13 fő 

Bronz minősítés 2 fő 

Felkészítő tanárok: Cs. Horváth Judit, 

Molnár Éva, Szikora Gyöngyi 

2021. április 19. 

A szitakötő folyóirat „A csoda” 

című országos alkotói pályázat 

országos 
alkotói 

pályázat 

Kiemelt dicséret 

Dudik Nóra, 2. o  

Boldizsár Fanni, 7. o 

Felkészítő tanár: Molnár Éva 

2021. május 31.  

A Debreceni Kazinczy Ferenc 

Általános Iskola „Az álmok valóra 

válnak” címmel, gyermeknap 

alkalmából meghirdetett 

rajzpályázata 

megyei rajzpályázat 

1-2. évfolyam kategória: 

1.helyezett: Cseri Panni 

3-4. évfolyam kategória: 

2. helyezett: Szőke Zsófia 

Különdíj: Kovács Boglárka  

Tanáruk: Cs. Horváth Judit 

2021. június 3. 

Bende Gyermeknapi Országos 

Internetes Rajzverseny 

országos rajzpályázat 

6-10 éves korosztály:  

1. helyezett:  Budai Balázs 

Botond  

A/1 képzőművészeti tanszak 

 Felkészítő tanár: Tóth Gyöngyi 
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Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

2021. június 15. 

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna  

Általános Iskola „Tavasz-virágzó 

természet” című rajzpályázata 

országos rajzpályázat 

1-2. osztályos korcsoport 

1. helyezés Beke Benett 

7-8. osztályos korcsoportban 

2. helyezés Szászi Gréta 

5-6. osztályos korcsoportban 

1. helyezés Csete-Cinege Luca 

Tanáruk: Cs. Horváth Judit 

Hajdú-Bihar Megyei 

Képzőművészeti Verseny - 

2019/2020. - PDE/30-5/2020/OH 

még 2020.07.07-én érkezett az 

eredmény, majd 2021. június 10 

körül a dobogósok oklevele és 

jutalma. „Jobb későn, mint soha!”  

megyei verseny 

11-12. évfolyam 

1. hely Dóka Gabriella 

3. hely Angi Nóra 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

 

Összesítés:  

Verseny 

szintje 

Díjazott 

(külön-

díj fődíj)  

Kie-

melt 

dicsé-

ret 

I. 

hely 

II. 

hely 

III. 

hely 

ARANY,

Kiemelt 

arany 

minősítés 

EZÜST 

min. 

BRONZ 

min. 

Dics

érő 

okle

vél 

Verseny 

szinten-

két 

összesen 

Nemzet-

közi 

verseny 

 35      

 

 35 

Országos 

verseny 
 2 3 1      6 

Megyei 

verseny 
3  3 2  86 13 

2 
 110 

Városi 

verseny 
2   1 1   

 
6 10 

Össz.:         5 37 6 4 1 86 13 2 6 161 
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Összesen: A 2020/21-es tanévben 161 rangos nemzetközi, országos, megyei és városi 

elismerés a mérlegünk. Ezen eredmények mindegyike a művészetis pedagógusok által 

végzett lelkiismeretes és minőségi munkának köszönhető. Igyekeztek a pandémia kapcsán 

kiírt netes pályázatokra sok munkát küldeni. ezzel is növelni eredményességünket. 

Nemcsak növendékeink, de tanáraink is vettek részt versenyen. Az Ebesi Arany János 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI, „Gondold újra!” – hulladékból 

kreatív tárgyak alkotói pályázatán Csukásné Horváth Judit és Molnár Éva munkáját elismerő 

oklevéllel, Szikora Gyöngyi alkotását különdíjjal jutalmazták. 

A világjárvány szülte Debrecen testvérvárosának New Brunswick városának ötletét, hogy 

"Art of Diplomacy" címmel képzőművészeti versenyt hirdessenek, és online kiállítást 

készítsenek a testvérvárosok fiataljainak munkáiból. Így alakulhatott, hogy 35 növendékünk 

(Almási Enikő, Andirkó Réka, Bányai Emma Violetta, Békési Eszter, Béri Gyöngy, Bodnár 

Gergő Manó, Csete-Czinege Luca, Dobos Gergely, Erdélyi Flóra, Fejes-Tóth Boglárka, Guba 

Csenge Kata, Kaszás Blanka, Kovács Boglárka, Kozák Rózsa Júlia, Kozák Zsófia, Lisztes 

Szabolcs, Máté Viktor Alex, Molnár Mária Alexandra, Pap Dóra, Petrovics Laura Izabel, 

Puskás Petra, Rinyu Anna, Spiesz Nikolett, Sramkó Gyöngyvér, Szabolcs Emese, Szőke 

Zsófia, Tóth Veronika, Zádor Liza, Zeke Bálint) munkái japán, ír, alkotók munkáival egy 

kiállítási anyagban jelentek meg a világhálón. 

„New Brunswick Sister Cities organized the "Art of Diplomacy" exhibition as a way of demonstrating 

that even in these difficult times, our #sistercities can share with one another and spread hope. We 

received submissions from our Sister City members in #Tsuruoka, #Japan, #Fukui, #Japan, 

#Debrecen, #Hungary, #Limerick, #Ireland as well as #NewBrunswickNJ.” 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3813091378711971&id=34015989933

8487  

A versenykiírás fordításában és a kapcsolattartásban nagy segítséget nyújtott Cs. Horváth 

Judit és Molnár Éva művészetis pedagógusainknak Kircsiné Bán Edit és Anginé Kluknavszki 

Judit kolléganők. Egy-egy ilyen nemzetközi pályázat a megszokottnál sokkal több feladatot ró 

a művésztanárokra is. 

A pozitív visszajelzések, megmutatkozási lehetőségek nagyon fontosak tanítványaink 

fejlődése, kitartása, önbizalma szempontjából. ezért is örültünk ennek a remek lehetőségnek. 

A versenyeztetés, mely kiemelt és folyamatos feladatunk, már eddig is sok többletfeladatot 

igényelt a pedagógusainktól. Így, a pályaművek elkészíttetése, versenyeztetésre alkalmas 

pályaművek válogatása, pályázati anyag összeállítása, kapcsolattartás a pályázatok kiíróival, 

https://www.facebook.com/hashtag/sistercities?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tsuruoka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fukui?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/japan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/debrecen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hungary?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/limerick?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ireland?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/newbrunswicknj?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm4ONsEj5mIp-lq-r4L_4BNgu1n9BqQxmtWDK0Y7zb01ixcslG3W_q_C1gdd_uQ7FJT8KulySdI6XEMoMf4OewvG_lvQn9dIk6n7eXkbc8JTmZJZ3KceOIQGn4hCqgm081ZxKw-MvRsMMB8rRGH1LCjp7ax9sh3PYW5Q5Fc2EWdg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3813091378711971&id=340159899338487
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3813091378711971&id=340159899338487
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szülőkkel (jelentkezési lapok, nyilatkozatok kitöltése), csomagolás, postáztatás az országos és 

megyei versenyekre. Még így, a tanév befejeztével is több pályázatunk van elbírálás alatt.  

Igyekszünk az elismert szakmai zsűrivel rendelkező versenyeket, pályázatokat választani. 

Szomorú, de utóbbi években egyre inkább jellemző, hogy a pályázatok meghirdetői, nem 

értékelik rangsorolással a beérkező munkákat, így fordul elő, hogy több apró tárgyjutalommal 

díjazott, vagy „kiállítói elismerés” születik. Olykor egyszerűen a Facebook látogatóira bízzák 

a jutalmazottak névsorának kialakulását, ezáltal erősen sérül a szakmaiság, illetve a 

maghirdetett verseny hitelessége.  

 

Az alapfokú művészeti iskolai intézményegységben ötödik alkalommal került kiosztásra „Az 

év ifjú művésze díj”.  Ezzel a díjjal azokat a művészetis növendékeinket jutalmaztuk, akik 

kiemelkedő tehetségükkel, kitartó szorgalmukkal, kiváló versenyeredményeikkel iskolánk jó 

hírnevét öregbítették a tanév során, mindezzel példát mutatva társaiknak.  

 

Díjazottjaink a 2020-2021-es tanévben:  

Fejes-Tóth Boglárka, aki a művészetek szeretetével kitűnt diáktársai közül, aki a hárfa mellett a 

festészet-grafika és fém- és zománcműves tanszakon is bizonyított. Éveken keresztül nemzetközi, 

országos, megyei és városi versenyekről hozott kitűnő eredményeket. 

Tanárai: Cs. Horváth Judit és Molnár Éva 

Puskás Petra, aki festészet- és grafika tanszakon alkotott remek munkákat. Versenyeredményeivel 

nagyon sokszor hozott elismerést a Vénkerti AMI-nak és sikeres felvételit tett a MFG-ba. 

Tanára: Cs. Horváth Judit 

Kovács Petra, aki néptánc tanszakon tanúsított szorgalmával, kitartásával, munkafegyelmével 

példaként állítható táncosaink elé. munkájával érdemelte ki. 

Tanára:  Teleki Mária 

Menyhárt Tímea, aki óvodás ként került intézményünkbe. Először képzőművészeti tanszakon, majd 

fém- és zománcműves tanszakon végzett éveken át kiemelkedő munkát. Versenyeredményeivel 

elismerést hozott a Vénkerti AMI-nak. 

Tanára: Molnár Éva  
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III.3. Az intézmény középiskolában tovább tanuló diákjainak félévi eredményei 

Bár sok diákunk tanul tovább művészeti irányultságú középfokú intézményben, sajnos róluk 

hivatalos visszajelzést nem kapunk. Olykor visszalátogatnak mestereikhez és szívesen 

beszélnek fejlődésükről, terveikről, céljaikról. 

Minden művészeti iskolás növendékünket felvettek művészeti irányultságú középfokú 

intézménybe, aki ilyen iskolába jelentkezett. (9 fő) 

         

 

IV. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

IV. 1. Szakmai munkaközösségek, munkacsoportok tevékenysége, együttműködése 

Ebben a tanévben is jó az együttműködés, iskolánk más munkaközösségeivel, bár a 

koronavírus miatt átalakult helyzet kevesebb együttműködésre adott lehetőséget.  
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Kollégáink a magyar-történelem munkaközösséggel az ’56-os kiállítás felrakásában működtek 

együtt.  

Az angol munkaközösség tagjai az idegen nyelven megjelenő pályázati anyagok fordításában 

nyújtottak nagy segítséget. 

 

 

IV.2. Nevelőtestületi belső tudás-megosztás 

A nevelőtestületi belső tudás-megosztás az eddig megtartott munkaközösségi foglalkozáson 

valósult meg.  

 

IV.3. Gyakornokok mentorálása  

A művészeti képzés területén ebben a tanévben nincs gyakornok. 

 

 

IV.4. Együttműködés az Intézményi Tanáccsal  

Az Intézményi Tanáccsal együttműködésre nem került sor. 

 

 IV.5. A szülői szervezet és az intézmény együttműködése  

Az intézmény szülői szervezetének munkájában a művészeti iskolás tanulók hozzátartozói is 

részt vesznek, akik szükség esetén képviselik a művészeti iskolai intézményegység érdekeit. 

A művészetis pedagógusaink a járványügyi szabályokat betartva telefonon és facebook-on 

tarják a szülőkkel a kapcsolatot. 

 

 

Az intézmény külső kapcsolatai  

V.1. Együttműködés a város intézményeivel 
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Külső partnerekkel 

Együttműködési szerződést kötve a Sinay Miklós Utcai Óvodával állunk kapcsolatban.  A 

járványhelyzet miatt az óvodások nem tudtak foglalkozásokon részt venni ebben a tanévben. 

Helyette áprilisban meghirdettük az „Én a képben” képzőművészeti pályázatot az ő 

korosztályuknak is. Így ebben az évben nem ők ismerkedtek a Vénkerti AMI-val, hanem mi 

ismerkedtünk rajzaikkal, munkáikkal képzőművészeti tehetségükkel.  

Pedagógiai programunk vezető gondolata, hogy művészeteket értő és kedvelő kreatív, önálló 

gondolkodású, érdeklődő fiatalokat neveljünk, ezáltal minden debreceni kulturális 

intézménynek nevelünk értő partnereket, látogatókat, nézőket, közönséget. 

Ennek szellemében diákjainkkal az előző években aktív látogatói voltunk a város kulturális 

intézményei által rendezett programoknak, képzőművészeti pályázatoknak, versenyeknek. 

Mivel a város hagyományos kiállító terei az első félvben zárva voltak, ebben az időszakban 

csak az új típusú kirakat kiállításokat tudtuk látogatni. (Kölcsey – Nóra és az Igazgyöngy, 

Csapó utcai ruházati bolt – Kós Károly Művészeti iskola diákjainak kiállítása). Májusban, 

amint a kulturális közintézmények kinyitottak tanulóinkkal látogatást tettünk a Borsos 

villában, valamint öt csoporttal a Kölcsey Központ „Képzelt lények és egyéb állatfajták„ című 

kiállításán. A pandémia utáni első kiállításnak alkotója volt Cs. Horváth Judit 

művésztanárunk, a grafika és festészet tanszak vezetője. A gyerekek láthatták munkáit máas 

alkotók munkáinak társaságában. A személyes példamutatás fontos eszköze nevelésünknek. 

 

   

 

Bízunk benne, hogy a pandémia után újra együttműködhetünk a  környékbeli óvodákkal és 

általános iskolákkal, (Dózsa György Általános Iskola, Ibolya Utcai Általános Iskola, Lilla 

Téri Általános Iskola, Hatvani István Általános Iskola) 

A beiskolázás időszakában online és hagyományos módszerekkel valósítottuk meg az 

együttműködést. Áprilisban az intézmények vezetőinek címezve emailben tájékoztattuk a 6-

22 éves korú gyerekeket, fiatalokat, pedagógusaikat és szüleiket a Vénkerti AMI művészeti 

képzésének lehetőségeiről.  
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A partneróvodákban (Sinay Miklós Utcai Óvoda, Arany János Óvoda -volt Hajó Utcai 

Óvoda-, Thaly Kálmán Utcai Óvoda, Lehel Utcai Óvoda, Jerikó Utcai Óvoda, Ifjúság Utcai 

Óvoda, Bartók-Babits Utcai Óvoda) az idén elmaradtak az iskolaválasztást segítő szülői 

értekezletek, ahol tájékoztathattuk volna a szülőket az alapfokú művészeti oktatás 

lehetőségéről, hasznosságáról, és feltételrendszeréről.  

 

 

V.2. Közös szakmai feladatvállalás hazai intézményekkel 

A pandémia meghiúsította együttműködési terveinket. Nem tudunk külsősöket fogadni és nem 

tudunk külső helyszínen fellépni. Feladatunk elgondolkodni azon, hogy milyen új módon 

tudnánk hatékonyan és hasznosan együttműködni más intézményekkel. A minimális 

hatékonyságú, online együttműködéseknek nem sok hozadékát látjuk. 

A második félévben, a nyitást követően igyekeztünk a társintézmények tevékenységeit 

segíteni azzal, hogy művészeteket értő és szerető diákközönséget vittünk tárlataikra, 

programjaikra. 

Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi 

hatálya 

 

Típusa 

(verseny 

fesztivál, kiállítás 

egyéb) 

Részvétel típusa 

(versenyző, résztvevő, meghívott, 

díszvendég) 

Képzelt lények és egyéb állatfajták 
címmel nyílt kiállítás a Kölcsey 

Központban, amelyen 

művésztanárunk Cs. Horváth Judit 

munkáit is láthattuk. 

városi kiállítás 

kiállító, együttműködő CSHJ a 

művészeti iskola grafika- és festészet 

tanszak tanára 

5 csoportunk – aktív látogató 

Borsos villa 

2021.05.29. 

városi 

 

kiállítás, 

tárlatvezetés 
Egy csoportunk – aktív látogató 

 

V.3. Együttműködés civil szervezetekkel 

Iskolánk alapítványával az aktualitásoknak megfelelően működünk együtt. Ebben a tanévben 

nem kaptunk segítséget az alapítványtól munkánkhoz, de a későbbiekben szeretnénk anyagi 

segítséget kérni néptáncos ruhatárunk bővítéséhez. 

V.4. Nemzetközi kapcsolatok 
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A művészeti iskola tanulói és pedagógusai részt vesznek és mindenben támogatják az 

intézmény folyamatos és aktuális nemzetközi kapcsolatait. Az idén, a beinduló ERASMUS 

programnak terveztek logókat növendékeink. 

A képző- és iparművészetisek munkáikkal, a balett és néptánc tanszakosok fellépéseikkel, 

műsoraikkal öregbítik iskolánk jó hírnevét a határokon túl is ha nincs rendkívüli helyzet. 

Reméljük, ha beindulnak a mobilitások az ERASMUS pályázatban a testvériskolai 

kapcsolatban és megoldást találnak a pandémia elkerülésére, erre az elkövetkezendő években 

is lesz majd lehetőség. 

 

VI. A pedagógiai munka feltételei 

VI.1. Humán erőforrások alakulása 

A 2020/2021-es tanévben 5 pedagógus vesz rész a művészeti oktatásban. 

2 fő teljes óraszámban (Molnár Éva- 24 +2ó mk.vez., Csukásné Horváth Judit -22 ó.) 

1 fő iskolánkban, részmunkaidőben, (Szikora Gyöngyi - 14 ó.) 

2 fő óraadóként (Poroszlay Éva – 4 ó. októbertől 6 órában, Teleki Mária– 10 ó.) tanít 

művészeti tárgyakat. 

 

A 2020-2021-es tanévtől Molnár Éva vette át a munkaközösségvezetői feladatokat.  

November 19-ig, Borbélyné Gonda Ildikó jelmez és viselettárosi feladatokat látott el a 

művészei iskolában jelentősen megkönnyítve a táncpedagógusok munkáját. 2020. november 

19-től megüresedett egy iskolatitkári állás, melyet ő vehetett át. Sajnos viselettárosi 

munkakörbe új dolgozót nem kaptunk, pedig nagy szükségünk lenne rá. A viselettáros 

kolléganő feladatai közé tartozott a fellépő ruhák kiadása-beszedése, (tanévnyitóra, Katalin 

napi kisfarsangra, Lucázásra, az aktuális ünnepségekre az aula „felöltöztetése”, a díszítés 

lebontása) néptáncos cipők karbantartása, a viseletek szakszerű karbantartása (varrás, gombok 

pótlása, itt-ott javítgatás, vállfázás, vasalás) ami a kolléganő lelkiismeretes munkájának 

köszönhetően meghosszabbította a táncruhák élettartamát. Kolléganőnk szükség esetén 

„pendelyt” varrt az általa és néptáncpedagógusunk által hozott alapanyagokból. Segített a 

feladatban járatlan a szülőknek a viseletek fellépésre való rendbetételében is. 

Igazán szívén viselte, és nagyon aktívan segítette a néptánc tanszak működését.  

Borbélyné látta el a Sulibox-szal kapcsolatos tevékenységeket is, valamint készítette a 
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személyre szóló, jelenléti íveket, kezelte az iskolagyümölcs” projekt szállítókkal való 

kapcsolattartási feladatait. Most az új feladatkör mellett ezek a tevékenységek változatlanul 

rávárnak. 

 

VI.2. A pedagógus át- és továbbképzési terv megvalósítása 

A művészeti képzésben dolgozó pedagógusok minden lehetőséget megragadnak, hogy 

tudásukat fejlesszék, az aktuális szakmai kérdésekben tájékozottak legyenek, ill. ismereteiket 

tovább adják a szakma, a képzéstípus  fennmaradása és fejlődése érdekében. 

2020. októberben Szikora Gyöngyi részt vett a „Színháziskola” című 30 órás pedagógus 

továbbképzésen.  

2021. januárban. Papp Irén Katalin és Pálfalviné Kovács Katalin sikeresen végezte el a 

”Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt uniós projekt keretén belül  „A pedagógusok 

digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanulási-

tanítási folyamatban – EFOP-3.2.4-16” című, középhaladó szintű továbbképzést  

2021. áprilisban Tóth Gyöngyi is részt vett az EFOP.3.2.4-16 pályázat során megvalósuló 30 

órás Középhaladó szintű informatikai továbbképzésen. 

 

VI.3. Pedagógus életpálya-modell, minősítési rendszer  

2021. március elején Csukásné Horváth Judit második alkalommal vett részt a BECS 

értékelési folyamatában. 

A világjárvány kapcsán hozott országos szabályozók jelentősen befolyásolták a Pálfalviné 

Kovács Katalin mesterprogramjának keretében tervezett tevékenységek megvalósulását. 

A szomszédos iskolákat tájékoztatás céljából a világhálón értük el az AMI-t reklámozó 

információkkal, kisfilmekkel,. 

Együttműködési megállapodást keretében a Sinay Miklós utcai Óvodával az óvodás 

tehetségfejlesztő foglalkozások helyett rajzpályázatot hirdettünk a beiratkozási időszak előtt.  

Balett és néptánc tanszakos növendékeink a félévi kiállítás megnyitóján léptek fel. 

Műsorukról felvétel készült, melyet a világhálón nézhettek meg az érdeklődők. Külső 
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rendezvények a pandémia miatt nem voltak, így nem adódott lehetőség a külső helyszínen 

való bemutatkozásra. 

Balett tanszakon a facebookon kedveskedtek szüleiknek, ismerőseiknek egy karácsonyi 

tánccal.  

A hatósugár növelése érdekében honlapunkon, és más intézmények honlapján  adtunk aktuális 

híreket a Vénkerti AMI-ról.  

A „Gyógyító műhely” keretében Cs. Horváth Judit kolléganő nagy sikerrel alkalmazta a 

művészetterápiás képzésen tanultakat foglalkozásain. A tapasztalatunk az, hogy az általános 

iskolánkban egyre több a BTM-es és SNI-s gyermek, így a művészeti képzésbe is többen 

kerülnek be. Valójában a „Gyógyító műhely” megvalósításához ki sem kell lépnünk az 

intézmény falai közül. Akkor végezzük a leghasznosabb munkát, ha a Vénkerti-s gyerekek 

egyéni fejlesztésével foglalkozunk többet. Siker esetén a szülő elmondja majd ismerőseinek a 

pozitív hatást, mindezzel reklámot kifejtve a művészeti képzésnek. 

Az intézmény honlapján 32 alkalommal jelent meg cikk és képes beszámoló a művészeti 

iskolában folyó munkáról, növendékeink kiemelkedő teljesítményéről.  

A művészeti csoportok, tanszakok facebook oldalai jól működnek. A pedagógusok, szülők, 

gyerekek, a facebook csoportokban tartanak napi kapcsolatot egymással. Ezeken az oldalakon 

is megtörténik a legfontosabb információk, tájékoztatások közlése. (díjbefizetés, képek, 

hiányzás, betegség bejelentése, nyílt óra, versenyinformációk, „online szülői értekezlet”,…) 

Egyre többen kapcsolódnak be a csoportoldalak működésébe. 

A „Net kiállítás” keretében a félévi és év végi kiállítási anyag került fel a honlapra, így bárki 

otthonról gyönyörködhet növendékeink alkotásaiban.  

A műhelyekben meghirdettük, és kiosztottuk „Az év ifjú művésze díj” –at. 

Megszerveztük a IV. Vénkerti Megyei Minősítő Rajzversenyt. A lebonyolítás minden 

mozzanatát a virtuális térben végezzük, (meghirdetés, pályamunkák beküldése, oklevelek, 

minősítő dokumentumok kiküldése) Ezáltal a verseny költségkímélővé környezettudatossá, és 

takarékossá is válik.  

A járványügyi szabályokat betartva megtartottuk a VMcafé összejöveteleitit. Értékeltük 

eddigi munkánkat, vázoltuk további feladatainkat, kötetlen művészi stílusban, kellemes 

hangulatban.  
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Az őszi beiratkozási időszakra halasztva tervezzük meghirdetni a „Mini-Mester” óvodás 

képzőművészeti pályázatot is. A legügyesebb óvodásokat igyekszünk beszervezni a 

következő tanévre. 

 

VI.4. Infrastrukturális feltételek 

A művészeti részen az előző tanév végeztével megújultak a vizesblokkok, amit nagy örömmel 

vettek birtokba a gyerek. Nem csak a mosdózás, de a „vizes feladatok” (vízvétel a festéshez, a 

tűzzománcok hűtéséhez, ecsetek kimosása,…) is kulturáltabbá vált. 

A 121-es termünkben süllyedés, lejtés alakult ki a terem egyik részében, valamint a linóleum 

nagyon régi, elkopott. Szeretnénk, ha a közel jövőbe bekerülhetne a felújításba. 

Az iparművészeti tanszakokon dolgozó kollégák nagyon fontosnak találják a műhelyek kézi 

szerszámainak folyamatos felújítását, hiszen a diákok minőségi felszereléssel tudnak 

minőségi munkát végezni. A folyamatos fejlesztésre, cserére nagy szükség volna az idei 

tanévben is. 

 

 

 

VI.5. Pályázatok 

VI. 5. 1. Európai Uniós pályázatok 

Részt veszünk az intézmény 2020-2022-es ERASMUS-os pályázatában. Első feladatunk a 

pályázat logótervezési pályázatára logók tervezése és a rajzpályázat értékelése lebonyolítása 

volt. 

TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-0001 

  „Köznevelés az iskolában” című projekt - fenntartási időszak utolsó, 5. éve 

 

 „A KLIK a szakmai eredményesség növelése érdekében írta ki a Mentoráló intézményi 

pályázatot. A kiválasztott pályamunkák valós pedagógiai problémákra nyújtanak hatékony 

megoldási javaslatot.”  
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Módszertani innováció modul, mentoráló műhely célja a legjobb nevelési-oktatási módszerek 

elterjesztése.  Az általunk megvalósított program hiánypótlónak is tekinthető, hiszen az 

óvoda-iskola zökkenőmentes átmenetét sajátságosan segíti a képzőművészet eszközeivel. 

A Sinay Miklós utcai Óvodával aláírt együttműködési megállapodást mindenképpen 

gyümölcsözőnek találjuk, hiszen bővülhet, gazdagodhat az óvoda-iskola kapcsolata, erősödhet 

a hatékony együttműködés, megvalósulhat a zökkenőmentes átmenet az iskolába, távlati célok 

nyílhatnak a gyermekek előtt a képzőművészet területén. 

Az eddig elért eredményeink között tudhatjuk a 6-7 éves korosztály képzőművészeti 

tehetségfejlesztésének bemutatását, az adaptációba bevont kollégák oktató-nevelő 

munkájának újra gondolását, nyitott befogadó szemléletváltást. A következő időszak feladata 

lesz hangsúlyt fektetni az óvodás tehetségfejlesztésre.  

Ebben az évben a pandémia jelentős negatív hatással volt a megvalósításra. 

Megkeresés, más intézmény részéről a „Jó gyakorlatok” átvételére nem történt. 

 

VI. 5. 1. 2. Hazai pályázatok        

Jelenleg nem veszünk részt hazai pályázatban. 

 

VII. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 

A pedagógiai programban megfogalmazott intézményi elvárásokat, a tanmenetekben 

tervezetteknek megfelelően mindig sikerült időarányosan teljesítenünk. 
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Összegzés 

Fő feladataink megvalósulása a művészeti iskolában a 2020-2021-es tanév munkaterve, 3.1. 

alapján 

 

- A helyi tanterv felmenő rendszerű bevezetésének folytatása Minden tantárgyból elkészítjük 

a tanmeneteket az új helyi tantervünknek megfelelően. (új az Alapfok /kilencedik 

évfolyamon)  

-   A tavaszi digitális munkarend miatti  felzárkóztatás 

- Tanulóink motivációjának növelése 

- Tanulóink versenyeztetése,  

- Megyei Minősítő rajzverseny szervezése, 

- A külső megmutatkozás,  

- Hatékony reklámtevékenység a tanulói létszám megtartása érdekében 

- Bekapcsolódás az ökoiskola működésébe (környezettudatos anyagfelhasználással,…) 

-  Részvétel a témahetek programjaiban 

-  A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése 

- Részvétel az Erasmus+ pályázat megvalósításában. „Gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan!” 

- A digitális osztályterem újra szervezése 

 

A pandémia hozta rendkívüli körülmények a művészeti oktatás alapjait is alaposan megrázták. 

Pedagógusainkkal azonban mindent elkövettünk, hogy tanítványaink menedékként 

tekinthessenek a művészeti iskolában eltöltött foglalkozásokra. Céljainkat úgy sikerült 

elérnünk, hogy tevékenységeinket átírtuk az élet által írt körülményekre. (Szabadba 

kitelepített osztálytermi, órák a természeti környezetben, fokozott egymásra figyelés, 

egészségnevelés, „Gyógyító műhely”, relaxácós zenék, beszélgetések, aktuális feladatok) 

Táncművészeti óráinkon elvégzett feladatok fejlesztették a gyerekek mozgáskultúráját, testi-

lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét. A foglalkozások hozzájárultak ahhoz, hogy 

egészséges, erős, jó tartású, jó mozgású, a táncot értő és szerető, boldog felnőttekké 

válhassanak majd. A képző- és iparművészeti tanszakok feladatai hozzásegítették a tanulókat 

a külvilág tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet 

finomításához, tudatosításához. Figyelembe véve az életkori sajátosságokat; a tanulók 
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érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző– és 

iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítottuk ismereteiket, alakítottuk 

készségeiket.  

Az újszerű, kreatív feladatok lépést tartottak a korral és alkalmazkodtak a világban kialakult 

helyzethez.  Célunk, hogy tovább folytassuk a megkezdett munkát, hogy megfeleljünk a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak, és maradéktalanul megvalósítsuk 

pedagógiai programunkban megfogalmazott intézményi célokat. Kollégáimmal lelkiismeretes 

és úgy érezzük eredményes munkát végeztünk a két járványidőszakot felvonultató év során. 

Kitűzött céljainkat, a helyzethez alkalmazkodva sikerült megvalósítanunk. 

A következő időszakban kiemelt feladatainknak tekintjük az intézmény menedzselését, amely 

az alábbi részfeladatok segítségével tervezünk megvalósítani:  

- aktív) kapcsolattartás a környező óvodákkal,    

- hatékony reklámtevékenység,  

- média megjelenés szorgalmazása,  

- a külső megmutatkozás lehetőségének keresése 

- a tanulóink versenyeztetése,  

- megyei minősítő rajzverseny szervezése,  

-„Mini-Mester” városi ovis rajzverseny szervezése    

        

  

 

„A művészeti tevékenységek önmagukban is örömet okoznak, függetlenül az 

eredménytől.”                                                                               

         /Girija Kaimal - pszichológus/ 
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Debrecen, 2021. június 28. 

 

Pálfalviné Kovács Katalin    

intéz,ényegység-vezető 


