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A 8. a osztály osztályfőnöke vagyok. A tanévet 18 tanulóval kezdtük, de az őszi hónapok folyamán
Molnár Bianka családi problémák miatt a békési gyermekotthonba került, tanulmányait a helyi
általános iskolában folytatta. A jelenlegi osztálylétszám tehát 17 fő, mely 10 fiúból és 7 lányból
tevődik össze. Tavasszal Juhász Milán is elkerült a nevelőszüleitől a dévaványai gyermekotthonba, de
tanulmányait mindennapos bejárással itt fejezte be.
Az osztályom magatartásával és szorgalmával az online oktatás kezdetéig nem volt különösebb
probléma. A gyerekek többsége megértette mennyire fontos ez a tanítási év a továbbtanulás
szempontjából és önmagukhoz képest megpróbálták a féléves jegyek tekintetében kihozni magukból
a maximumot. Két tanuló képzett ez alól kivételt, hiszen Juhász Milán magyar nyelv, Lipcsei István
pedig angol nyelv és magyar irodalom tantárgyakból nem érte el félévkor az elégéges szintet.
A digitális oktatás hónapjaiban is bekapcsolódtak a munkába, rendszeresen felcsatlakoztak az online
órákra, néhány kivételtől eltekintve igyekeztek munkáikat a megadott határidőkre visszaküldeni.
Május 10-e, vagyis a jelenléti oktatás visszaállítását követően viszont elég nehezen álltak vissza az
iskolai rendre, nehezebb volt az iskolai szabályok betartatása, előfordultak magatartási problémák is.
A gyerekek többsége a második félév során is készült és dolgozott, de néhány tanuló a felvételi
értesítések megérkezése után kevésbé vette komolyan a tanulást, a tanítási órákra való felkészülést.
Ez az év végi szorgalom jegyeken is megmutatkozott. A második félév végén szerencsére bukás nem
történt. Az osztály tanulmányi átlaga 3.95. (Félévkor 3.88) Tanulóim átlagos mennyiségű órát
hiányoztak, néhány tanuló viszont igazolatlan hiányzásokat is begyűjtött a tanítási év során, de ez
egyikük esetében sem haladta meg a 10 órát.
Tóth Tamás év végén nevelőtestületi dicséretben részesült, Halász Bettina pedig, mivel nagyon szép
bizonyítvánnyal zárta az évet, kimagasló tanuló eredményéért jutalomban részesült.
Részt vettünk az iskola által szervezett rendezvényeken. Október 22-én a hulladékgyűjtésben
segédkezetek tanulóim, november 2-án az osztálykeretben megrendezett pályaorientációs napon a
középiskolák képzési lehetőségeiről beszélgettünk. A továbbtanulással kapcsolatos pályaválasztási
vásárok sajnos a vírushelyzetre való tekintettel elmaradtak, de a tanév során több középiskola
képviselői látogattak el végzős diákjainkhoz.Ezeket az előadásokat érdeklődéssel hallgattuk végig. A
tanévet egyébként végig kísérték a továbbtanulási tennivalók. A középiskolák szórólapjai, a
honlapjaikon található információk segítségével folyamatosan tájékoztattuk a gyerekeket a számukra
elérhető lehetőségekről, megpróbáltuk mindenki számára megtalálni a megfelelő középiskolát,
képzési szakirányt. Lassan körvonalazódtak az elképzelések, majd megszülettek a döntések. Egy
tanuló választott olyan iskolát, mely központi felvételi vizsga megírását kérte. Az ehhez szükséges
jelentkezési lapot postáztuk, így a tanuló január 23-án megírhatta a felvételi vizsgáját. Február 19-ig,
a szülőkkel való egyeztetés után, minden tanuló felvételi jelentkezési lapját továbbítottuk. A
középiskolák felvételi döntései április utolsó és május első heteiben érkeztek meg, mely alapján
minden tanuló felvételt nyert valamelyik általa választott intézménybe. Egy tanuló élt a fellebbezés
lehetőségével, mely sikeresnek bizonyult, így a gyermek a számára szimpatikusabb és kedvezőbb
középiskolába iratkozhat majd be. Tanulóink ballagási fotózására február 24-én került sor. Majd a
digitális oktatás két hónapja következett, melynek során, a legjobb tudásom szerint próbáltam a
személyes kapcsolat hiánya mellett, irányítani, összerendezni a gyerekek munkáját. A jelenléti
oktatás visszaállítása után az iskolai teendők mellett már sok időt szenteltünk a bankett, a ballagás
szervezésének is. Emellett természetesen részt vettünk május 19-én az idegen nyelvi, május 26-án

pedig az országos kompetencia mérésen. Sajnálatos módon, a második félév során is maradtak el
nyolcadikosainkat érintő programok, rendezvények, így az Öveges labor meglátogatására sem
kerülhetett sor. Osztálykirándulást nem szerveztünk, de a tanév során három alkalommal tartottunktermészetesen az aktuális járványügyi szabályok figyelembevétele mellett-osztálybulikat, melyeken a
tanulók nagyon jól érezték magukat és amelyek tovább segítették osztályközösségünk
megszilárdulását.
Május 15-én, az utolsó tanítási napon tartottuk végzőseink hagyományos ballagási bankettjét. A
meghívott pedagógusok számára a két osztály tanulói rövid beszédekkel, az elmúlt éveket
felelevenítő videókkal és egy megható búcsúdallal készültek.
Színvonalas és megható ballagási ünnepségünkre május 19-én került sor. Ezúton is szeretném
megköszönni a program szervezésében és lebonyolításában résztvevő hetedik évfolyamos tanulók és
osztályfőnökeik odaadó munkáját.
A ballagás után a kastély udvarán vettünk búcsút egymástól tanulóimmal és ekkor kerültek átadásra
az év végi bizonyítványok is.
Az osztályfőnöki tevékenység mellett az idén négy évfolyamon tanítottam angol nyelvet.
Az 5/3-as csoportomba 10, változó nyelvi képességekkel rendelkező tanuló járt. Munkához való
viszonyuk, az online oktatás időszakát is beleértve, megfelelő volt. A gyerekek képességeiknek
megfelelően teljesítettek. Magatartásukkal, felszerelésükkel és a házi feladatok elkészítésével sem
volt különösebb probléma. Egy tanuló (Győri Alexandra) teljes tantárgyi mentességgel rendelkezik. A
tanmenetben meghatározott tananyagtartalmat sikerült velük átvennem. Év végi felmérésük átlaga
2.9 lett, év végi átlaguk pedig 3.44.
A 6/2-es csoportomba 15 tanuló tartozott. Nyelvi képességeik nekik is változóak. Tantárgyi
mentessége senkinek nem volt. Felszerelésük, házi feladatik nagy többségében rendben voltak.
Különösebb magatartási probléma nem fordult elő, tanuláshoz való viszonyuk, néhány tanuló
kivételével, akik a digitális oktatás ideje alatt például szinte semmit nem produkáltak, megfelelő volt.
Az előbb említett gyerekektől a jelenléti oktatás megkezdése után az elmaradásokat igyekeztem
pótoltatni, egy tanuló kivételével ez sikerült is. Év végi felmérésük átlaga 2.71, év végi átlaguk pedig
3.13.
A 7/3-as csoport 15 tagja viszonylag gyenge nyelvi képességekkel rendelkezik. Tanuláshoz való
viszonyuk nem megfelelő, erősen motiválatlanok. A felszerelésekben és a házi feladatok
elkészítésében sok esetben mutatkozott hiányosság. A tanítási órákat néhány tanuló rendszeresen
megpróbálta rendbontással, idétlenkedéssel zavarni. Sok problémám volt a fegyelmezéssel. Ezzel a
csoporttal, ilyen összetétel mellett, nagyon nehéz eredményt elérni, sikeresen dolgozni. A digitális
oktatásban azonban meglepő módon dolgoztak, az órákba bekapcsolódtak, a kiadott feladatokat
visszaküldték. 4 tanuló (Bak László, Füredi Márk, Korcsok Viktória és Nyilas Bence) teljes tantárgyi
mentességgel rendelkezik. Az idei évben a tanmenetben kitűzött tananyagot átvettük, de a nyelvtani
anyagok ismétlésére, megszilárdítására a következő iskolaév elején kell még időt szánnunk. Év végi
felmérésük nagyon gyenge lett, az átlag 1.4. (A mentesítettek eredményeit is beleszámítva) Év végi
átlageredményük 2.8. Egy tanuló (Jónás Gusztáv) nem érte el az elégséges szintet, mely nem a
tanulási képességeinek, sokkal inkább az egész éves tanuláshoz való hozzáállásának,
nemtörődömségének köszönhető.
A 8/1-es, emelt csoportba 10 tanuló járt. Nyelvi képességeik nagyon eltérőek, motivációjuk, tanórai
magaviseletük viszont megfelelő. Míg a többi csoportomban az online oktatás időszakát leginkább a

gyakorlásnak szenteltük, ezekkel a gyerekekkel folyamatosan haladtuk előre a nem is olyan egyszerű
nyelvtani anyagokban. Sajnos ennek ellenére is egy teljes fejezet maradt ki a nyolcadikos könyv
végéről, melynek tartalmával szerettem volna még megismertetni a gyerekeket a középiskola
megkezdése előtt. Azokat a témaköröket viszont, amelyeket sikerült feldolgoznunk, a tanulók nagy
többsége megértette, a nyelvtani ismereteket alkalmazni is tudja. Jó szívvel engedem el őket a
középiskolába, azt hiszem mindannyian olyan nyelvtani alapokkal rendelkeznek, melyre a következő
években építeni lehet. Év végi felmérésük átlaga 3,2, tanév végi átlaguk pedig 3.7.
Az angol nyelvi órák mellett heti két órában korrepetálást, két órában pedig fejlesztő foglalkozásokat
tartottam.
A korrepetáláson külön foglalkoztam az 5.-6. és a 7.-8. évfolyammal. A segítségre szoruló tanulókkal
az aktuális nyelvtani ismereteket gyakoroltuk, segítettem nekik a házi feladatok elkészítésében, a
dolgozatokra való felkészülésben.
A fejlesztő foglalkozásokon, melyeken három hetedikes tanulóval foglalkoztam, tantárgyi
felzárkóztatást végeztem. Elkészítettük a különböző tantárgyakból kapott házi feladatokat, verseket
tanultunk, dolgozatokra gyakoroltunk. Ha maradt egy kis időnk, a foglalkozások végén fejlesztő
játékokkal is játszottunk.
Osztályomban tartottam még heti egy alkalommal etika órákat, melyeken a tanmenetben
meghatározott tananyagokat dolgoztuk fel. Esetenként az osztályt érintő , főként a továbbtanulással
kapcsolatos feladatokkal is foglalkoznunk kellett, hiszen olyan sok volt az idén a tennivaló, hogy a heti
egy osztályfőnöki óra erre a feladatra kevésnek bizonyult.
Végezetül az idegen nyelvi mérés eredményeiről szeretnék beszámolni. A mérés a 6/2-es és a 8/1-es
csoportomat érintette. A tankönyv minden évfolyamon tartalmaz sok kompetencia alapú feladatot, a
tanév folyamán folyamatosan fejlesztjük az olvasott és a hallott szövegértést is. Ezen felül azonban
minden évben a márciusi és áprilisi hónapok során heti egy –egy órát szoktam a csoportjaimban
konkrétan a mérésre való felkészülésre szánni. Sajnálatos módon, az idén ez, az online oktatás miatt
teljesen elmaradt, így tanulóim abból a tudásból merítkezhettek csupán, melyet a tantervi anyagból,
tankönyvbeli feladatokból szereztek meg.
A jobb képességű nyolcadikosaim, akik már hatodik évfolyamon részt vettek egy alkalommal a nyelvi
mérésen, összességében 69%-os eredményt produkáltak. A két feladattípus közül a hallott
szövegértési feladatokban teljesítettek jobban. Ezen feladatok átlag eredménye 72%. Az olvasott
szövegértési feladatok kissé gyengébben sikerültek, eredményük 66%. Két tanuló teljesített
kiemelkedően. Szatmári Ákos hibátlan, 40 pontos eredményt ért el, Tóth Tamás pedig 37 pontos
feladatlapjával 92 %-ot teljesített.
Hatodik évfolyamos tanulóim az idén vettek részt először nyelvi mérésen, a konkrét felkészítés,
specifikus gyakorlás pedig sajnos a fentebb említett digitális oktatás miatt elmaradt. Sajnos ez az
általuk elért eredményeiken is megmutatkozik. Nyelvi mérésük átlag eredménye 43,7%. A hallott
szövegértési feladatok hoztak itt is jobb eredményt (48%), az olvasott szövegértési feladatok átlaga
39,5%.
Reményeim szerint a következő tanév során a megszokott módon, konkrét feladatsorok
megoldásával, gyakorlással tudom majd a gyerekeket felkészíteni a megmérettetésre és bízom
abban, hogy ez az elért eredményekben is tükröződik majd.
Az idei tanév, bár a vírushelyzet miatt nagyon sok iskolai programunk elmaradt, nagyon mozgalmas
volt számomra. Végzős diákok osztályfőnökeként sok kihívással, feladattal kellett megbirkóznom a

mindennapi oktató-nevelő munka mellett. Összességében úgy érzem, sikerült megoldanom a rám
bízott feladatokat. Osztályom tanulói bejutottak azokba a középiskolákba, melyeket célul tűztek ki
maguk elé.
Angolos csoportjaim tanulói is többségében képességeikhez mérten teljesítettek. Közös munkánkkal
összességében elégedett vagyok. Jól tudtunk együtt dolgozni, megfelelően alkalmazkodtunk
egymáshoz. Kivétel ez alól a hetedikes csoportom, mely ha ugyanebben az összetételben kezdi meg a
következő évet, biztosan sok fejtörést fog okozni a továbbiakban is. A velük eltöltött órák egy részét
kudarcként éltem meg, de év végére sikerült kidolgoznom egy módszert, egy statégiát mellyel talán
jobban munkára tudom bírni őket. Ennek folytatása, tökéletesítése mindenképpen a jövő tanév
feladata.

Körösladány, 2021. június 22.
Bak Katalin

Év végi beszámoló

1. Az osztály statisztikai mutatói, ha osztályfőnök:
A 6.b osztály létszáma 17 fő, 9 lány és 8 fiú. Két nevelőszülős tanuló jár az
osztályba. Létszámban változás nem történt, félévkor egy fő lett egyéni
tanrendes. A magatartás, szorgalom átlaga romlott az elmúlt tanévhez képeset.
Ez köszönhető a korosztályi sajátosságoknak, illetve az online időszaknak. A
tanulmányi átlag 3.84. Ebben a tanévben kitűnő tanuló nem volt, bukás szintén
nem volt. Tantárgyi dicséretet három tanuló kapott. A hiányzások nem haladták
meg a 250 órát, igazolatlan hiányzás egy tanuló esetében volt, 5 óra, melyet a
családsegítő szolgálat felé jeleztem. Fegyelmezési problémák voltak, ennek
köszönhetően egy tanuló egyéni tanrendben fejezte be a tanévet. Más tanulók
esetében is születtek szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetések, ennek a
problémának a megoldása kiemelt feladat lesz a következő tanévben.

2. A tanulói teljesítményértékelés a tanított osztályok, csoportok
vonatkozásában:
5/2 irodalom: 3.93
5/2 nyelvtan: 3.5
6/3 irodalom: 3.69
6/3 nyelvtan: 3.54

7/3 irodalom: 3.38
7/3 nyelvtan: 3.00
8/1: irodalom: 4.44
8/1 nyelvtan: 4.22
6.b történelem: 3.88
8.a történelem: 4.00
Az osztályok, csoportok átlagai tükrözik a csoportok képességbeli összetételét.
Cél a gyengébb csoportok felzárkóztatása. Ezekben a csoportokban volt
hiányosság az online órákon való részvételben, illetve sokkal nehezebben
értették meg az anyagot az online órákon, itt fontos a jelenléti oktatás.

3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, lemorzsolódás, egyéni fejlesztés:
A 6.b osztályban lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett tanulók:
Kozák Ramóna
Tasi Márk Lajos
Keresztesi Zalán
Bakos Martin
Ézsiás Zsolt Adrián
Teljes tantárgyi felmentése Radics Áronnak van matematikából és idegen
nyelvből.
Második félévtő egyéni tanrendes tanuló egy fő: Tasi Márk
Az általam tanított, zömében gyengébb csoportok tanulóinak magatartását,
tanórai aktivitását szeretném kiemelni. Pozitív csalódást okozott számomra ez a
tanév, magatartási problémái és gyenge képességeik ellenére az órákon midig
fegyelmezetten, aktívan vettek részt, a leggyengébb csoport mutatta a
legnagyobb érdeklődést és aktivitást. Ez jellemző volt az online időszakra is.

4. Mérések:
A 6. és a 8. évfolyam is kellő komolysággal állt hozzá a kompetenciaméréshez.
Felelősséggel, legjobb tudásuk szerint, a gyakoroltak alapján, végig dolgozva
oldották meg a feladatokat.
Év végi felmérések:
5/2 szövegértés: 3.4
5/2 nyelvtan: 2.3
6/3 szövegértés: 2.9
6/3 nyelvtan: 2.8
7/3 szövegértés:2.0
7/3 nyelvtan: 1.61
8/1 szövegértés: 3.2
8/1 nyelvtan: 3.9

5. Gyermekvédelmi munka:
Tanév végén egy esetben volt szükség egy tanulónál igazolatlan hiányzás
beírására, melyet az ifjúságvédelmi felelős, valamit a családsegítő szolgálat felé
jeleztem.

6. Osztályfőnöki tevékenység:
A tanév során részt vettünk a Pályaorientációs napon, a karácsonyi játszóház
rendezvényén, valamint jó hangulatban töltöttük el az osztályok napját az
utolsó tanítási napon. Osztálykiránduláson Cserkeszőlőn voltunk.

7. Versenyek és eredmények:
Az idei év során részt vettem a Simonyi-verseny lebonyolításában, ahol
évfolyamonként 10 fő írta meg a helyi forduló feladatlapját, itt egy továbbjutó
volt. Az Arany János versenyt minden 1-es csoportos tanulóval megírattunk, itt
további sikerek nem születtek.

8. Programok
Az osztállyal eredményesen vettünk részt a papírgyűjtésen. Emellett érdekes,
tanulságos program volt a Mini Tehetség Nap októberben.

9. Továbbképzések, belső tudásmegosztás:
Belső hospitálásra ebben a tanévben nem került sor. A tanév végén adtam be a
jelentkezés minősítésre, melyre remélhetően a követező tanévben sor kerül
mad.

10. Összegző értékelés:
A 2020/2010-es tanév több szempontból is eltérő volt a megszokottól. Az
online tanulás mellett sajnos betegség miatt is hiányoznom kellett több hetet,
amely sajnos meg is látszott az év végi felmérések eredményeiben.
Véleményem szerint az online oktatás szükséges, áthidaló megoldás, de nem
pótolhatja a jelenléti oktatás előnyeit. Ezt teljesen tükrözi az év végi felmérések
átlaga.
Pozitívumként kiemelném a gyengébb csoportok tanuláshoz való hozzáállását,
órai fegyelmezettségét. Úgy gondolom, ezekkel a csoportokkal könnyebben
megtalálom a hangot én is, könnyebben tudom őket motiválni, a jövőben
szívesen vállalom a gyengébb csoportokat magyarból.
A jövőre nézve nagyobb munkát kell fektetnem a digitális felkészültségre,
illetve nagyobb szerepet szeretnék vállalni a versenyeztetés terén is.

Gyányi Mariann

Ének-zene
(5.A és 5.B osztály)
Heti 2 alkalommal találkoztam a tanulókkal ének-zene órákon. Tanév elejétől folyamatosan
törekedtem megismerni a diákok hozott szokásait, képességeit, személyiségüket és lelki világukat.
Az első hetekben nehezen alkalmazkodtak az osztályok a felső tagozat nehézségeihez. A kezdeti
megpróbáltatások után fokozatosan együttműködőek lettek a tanítási órákon, igazodtak az
elvárásaimhoz. Egyre könnyebb lett a közös munkánk. A diákok nyitottan fogadták az énekórákon az
új ismeretek elsajátítását. A tanév során sikerült a zenei kompetenciájukat fejleszteni.
A dalokkal való megismerkedés és a zenehallgatás változatossága elősegítette a magyar kultúra és
hagyomány megőrzését. A zenei készségek, a ritmikai-, hallási-, zenei írás, olvasás fejlesztése
kiemelkedően fontos volt a számomra. Ezen tanulási kompetenciákkal kiemelten foglalkoztam.
A tanulók a tantárgyi követelményeknek eleget tettek, zenei kompetenciájukat tovább gyarapítottam,
elősegítettem azok fejlődését.
5.A osztály év végi átlaga: 4,5
5.B osztály év végi átlaga: 4,88

Szellék Ildikó

Év végi értékelés
1. Az osztály statisztikai mutatói:
A 6.a osztály 14 fővel indult, a tanév során a létszámban változás nem történt. Év végi
magatartás átlag: 4,07; év végi szorgalom átlag: 3,92. A Kréta ESL szerinti tanulmányi átlag:
4,15. (Magyar nyelv: 3,9; magyar irodalom: 4,11; matematika: 4,23; történelem: 3,66; term.
ismeret: 3,91; angol: 3,6.) Kiemelkedő tanulók (de nem lettek kitűnők): Hőgye Klarissza, Nagy
László, Tóth Patrik, Ombodi Dominik Róbert. Tantárgyi dicséretet kapott: Hőgye Klarissza (6
tantárgy), Nagy László (3 tantárgy), Ombodi Dominik Róbert (2 tantárgy), Tóth Patrik (2
tantárgy), Bési György (1 tantárgy). Bukás nem volt. Hiányzás a Kréta ESL szerint: 412 óra.
Szaktanári figyelmeztetések: Bési György, Elek Sándor, Földi Milán, Kiss Bianka, Kovács
Anikó, Nagy László, Rózsás Mercédesz, Vadász Andrea. Osztályfőnöki figyelmeztetések: Bési
György, Földi Milán, Kovács Anikó, Rózsás Mercédesz, Vadász Andrea.
2. A tanulói teljesítményértékelés a tanított osztályok, csoportok vonatkozásában:
a., Általános iskola:
A tanév során az 5/1., 6/1., 7/2., 8/2. magyar csoportok magyar nyelv és irodalom tanára voltam.
Az év végi átlagok a következőképp alakultak:

5/1. irodalom: 4,56
5/1. nyelvtan: 4,22
6/1. irodalom: 4,23
6/1. nyelvtan: 4,05
7/2. irodalom: 3,49
7/2. nyelvtan: 3,01
8/2. irodalom: 3,28
8/2. nyelvtan: 2,72
Az általam tanított csoportokban általánosságban az volt a fő cél, hogy az előírt tananyagot át
tudjuk venni, s a tanulók azt a lehető legjobban elsajátítsák. Ez az 5/1. és 6/1. csoportokban
könnyebben, a 7/2. és 8/2. csoportokban nehezebben ment. Az online időszakban a legtöbb
probléma a 7/2. csoporttal volt, akik ezt követően sem pótoltak, így meglehetősen le is
maradtak, az év végi felmérésük nyelvtanból képességeik alattira sikerült. A 6/1. csoportban 3
tanuló a 2. félévben jóval gyengébben teljesített, mint társaik, nem a képességeikkel van baj,
lustaság és érdektelenség, valamint szülői oda nem figyelés van mögötte. A füzetvezetéssel a
7/2. csoportban volt a legtöbb probléma, a felszereléshiány a 8/2. csoportban jelentkezett
legjobban. Az 5. évfolyamon elég sok a 20-as csoportlétszám, szerencsésebb lenne a hármas
bontás. Kérés: a 6.-os és 8.-os kompetenciaórát órarendtervezéskor építsük be, nagyon nehéz
egyeztetni utólag a kollégákkal és a gyerekekkel is, és sem a 7. sem a 0. óra nem a legjobb a
gyerekeknek. Egyébként a 6. és 8. évfolyamokon is szépen dolgoztak ezeken az órákon.
b., Alapfokú művészetoktatás:
A színjáték tanszakon 13 tanuló kezdte meg a tanévet, 1 tanuló elköltözött, így év végén 12
tanuló kaphat bizonyítványt. A/2-A/3-A/4. összevonásban dolgoztam (de volt egy A/5.-ös
tanuló is, erre év elején szóban kértem engedélyt). A tanulók a 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b és 5.b
osztályokból iratkoztak be. Heti 2 alkalommal kedden és csütörtökön tartottam az órákat, sajnos
a konferenciateremben, mert a művelődési ház bezárt. Főtárgy: dráma és színjáték, kötelezően
választható tárgy: beszéd és vers. A csoport sajnos nem ugyanaz volt, mint a tavalyi, ezért az
összecsiszolódás miatt sok játékkal kezdtem. A Mini Tehetségnapon néhány tanulóval
bemutattunk színjátszón alkalmazott technikákat, melyeket akár alsóban is be lehet vetni
magyar órákon. Karácsonyra egy verses összeállítással készültünk, ezt felvettük és így láthatták

a szülők. A 2. félévben egy mesét kezdtünk el, amit sajnos nem tudtunk befejezni a digitális
munkarendre való átállás miatt. Az online időszakban nyelvtörőket, mondókákat, új játékokat
küldtem a gyerekeknek, illetve felvett előadásokat. Sajnos, amikor májusban újra elkezdhettem
velük dolgozni, többen már nem ugyanazzal a lendülettel tértek vissza, így év végén bemutató
helyett egy közös játékos délutánnal zártuk az évet, melyre meghívtuk az intézményvezetőt, aki
együtt játszott a gyerekekkel, ezzel nagy örömet szerezve nekik. A tanév során mindenki
nagyon sokat fejlődött. Egyre türelmesebb lett a társaival, egyre jobban szabálykövető a
játékokban és egyre eredetibb a gyakorlatokban. Néha társasjátékokat is bevetettünk.
Egyszerűbb dramatikus gyakorlatokat is végeztünk. A gyerekeknek hiányzott a szereplés
lehetősége, reméljük, jövőre lehetőség nyílik rá. Év végén 6 tanulónak javasoltam oklevelet. A
művészeti iskola év eleji, félévi és év végi teendői céljából javaslom rendszeresen egyszerre
összehívni az ott tanító kollégákat, hogy egységesen és szabályosan vezessük a
dokumentumokat.

3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, lemorzsolódás, egyéni fejlesztés:
Sajnos kimondott tehetséggondozó óráim nincsenek, de igyekszek a jó képességű tanulóknak
minél több gondolkodtató feladatot adni.
7.-ben és 8.-ban voltak részlegesen felmentett tanulóim (helyesírásból: 1-1 fő teljes tanévben;
ezen kívül többletidő / pedagógiai segítség több tanulónak, ezt természetesen igyekeztem rajtuk
kívül azoknak is biztosítani, akiknél még láttam). Teljes felmentés magyarból a tanítványaim
között nem volt. Egyéni tanrend szerint egy 8.-os tanuló haladt, Szili Attila, aki magyarból
közepessel fejezte be a tanévet.
Az 5.-es és 6.-os csoportokban több igen kiemelkedő tanuló van, őket mindenképp jutalmazni
kell (tehetséggondozó pályázatok, programok, táborok, stb.). Véleményem szerint a 2. és 3.
csoportokban több óralátogatás, hospitálás kell, több füzetellenőrzés, mert a magatartási

problémák, s a lazaságuk tovább nehezítik a tanítást (ezek a gyerekek otthon szinte semmit sem
tanulnak, legalább az iskolában maximálisan használjuk ki az időt).
4. Mérések:
6.-ban és 8.-ban kéthetente egy-egy kompetenciaórát tartottam. Mindig szövegértési feladatokat
gyakoroltunk, változatos műfajokban, témákban, feladatokkal. A tanulók igyekeztek mind a
6/1., mind a 8/2. csoportokban. A kompetenciamérésen feladatot nem vállaltam (bár jelenleg
engedett, de szerintem továbbra sem etikus a magyartanár felügyeleti szerepe).
5. évfolyamon az 1. félévben (október 14.) végeztünk szókincstesztet, ennek eredményét az
osztályfőnökökkel is ismertettem, érdekes, néhány esetben meglepő eredményeket mutatott. A
kapott mérési eredményt folyamatosan összevetettem a tanév során minden általam tanított
tanuló eredményével, hozzáállásával. (Ezen kívül még az 5. évfolyamot 3 területen mértem:
problémamegoldás, mechanikai, téri; a 4. évfolyamon pedig matematikai-logikai tehetségmérés
zajlott júniusban.) A 4. évfolyamosok év végi mérése is lezajlott (bár néhány tanuló hiányzott
és már nem tudta pótolni).
Év végi mérések eredményei:
Szövegértés:
5/1.: 4,35
Az eredményt nagyon jónak értékelem, a gyerekek lelkesen dolgoztak.
6/1.: 3,36 (két tanuló nem írt)
Egy lényegesen nehezebb és más műfajú (monda) szöveget kaptak a gyerekek, mint 5.-ben
(ott elbeszélő szöveg volt).
7/2.: 2,6
Ezen az évfolyamon 3 csoport van, de már a 2. csoport is elég gyengén teljesít, évek óta
küzdök azzal, hogy érdektelenek, felületesek, az online tanulás alatt is sok volt velük a gond.
8/2.: 3,0 (egy tanuló nem írt)
Minden tanuló igyekezett.
Nyelvtan:
5/1.: 3,55

Jól látható, hogy van néhány inkább közepes csoportba való tanuló.
6/1.: 3,75
Jól látható, hogy néhány tanuló nem tanul eleget.
7/2.: 2,4
Ezen az évfolyamon 3 csoport van, de már a 2. csoport is elég gyengén teljesít, évek óta
küzdök azzal, hogy érdektelenek, felületesek, az online tanulás alatt is sok volt velük a gond.
8/2.: 2,58
Elégedett vagyok az eredménnyel, csak 1 egyes lett.

5. Gyermekvédelmi munka:
Juhász Milán 8.a osztályos tanulóról írtam jellemzést (saját kezdeményezés), a gyámmal
telefonon is beszéltem, a tanulóval túl sok pozitív változás nem történt (az nem feltétlenül
megoldás, hogy egy gyermekvédelmi intézményben vergődik a maga lelki problémáival).
Akiről kéri a családsegítő, arról mindig jellemzést adok, ebben a tanévben Rózsás Mercédeszről
kértek a 6.a-ból. Az online időszakban osztályomból Rózsás Mercédesz és Vadász Andrea
tanulókat kellett folyamatosan felszólítani, többször hívtam a szülőt, a kollégákat velük
kapcsolatban.
6. Osztályfőnöki tevékenység:
Az idei tanévben már 5. éve tanítom és 4. éve vagyok osztályfőnöke az osztályomnak, a
jelenlegi 6.a-nak.
Továbbra is 14 fős az osztály. Az online időszak és a hosszú időn át tartó vírushelyzet, az ehhez
kötődő korlátozások nem tettek jót a közösségnek. Elmaradt tavaly az év végi közös kirándulás,
az otthoni szabályok lazábbak voltak, mint az iskolaiak, így több tanuló fecsegős, bekiabálós
és lazább lett (persze mindez életkori sajátosság is, de náluk több ennél). Emellett a
kötelességeiket (hetesi, felelősi, hf., szóbeli tanulás) sem végezték mindig úgy, ahogyan tőlük
elvárható lenne. Emiatt idén az osztályfőnöki órák témái mellett rendszeresen beszélgetünk a
napi problémákról. A karácsonyi programon és a papírgyűjtésen láttam őket újra jó
közösségként dolgozni. Sajnos a digitális időszak alatt sokan nagyon rászoktak a gépezésre, a
játékokra, a közösségi oldalakra, ez sokszor elvonta figyelmüket a tanulástól. Így célom volt,

hogy amennyiben lehetséges lesz, minél több szabadidős programot szervezzek nekik
(biciklitúra, közös főzés, strand, stb.). Közös programunk volt a már említett papírgyűjtésen,
karácsonyi programon kívül a februári PIZZA PARTY; a dánfoki osztálykirándulás, ahol
fürödhettek, sárkányhajózhattak, közösen főzhettünk; valamint az Osztályok napja keretében
az utolsó napra szervezett duzzasztóhoz történő biciklitúra és csónakázás. Ezen kívül, amikor
lehetőség nyílt rá, jókat társasoztunk, kártyáztunk. Zánkára 6 tanulót hívtam a csoportomba az
osztályból, örülök, hogy ezen kívül is beválasztották őket más pedagógusok kirándulásra,
táborba. Az osztály félévi magatartása: 3,85, az osztály szorgalma: 3,85. Év végi magatartás
átlag: 4,07; év végi szorgalom átlag: 3,92. Kis javulást látok, aminek nagyon örülök. A tanulók
indokoltan hiányoztak a tanév során, igazolatlan hiányzás nem volt. A szülőkkel való
kapcsolattartás nagyon jó. A gyerekek nyíltak irányomban.

7. Versenyek és eredmények:
A 2020/2021-es tanév elején 9 magyarversenyhez kértem anyagi segítséget a tankerülettől.
Ebből sajnos mindegyik nem valósult meg, a járványhelyzet miatt több elmaradt vagy online
zajlott, így a leadott költségigény csak egy része vált tényleges költséggé.
A legszebb eredmények:
Arany János Magyarverseny:
Az 1. fordulót minden felsős 1. csoportos tanuló megírta 5-8. évfolyamon (ez még ingyenes).
A 2. fordulóba jutott Mikó Ákos, Túri Levente és Bátori Angelika 5. évf., valamint Hőgye
Klarissza és Nagy László 6. évf. Felkészítő ped.: Sas Éva.
A 3. fordulóba is bejutott Ákos, Angelika és Laci, az online döntőn márc. 27-én Ákos és Laci
10. helyezést ért el, Angelika elfelejtette megírni.
Bendegúz Nyelvész:
Iskolánk 24 tanulója indult tankerületi támogatással a jan. 15-én megrendezett 1. fordulón. A
megyei fordulóba iskolánk 10 tanulója jutott tovább. A legjobb eredmények: Gulácsi Csenge
2.a II. hely (Borosné Varga Mária), Rácz Vanda 4.b V. hely (Illyés Andrea), Hőgye Klarissza
6.a V. hely (Sas Éva), Tóth Tamás 8.a VI. hely (Gyányi Mariann), Mikó Ákos 5.b VIII. hely
(Sas Éva), Hegedűs Henrietta 2.b VIII. hely (Bagdi Edina).

Nyelvészkedők csapatverseny:
Iskolánk 2 ötödikes csapattal indult. A Bohókás barátok csapat részt vett az online döntőn is,
ahol 9. helyezést értek el. Csapat tagjai: Bátori Angelika, Balogh Zsófia, Kovács Attila,
Rakovics András. (A másik csapat ugyan nem volt döntős, de szépen szerepelt. A csapat tagjai:
Mikó Ákos, Hornok Imre, Sánta Szilvia és Pál Eszter.) Felkészítő ped.: Sas Éva.
Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny:
Az idén először online módon és nem papír alapú feladatlapon versenyeztek a tanulók. Ezért
először egy külön napon próbafordulóra került sor. Felső tagozaton 5-8. évfolyamon
évfolyamonként egyaránt 10-10 tanuló vett részt a versenyen. A megyei döntőbe 3 tanuló jutott
tovább: Mikó Ákos 5.b, Nagy László 6.a és Hőgye Klarissza 6.a. Eredményeik Ákos (32.),
Klarissza (29.), Laci (19.), ez egy nehéz verseny, így ez az eredmény nem rossz! Felkészítő
ped.: Sas Éva.
Bolyai Anyanyelvi csapatverseny:
A versenyen most vettünk részt először, ezért nagy dolog, hogy megyei I. helyet, majd országos
18. helyet értek el a 6.-osok. A csapat tagjai: Hőgye Klarissza, Ombodi Dominik Róbert, Nagy
László és Tóth Patrik. Felkészítő ped.: Sas Éva.
Sajnos elmaradtak a már hagyományos versmondó, Kazinczy szépkiejtési versenyeink
felsőben, illetve immáron két éve nem tudjuk megrendezni a Sárrét kis nyelvésze regionális
versenyünket.
Mint feladatkészítő már 2. éve veszek részt a Körösök Menti Levelezős Versenyen, így idén
saját tanulóink körében is szorgalmaztam ezt a versenyt is, mely jóval nagyobb díjazású, mint
bármelyik más magyarverseny, amin részt vesznek tanulóink. Bár iskolánk 9 tanulója
tankerületi támogatással vehetett részt, nem sikerült döntőbe jutniuk a körösladányi
gyerekeknek.
8. Programok
Sajnos nem került sor a színházlátogatásra a Jókai Színházba, év elején minden bérletet vissza
kellett mondanunk. Az idei tanév végén nem kezdődött meg a szervezés (a színház sem kínált
programot). Így online előadásokat tudok csak említeni. 2021. február 19-én a János vitéz című
előadást nézhette meg minden 5.-es tanuló (ez egyéni szervezés volt, fejenként 500 Ft-ba
került), majd májusban a 8. évfolyamosok a Lázár Ervin Program keretében (ingyenesen)

láthatták a Rómeó és Júlia című drámát. Az online előadások nem pótolják a valós színházi
élményt, remélem, jövőre már eljuthatnak a tanulók színházba.
A Graph- Art kiadványokat szép számmal kérték iskolánkban. Sok könyvet is vásároltak mind
a gyerekek, mind a kollégák a félév során. A kiadó felmérőket is hozott, illetve a
www.pedagogusvilag.hu oldalon rengeteg segédanyagot tesz közzé, amit főként az alsósok
hasznosíthatnak. A következő évtől újabb jó lehetőséget kínálnak, melyről már érkezett
szóróanyag, de az új tanév indulásakor is fog.
Okosodó vándorcsomag 1 hetes használatát igényeltem és kaptuk meg iskolánk 1.
osztályosainak (2020. szeptember 14-18. között játszhattak a kártyákkal).
A Matehetsz meghívásos pályázatának lebonyolítása Sántáné Illés Vilmával az I. félévre esett
(6 X 2 órás foglalkozások, egy játéknap és a Tehetségnap, műhelybeszélgetés). Ezt is a tavalyi
tanévben kezdtük, de a vírushelyzet miatt a 2020/2021-es tanévben tudtuk megvalósítani.
Az Új Nemzedék Központ felkérésére Tehetségmérést bonyolítottunk le az 5. évfolyamon
Sántáné Illés Vilma kolléganőmmel, illetve Kovács Éva és Csala Rajmund segítségével (2020.
okt. 14.). (Problémamegoldó, szókincsteszt, mechanikai teszt, téri – vizuális teszt. Ennek
eredményét az 5.-es osztályfőnökökkel is megosztottam. Érdemes lenne őket megkérni, hogy a
kiemelkedő eredményeket osszák meg a tantestülettel, a szaktanárok sokat profitálhatnának a
nyert információkból.) A II. félévben Solymosi Sándorral, Illyés Andreával végeztük el a 4.
évfolyamosok MATalent mérését matematikából. Már ennek is megérkezett az eredménye,
tájékoztattam az osztályfőnököket, általuk a szülőket.
A Kiválóan Akkreditált Tehetségpont tábla is megérkezett 2020. okt. 19-én. A tavalyi tanévben
lett volna az átadása Budapesten, sajnos csak így kaphattuk meg. Nem szabad megfeledkezni
arról, hogy ez csak 3 évre szól, ezután újból minősítésen kell átesni, ami csak akkor lesz sikeres,
ha iskolánkban nem esik vissza a tehetséggondozó munka és abba minél többen kapcsolódnak
be. Ennek érdekében folyamatosan kérem a kollégákat a kiírt pályázatok, továbbképzések
tanulmányozására, aktív részvételére, sajnos csekély érdeklődést látok.
Szerencsére egy papírgyűjtés meg tudott valósulni október 22-én, jobb lenne évente kétszer,
kicsit jobb árat keresve, mint amit most a vállalkozó adott. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy
legyen osztálypénze a gyerekeknek.
2020.november 2-án került sor iskolánkban a pályaorientációs nap megrendezésére. Az idén ez
osztálykeretben zajlott, ami nem volt rossz. Mint osztályfőnök először arról beszéltem a

gyerekeknek, hogy milyen iskolatípusokba lehet menni az általános iskola után. Beszélgettünk
arról, hogy melyikben milyen képzés folyik. Az iskolatípusokhoz konkrét iskolákat is
kötöttünk, ezeket röviden bemutattam. Beszéltem a kollégiumról, a hiányszakmákról, a
kétszintű érettségiről, a nyelvvizsgáról. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták és sokat
kérdeztek. Ezt követően a 6.c osztállyal együtt olyan kisfilmeket néztünk meg, melyen a
tanulókat érdeklő szakmákat mutattak be (előzetesen felmértük a tanulók érdeklődését). A
kisfilmekkel kapcsolatban 5-6 kérdést tettem fel. Ezután Kalóné Markovits Rozina tanárnő
előadását hallgattuk meg. Ő az agrár szektort mutatta be a gazda munkájától a vadőrig. Majd
Sántáné Illés Vilma tanárnő szókirakó játéka következett, itt különleges, ritka foglalkozásokról
hullott le a lepel. Rajzos feladatként egy ilyen kiválasztott mesterséghez cégért kellett tervezni.
Hamar eltelt a nap, jó hangulatú, érdekes délelőtt volt.
Az ősz folyamán, amíg még lehetett, az Edu&Fun Élményközpontba szerveztem tanulmányi
kirándulást 2020. november 5-ére az 5-6. évfolyam érdeklődő tanulóinak. Néma-Lakatos
Mariannával és 15 tanulóval látogattunk el Budapestre, ahol az okosotthonról, a robotikáról, a
mesterséges intelligenciájú robottechnikáról, a 3D-s nyomtatóról hallhattak a gyerekek,
megtekinthették az eszközöket, majd egy foglalkozáson maguk is programozhattak LEGOrobotokat.
Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának köszönhetően közel 900 ezer Ft összeget
nyertünk fejlesztő játékokra, melyek a 2. félévben meg is érkeztek. Köszönet a segítségért
Kovács Máriának. A pályázatban Ilyés Andrea szerepel még. Sajnos a másik pályázatunk, amit
Sántáné Illés Vilma kolléganővel írtunk, nem nyert, de a pályázat megírásán sokat dolgoztunk,
és Kovács Mária itt is segített. Jelenleg is vannak pályázatok, én most is próbálok sikeresen
pályázni NTP-SPEC-21 kiírás szerint.

9. Továbbképzések, belső tudásmegosztás:
Egy nagyon színvonalas szakmai továbbképzésen vettem részt, melynek címe: A szövegértés
mint tanulási képesség fejlesztése. A MINDENKI ISKOLÁJA és az ELTE szervezésében 2021.
ápr. 19-21. között 30 órában, online kontakt formában valósult meg. Amellett, hogy rendkívül
színvonalas volt, a mesterprogramom megvalósításához további segítséget, szakmai anyagot
adott. Az Efop 3.1.2 ’A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentése céljából’ c. projekt keretében

szervezett képzést elsősorban budapesti

pedagógusok számára hirdették meg, ezért nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy végül
sikerült bekerülnöm. A képzés előadásokból és gyakorlati tevékenységekből állt.
A Nemzeti Tehetség Központ szervezésében 2021. ápr. 13-15. között online konferencia
valósult meg, melynek első két napján magam is részt vettem, a 3. napon pedig Kalóné
Markovits Rozina kolléganőt kértem meg a folytatásra és arra, hogy foglalja össze és ossza meg
az ott hallottakat. A Nemzeti Tehetség Központ idei konferenciája már a harmadik ilyen
lehetőség, melyen bemutatják, hogy mivel is foglalkoznak az intézményükben. Az első 2018ban volt és a tehetségbarát iskola volt a téma (pedagógusok szemléletformálása, képzése,
támogató környezet), a második 2020-ban és a tehetséges gyerekek motivációja, jövőképe volt
a téma, most pedig a tehetségazonosítás. Iskolánkban már két alkalommal végeztünk Sántáné
Illés Vilmával tehetségmérést. El is végeztük az Új Nemzedék Központ képzését. Első körben
a mostani 7.b osztályban (a tesztek kipróbálásának éve volt), majd a jelenlegi 5. évfolyamon az
ősz folyamán. A konferenciára épp azért jelentkeztem, mert tudtam, hogy ezekről a tesztekről
lesz szó. A 2. napon továbbra is az iskolai gyakorlatban használható tehetségazonosító
eszközökről volt szó, de már nem az online mérőeszközökkel, hanem a papír-ceruza kreativitás
tesztekről.
Részt vettem a Kárpát-medencei Tehetségnapon is 2021. május 12-én. Sajnos csak online
valósulhatott meg. Sajnálom, hogy a tehetséggondozás ilyen típusú előadásai, képzései nem
igazán érdeklik a kollégákat. Engem teljesen kikapcsolnak az átlagos hétköznapokból, a
rengeteg tudás és tapasztalat mellett hatalmas plusz, hogy új embereket is megismerhetek
általuk még online kontaktban is.
Az idei tanévben a mesterfokozat megszerzésére irányuló minősítési eljáráson vettem részt
2021. febr. 18-án, ezért nem kellett hospitálnom. Ennek ellenére részt vettem egy matematika
órán májusban a 6/2.-ben, mivel magatartási problémák miatt a segítségemet kérte a pedagógus.
Sikeresen minősültem fejlesztő innovátorként, mesterprogramom megvalósítását 2022.
januárjában kezdem meg szövegértés fejlesztés területén az akkori 3. évfolyamon. Ezzel
kapcsolatban majd a jövő évben 3.-ban magyart tanító pedagógusok részére tájékoztatást adok.
Bízom benne, hogy a tervek szerint Ilyés Andreával és Szatmáriné Rakovics Renátával
dolgozhatok együtt.
A következő tanévre továbbtanulási szándékot nyújtottam be, s a tantestület támogatását
megkaptam. Tehetségfejlesztő szakvizsgát szeretnék tenni Debrecenben, a képzés – mivel már

van szakvizsgám – egy év. Az iskolában jelenleg nincs tehetségfejlesztő szakvizsgát szerzett
pedagógus, a Tehetségpont minősítéseknél pedig előnyt jelent az intézménynek.
10. Továbbtanulás (8. osztályfőnökök):
A pályaorientációs napon a 6.a-val beszélgettem az iskolatípusokról, nagyon érdekelte őket. Az
osztályból 1 tanuló jelentkezett és sikeresen felvételt nyert a szeghalmi Péter András
Gimnázium 6+6-os osztályába (Elek Sándor).
11. Pályázatok:
A Matehetsz meghívásos pályázat lebonyolítása Sántáné Illés Vilmával az I. félévben történt (6
X 2 órás foglalkozások, egy játéknap és a Tehetségnap, műhelybeszélgetés szerepelt benne).
Ezt is a tavalyi tanévben kezdtük, de a vírushelyzet miatt a 2020/2021-es tanévben tudtuk
megvalósítani.
A Nemzeti Tehetség Program pályázatai közül két pályázat írásában vettem részt, sajnos csak
az egyik nyert (NTP-TFJ-20), ennek köszönhetően társasjátékokhoz juthattunk, melyeket már
előszeretettel használják a gyerekek és a kollégák. A jelenleg kiírt pályázatok is érdekelnek,
egy írásában biztosan részt veszek Kovács Máriával. Kollégáimat folyamatosan biztatom
hasonló írására.
Jelentkeztem a zánkai Erzsébet-táborra mint kísérő, ez a pályázat nyert, így júliusban 10
gyermekkel utazhatok a Balatonra.
Folyamatosan nyomon követem a pályázati lehetőségeket, próbálom kollégáimat is erre
biztatni, nem nagyon értem a passzivitás okát.
12. Összegző értékelés:
A tanév – a pandémia miatt – az előzőhöz hasonlóan „unalmasabb” volt számomra, mint
általában a tanévek, de így az év végi beszámoló elkészültével azt látom, hogy azért mégiscsak
volt verseny, mégiscsak volt kirándulás, stb. Remélhetőleg mielőbb ismét felélénkülhet az
iskola. A tervek fele, 2/3-a nem tudott megvalósulni teljesen, vagy nem a tervek szerint.
Sajnos az online időszak alatt a gyerekek viszonya a tanuláshoz, az iskolához és egymáshoz
nagyon negatív irányba változott. Bár sokan nem vallják be, de a pedagógusok körében is
látható ugyanez. Sokszor elgondolkodok azon, miért nem lelkesítő egy-egy pályázat, egy-egy
kihívás másoknak, ha nekem igen. S azon is, hogy bár sokan látják, de miért söprik a szőnyeg
alá azokat az égető problémákat, amelyek egyre jobban átszövik az iskola mindennapjait
(biztosan máshol is, nemcsak nálunk, bár szerintem ennyivel elintézve azért nem törődhetünk

bele!). Ha nem akarjuk, hogy kiégve, kedvetlenül teljenek el a ránk váró évek, akkor azonos
elvek szerint, következetesebben kell végezni a munkánkat. A teljesség igénye nélkül gondolok
itt a magatartási problémák egységes és szigorú kezelésére; a felszerelés és füzetvezetés
szigorúbb megkövetelésére; a tanulók egységes értékelésére; arra, hogy segítsük egymást és
merjen mindenki segítséget kérni; arra, hogy aki megérdemli, legyen elismerve, és aki kevésbé,
az legyen szigorúbban fogva. Hogyan akarunk mi magunk fegyelmezett gyerekeket, ha mi sem
vagyunk azok? Azt valljuk, hogy empatikusak vagyunk a gyerekekkel, közben egymást sem
tiszteljük, sőt kibeszéljük, kinevetjük. Szerintem a pedagógusok lelki egészségéért igenis kell
dolgozni az iskolánkban, de nem jó ugyanaz a kulcs mindannyiunkhoz. Aki nem érzi jól magát,
az nem is fog jól dolgozni. A motiváltság megteremtése másképp működhet: van, aki szerepelni
szeret; van, aki kirándulni; van, aki beszélgetni; van, akinek ez mind teher, mert már sok
sérelme gyűlt fel. Mindenkit más tesz elégedetté: van, aki az elismeréstől lesz boldog, másnak
elég egy vállveregetés, egy mosoly vagy egy jó szó; van, akit mindig biztatni kell; másról
leperegnek a bántó dolgok is. Nem vagyunk egyformák. De egységben kell dolgozni, mert
hatalmas a felelősségünk minden egyes ránk bízott gyerek érdekében.
Körösladány, 2021. 06. 23.

Sas Éva

Év végi értékelés
2020/2021

1. Az 5.a osztály statisztikai mutatói
 Az 5.a osztály 20 fővel kezdte a tanévet: 10 fiú és 10 lány. Ebből Kovács
Patrik egyéni tanrend szerint tanult egészen 2021 március 3.-ig, amikor
Németországban beíratták iskolába. Szajkó Rómeó pedig 2020 október
8.-án távozott az iskolánkból. A tanévet tehát 18 fővel zártuk, ebből 8 fiú
és 10 lány.
 Az év végi magatartás a következőképpen alakult: 8 példás, 6 jó, 4
változó, szorgalom: 5 példás, 7 jó és 6 változó.
 Az osztály tanulmányi átlaga: 4,17.
 Kitűnő tanulók: példás magatartás és szorgalom, valamint kimagasló
tanulmányi eredmény: Bátori Angelika Petra. Példás magatartás és
szorgalom, valamint csak egy főtantárgy négyes: Fűfa Richárd István és







Szabó Eszter. Kimagasló tanulmányi eredménye, példás szorgalma és jó
magatartása Rakovics Andrásnak lett.
Bukás nem volt ebben a tanévben.
Tantárgyi dicséretet kapott természettudományból és énekből Fűfa
Richárd, énekből Nyárfádi Jázmin Erika, és hittanból Szabó Eszter.
Osztályfőnöki dicséretben részesült Bátori Angelika és Rakovics András.
116 óra hiányzás volt, ebből 113 igazolt.
Sajnos szaktanári és osztályfőnöki figyelmeztetések is lettek az 5.a-ban.
Balogh Kevinnek 6 szaktanári és 2 osztályfőnöki, Fűfa Leventének 1
szaktanári, Győri Alexandrának 4 szaktanári, 1 osztályfőnöki, Lukács
Krisztiánnak 5 szaktanári, 2 osztályfőnöki, Nyárfádi Jázminnak 2
szaktanári, Szőke Benjaminnak 4 szaktanári, 2 osztályfőnöki
figyelmeztetése volt ebben a tanévben.

2. A tanulói teljesítményértékelés a tanított osztályok, csoportok
vonatkozásában:

5/2 angol
 A csoport létszáma: 9 fő. Átlagos és gyenge képességű tanulók alkotják.
Éves átlag 3,78 lett. Bukás nincs.
 A tanterv szerint az 1-es Project első 3 fejezetét kellett elsajátítaniuk
ebben a tanévben. Ez csökkentett tananyagot jelent. Kényelmesen végig
is haladtunk rajta. A témák közel álltak a tanulókhoz, a szókincs is
viszonylag könnyen elsajátítható volt számukra. Problémát okozott
azonban a nyelvtan megértése és megtanulása. Már évek óta
tapasztalom, hogy ebben a korban ilyen képességű gyerekek (a
csoportban négy SNI-s és egy BTMN-es tanuló van) nem igazán képesek
megérteni és megtanulni az angol nyelvtant. De mivel a tananyag része,
kénytelen vagyok megismertetni velük és számonkérni bizonyos
nyelvtani elemeket. Sajnos a száraz és nehezen megérthető nyelvtan
elveszi a gyerekek kedvét a nyelvtanulástól, hamar elveszítik a fonalat és
ez kihat a későbbiekre is. Megoldás lehetne egy másik tankönyv
kevesebb nyelvtannal, vagy a meglévő tankönyv tesztjeinek
átszerkesztése, illetve alternatív módszerek beépítése a tanórába.

 Kihívást jelentett mind gyereknek és felnőttnek egyaránt az online
oktatásra való áttérés március 8 és május 10 között. A DKT felületén
megtartott órákra szerencsére mindenki be tudott jelentkezni, nem
okozott számottevő lemaradást sem ez az időszak. Inkább a gyerekek
szociális készségei látták kárát ennek az időszaknak.










6/3 angol
Létszám 14 fő, ebből két tanuló felmentett (Papp Linett és Radics Áron),
egy év közben érkezett az iskolánkba ( Czibak Milán), ő korábban
németet tanult, és egy tanuló januártól magántanulói státuszba került
(Tasi Márk). Továbbá négy tanulónak van SNI vagy BTMN-es papírja a
csoportban.
Tantárgyi átlag 3,00 lett, bukás nem volt.
Ez a csoport volt az első vegyes (átlagos és gyenge) képességű csoport.
Ennek az előnye az, hogy nem lett kifejezetten „gyenge” csoport, hanem
a jobbak húzóerőt jelenthetnek és van fejlődési lehetőség. Hátrány az,
hogy a problémásabb tanulók gyakran zavarják az órai munkát, mert nem
köti le őket a tanulás.
Ezen az évfolyamon csökkentettük le először a tananyag mennyiségét,
ami nagy megnyugvást jelentett, mivel kényelmesen végighaladtunk a
Project 1 második felén. Az online oktatás sem okozott ebben problémát.
A tanmenetet úgy szerkesztettük meg ugyanis, hogy a tanév utolsó
harmadában már szinte csak ismétlés, gyakorlás van. Ugyanez vonatkozik
az ötödikes csoportomra is.
Mindkét csoportban észrevehető volt az online tanítás után a gyerekek
elkényelmesedése, szociális visszaesése. Nehezebben voltak kezelhetőek,
kevésbé voltak együttműködőek, toleránsak egymással.
7/1 angol

A csoport létszáma 15 fő, év végi átlag 4,53 lett. Ebben a csoportban több
kiemelkedő, tehetséges tanuló is van. Nagy Klára tantárgyi dicséretben
részesült. Dajka Panni, Bátori Alexa és Baliga József például minimális tanulással
is ötös lett, de van, aki kemény munkával lett kitűnő: Kardos Kornél, Kádár
Balázs és Varga Zsolt.
A hetedikes Project könyvet sajnos nem sikerült végigtanulnunk, már hatodik
végén a digitális oktatás ideje alatt lemaradtunk, és ezt a lemaradást idén sem

sikerült behozni. Nem szerettem volna túlterhelni otthonra a gyerekeket és a
szülőket, hiszen tudom, hogy ezen a szinten a szülők már nem nagyon tudnak
segíteni.
Tavaly kimaradt a kompetenciamérés is ezen az évfolyamon, de bízom benne,
hogy jövőre ez a csoport jól fog teljesíteni. Sok szövegértést és magnóhallgatást
szoktunk végezni az órákon, de úgy tervezem, hogy a heti öt órából egyet
szükség szerint a kompetenciamérésre való felkészülésre fordítjuk majd.

8/2
A csoport létszáma 9 fő, év végi átlag 3,67, bukás nincs. Kitűnő lett Botos
Annamária és Halász Bettina.
A létszám csak annyiban változott az év folyamán, hogy Szili Attila
magántanulói státuszba került, ő sikeres osztályozó vizsgát tett.
A csoport nagyon problémásnak indult, amikor hatodikosként
megkaptam őket. Botos Krisztián és Tasi Milán miatt alig lehetett órát
tartani. Nyolcadikra javult a helyzet, és most bukás sem volt.
A tananyagot is sikerült befejezni, szerencsére az online időszak alatt
össze tudtunk foglalni, az év végi teendők és a mérések miatt azonban
már nem sok idő maradt az egész éves anyagot átismételni.

3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, lemorzsolódás, egyéni fejlesztés:
 Ebben a tanévben hatodikos gyerekek jártak hozzám felzárkóztatásra:
Földi Milán, Kiss Bianka, Kovács Anikó, Rózsás Mercédesz, Gróh Nikoletta
és Szeleczki Hanna. Két csoportban foglalkoztam velük, heti 2-2
alkalommal. Rózsás Mercédesz sokat hiányzott, amikor jött, akkor pedig
nem mindig volt felszerelése. Angolból és történelemből állt bukásra, de
sikerült javítania. A többi tanulónak szerencsére nem voltak ilyen
problémái, nekik a házi feladatok megoldásában segítettem, illetve a
verstanulásban. Sokat beszélgettünk is, Anikó például nagyon igényelte a
beszélgetéseket. Hanna is megnyílt előttem, Nikivel pedig össze is
barátkoztak.
 Az angolos csoportjaimban Kozák Ramóna 6.b osztályos tanulónál látom
a lemorzsolódás veszélyét. Az online oktatás alatt szinte semmit sem

dolgozott, noha papír alapon folyamatosan küldtem neki az anyagot. Az
online órákra sem jelentkezett be, pedig elérhető volt messengeren. A
tanév végén is rengeteget hiányzott, a dolgozatait szerencsére meg tudta
írni, és csupán azért nem bukott meg, mert figyelembevettem a
helyesírás alóli felmentését.
 A saját osztályomban Fűfa Levente maradt le nagyon az online tanulás
ideje alatt. Papír alapon kérte a leckéket, de nagyon keveset láttam tőle
visszaküldve. Az anyuka dolgozott, a gyerekek sokat voltak egyedül,
internetük pedig nincs. Ettől függetlenül papíron dolgozhatott volna Levi,
de képességei szerint az önálló feladatvégzés nehezen megy neki. Tanév
végén pedig a napköziből is kiíratták, a fejlesztő órái elmaradtak, így nem
igazán tudott pótolni.
 Egyéni tanrend szerint kezdte az ötödik osztályt Kovács Patrik. Átvették a
tankönyveket, munkafüzeteket, a kollégák küldték neki, hogy mit
tanulnak éppen. Azt nem tudom, hogy mennyit teljesített ezekből.
Márciustól kezdve már Németországban jár Patrik iskolába.
 Magántanuló lett Tasi Márk hatodik osztályos tanuló. Ő néha-néha
küldött vissza házi feladatokat, az osztályozó vizsgát is teljesítette. Az
iskolaközösségre nézve jó lenne, ha a következő tanévben is
magántanuló maradna.

4. Mérések:
 Idén már nem maradtak el a kompetenciamérések, köztük a nyelvi mérés
sem. A gyerekek egy kicsit tartottak tőle, hiszen volt, aki először kellett
ilyen formában számot adjon a tudásáról. A mérést megelőzően azonban
megismertettem őket a feladattípusokkal, elmondtam mit kell majd
csinálni és megoldottunk néhány mintafeladatot.
 A hatodikosok nyelvi mérésén a következő eredmények születtek:
 A legjobb eredmény 86% Gróh Nikoletta, 83% Petránszki Petra, 63%
Perle Máté Levente.
 Őket követi 50% Görög Dóra, 46% Szabó Elizabet. Az övéké tanulmányi
eredményeikhez képest gyengén sikerült.
 Tudásához képest realis Fábián Viktória 43%, Halász Anett 36% és Bakos
Martin 33%. Drótos Jázmin csupán 30%-ot ért el, Kozák Ramóna
teljesített a leggyengébben 16%-al. Ő messze alulmaradt a többiektől.

 A nyolcadikosok eredményei a következőképpen alakultak:
 Sajnos a nyolcadikosok nyelvi mérése nem sikerült valami jól. A legjobb
eredmény Botos Annamária 77,5%, őt követi Tóth Leila 57,5%, aki ennél
sokkal jobban is teljesíthetett volna képességei alapján. A gond az volt,
hogy egész évben nem tanult.
 A többieké nagyon gyengén sikerült: Herpai Ildikó 38,5%, Tasi Melani
Katalin 32,5%, Halász Bettina is sajnos csak 27,5%-ot írt. Bettinával az a
gond, hogy szorgalmával meg tudja tanulni a szavakat és a nyelvtant, de
képességei nem elegendőek ahhoz, hogy új szövegkörnyezetben is jól
boldoguljon. Ő nagyon szorgalmas volt mindvégig, de a nyelvi mérést
nagyon elrontotta.
 Jakab Klára és Tasi Milán 20%-ot írt, a leggyengébb a Botos Krisztiáné,
17,5% lett.
 Az a gond szerintem, hogy a tananyag csökkentésével kevesebb szót és
nyelvtani elemet tudunk megtanítani a gyerekeknek. A nyelvi mérést
azonban úgy állítják össze, hogy feltételezik, hogy hatodikra és
nyolcadikra a gyerekek megtanulnak egy bizonyos mennyiségű
tananyagot, és a szövegekbe bele is teszik ezt a tananyagot. Íme a
tananyagcsökkentés első hátránya: a nyelvi mérésen egyre rosszabbul
szerepelünk. A tanév során nagyon jó, hogy kevesebb a tananyag, így
jobbak a jegyek is. Ezért van az, hogy ekkora különbség lehet valakinek az
év végi átlaga és a mérés eredménye között, például Halász Bettinánál,
Jakab Kláránál vagy Herpai Ildikónál. Ők hiába teljesítettek jól a tanév
során, a mérésen a tudásuk sajnos kevésnek bizonyult.
 Megoldás lehet az, hogy újra visszatérünk az egy tanév-egy tankönyv
módszeréhez, vagy pedig megmaradunk ennél a tananyagmennyiségnél,
de folyamatosan teszünk még pluszt, hogy a gyerekek ne maradjanak le
ennyire. Én az utóbbit pártolnám, mert mindig lehet többet adni, csak
tudni kell, honnan hová szeretnénk eljutni.
 A hatodikosoknál is látható ez a kontraszt, de igazán csak nyolcadikra lesz
nagy a szakadék a megtanított tananyag és az elvárt tudás között.
 Egyedül az emelt csoportoknál reális a követelmény, illetve ott van
összhangban a tanterv és a mérés követelménye.


5. Gyermekvédelmi munka:

 A tanév során osztályfőnökként igénybe vettem a gyermekvédelmi
munkatársunk, Homoki-Kálmánczhey Anett segítségét. Először Nyárfádi
Jázmin járt hozzá beszélgetni, majd Obsitos Dorina is jelezte, hogy
szeretne menni ő is. Novemberben egyik alkalommal elmondta, hogy
problémája van a nevelőapukájával. Értesítettük a családvédelmi felelőst,
azédesanyát, több beszélgetés is lezajlott az iskola vezetőségének
bevonásával. Megtettük a megfelelő intézkedéseket, és a helyzet a
kislány szerint jobbra fordult.
 Anett több alkalommal is eljött az osztállyal beszélgetni, volt külön a
fiúkkal, külön a lányokkal is. Sajnos az online tanítás miatt ezeknek a
látogatásoknak vége szakadt.
 Februárban más probléma ütötte fel a fejét: négy kislány, Bátori
Angelika, Kovács Dorottya, Nyárfádi Jázmin és Szabó Eszter kiderült, hogy
vagdossák magukat. Szerencsére nem volt komoly, csupán néhány
karcolást ejtettek magukon körzővel, és mindössze a kíváncsiság vitte rá
őket, de azonnal szóltam a szülőknek, időpontokat egyeztettünk az
igazgató asszonnyal, és megbeszéltük a problémát. A dolognak
szerencsére nem volt folytatása.

6. Osztályfőnöki tevékenység:
 Ebben a tanévben az 5.a osztályfőnöke lettem. Az alsós osztályfőnökök
egy nagyon jó kis osztályközösséget kovácsoltak össze, egyik jó
hagyományuk a közös főzés, sütés volt. Megígértem nekik és a
gyerekeknek, hogy ezt a hagyományt mindenképpen továbbvisszük
felsőben is. Októberben a sportpályánál főztünk egy bogrács paprikás
krumplit, és a tanév utolsó napján, június 15.-én a vízügyi háznál főztünk
pörköltet. Nagyon segítőkész szülők vannak az osztályomban, mindkét
alkalommal segítettek a beszerzésben, főzésben egyaránt.
 Rendezvény sajnos kevés volt ebben a tanévben. Mivel nem lehetett
színházba menni, januárban Sas Éva megszervezte, hogy streamelt
előadásban megnézhessük a János Vitézt. Minden ötödikes gyerek
megvásárolta a jegyet, és a konferencia teremben levetítettük nekik az
előadást.
 November 5.-én Budapesten jártunk az 5.b-vel, az Edu&fun Digitális
Élményközpontban, szintén Sas Éva szervezésében.
 A tanév során két osztálybulink volt, egy karácsonyi és egy farsangi.

 Mindenki örömére lehetett osztálykirándulást szervezni. Mi Gyulán
várlátogatást és élményfürdőzést szerveztünk június 3.-án, kísérőnk
Havran Mihály volt.
7. Programok
 Az angolos munkaközösség hagyományosan március-áprilisban szokta
megszervezni az Idegennyelvi Napokat. Sajnos ebben a tanévben,
akárcsak tavaly is, ez elmaradt.
 A vírushelyzet miatt sok program, szabadidős tevékenység maradt el.
Remélem, hogy a következő tanévben már megszervezhetjük ezeket a
programokat.
8. Továbbképzések, belső tudásmegosztás:
 Ebben a tanévben Tóth Gabriella kolléganő helyett én vettem át a felsős
munkaközösség belső hospitálásának feladatait. Lényegében a második
félévben vállaltam el ezt a feladatot, és nem is sikerült megvalósítani
egyetlen óralátogatást sem, hiszen jött az online oktatás.
Tulajdonképpen egész tanévben bizonytalan volt a belső hospitálás
lehetősége. Bízom benne, hogy a következő tanévben ez is
megvalósulhat.
 Tavasszal lezajlott az önértékelésem. Ez igen hasznos volt abból a
szempontból, hogy átgondoljam, átértékeljem a munkámat. Szülők és
munkatársak véleménye, illetve a saját meglátásaim segítettek az ötéves
fejlődési terv elkészítésében. Úgy éreztem, hogy módszertanilag kell
megújulnom, és ehhez óralátogatásokra, továbbképzésekre kell majd
járnom. A tehetséggondozás terén is szeretnék fejlődni, itt célkitűzésként
angol versenyek szervezését neveztem meg.

9. Összegző értékelés:
 Az idei évem legnagyobb feladata az osztályfőnökség volt. Szerencsére a
gyerekek örültek nekem, és nekem is szimpatikus volt az osztály. Nagy
lelkesedéssel vágtam neki a feladatnak. Igyekeztem a szülőket is
megismerni, jó kapcsolatot kialakítani velük. Szerettem volna, hogy a

gyerekek jól érezzék magukat az osztályban, de megfogalmaztam a
szabályokat is. Igyekeztem sokat beszélgetni a gyerekekkel, főleg azokkal,
akik lelkileg sérültebbek. De így volt csúfolódás, verekedés. Hiába
igyekeztem minden problémát jól kezelni, úgy érzem, még sokat kell
fejlődnöm konfliktuskezelés terén. Ugyanakkor biztos vagyok benne,
hogy nem kell nekem minden problémát megoldani, mert a gyerekek
sokmindent maguk között kell lerendezzenek. Idén a fiúk és a lányok
gyakran álltak harcban egymással, és amikor külön-külön meghallgattam
őket, valahol mindenkinek igaza volt. Nagyon szeretném, ha a következő
tanévben kicsit lenyugodnának és kevesebb vita, konfliktus lenne az
osztályban. Most, hogy felsősök lettek, kicsit a nyakukba szakadt a „nagy
szabadság”, és van néhány gyerek, aki túl sokat gondol magáról és nem
tiszteli a másik gyereket és a felnőttet sem.
 Tervezem, hogy a következő tanévben több olyan módszert alkalmazok,
amellyel segíthetem egymás elfogadását és tiszteletben tartását. Az
Arizóna-módszert is szeretném következetesen alkalmazni, illetve akár
szakemberek segítségét is bevonnám, pl pszichológus, ifjúságvédelmi
segítő, stb.
 Általános probléma szerintem, hogy a pedagógus feladata már nem
csupán a tanítás, hanem a szülők helyett nevelnünk is kell a gyerekeket,
közben meghallgatni gondjukat-bajukat. Voltak dolgok, amiket tavasszal
bevezettünk, például az osztálytermek tisztaságának felelőssége, és ez
működött is, de amikor online után visszamentünk, a lelkesedés már
visszaesett. Érdemes kitartani a meghozott szabályok mellett,
szeptembertől újra tudatosítani kell a gyerekekben, és ha mindenki
következetesen betartatja őket, remélem, hogy tisztább iskolában és
fegyelmezettebb gyerekek között folytathatjuk a munkát.

Néma-Lakatos Marianna
2021.06.24

Év végi értékelés

2020/2021-es tanév
Tanár: Kalóné Markovits Rozina
Tárgy: egészségtan
Osztály: 6.a.
A digitális oktatás alatt egy-két tanuló kivételével mindenki szorgalmasan dolgozott, sokan
voltak, akik a kiadott feladatokat egy órán belül teljesítették az egyhetes határidőhöz képest. A
jelenléti oktatásban egy kicsit pörgősebbek, fegyelmezetlenebbek lettek a gyerekek, ezt
betudtam annak, hogy közeledett az év vége. Az osztály szorgalmával meg vagyok elégedve,
nagyon érdeklődők voltak, sok kérdést tettek fel az adott anyaggal kapcsolatban. Felszerelést
az első fél évben páran nem hoztak, év vége felé szinte mindenkinél ott volt minden órán. A
tervezett anyagmennyiséget mindig le tudtam adni. Az osztály (14 fő) összességében négyes
szinten van:
-

5-ös: 5 fő (köztük 3 fő dicséretes)
4-es: 5 fő
3-as: 3 fő
2-es: 1 fő
1-es: -

Osztály: 6.b.
Az osztály magatartásával eleinte nagyon ritkán nem volt gond, mivel 4-5 tanuló folyamatosan
zavarta az órai munkát beszélgetéssel, járkálással, ezáltal azokat sem hagyta tanulni, dolgozni,
aki tényleg érdeklődő és odafigyel az órákon, jegyzetel. Év vége felé a magatartást tekintve
sokat javult a helyzet. Viszont többen rendszeresen nem hoztak felszerelést, erre hivatkozva
nem jegyzeteltek az órákon, ez meglátszik az év végi eredményeken is. Körülbelül az osztály
fele sokszor tesz fel érdekes kérdéseket a tananyaggal kapcsolatban. Az osztály (17 fő) átlaga
közepes:
-

5-ös: 3 fő (köztük 2 fő dicséretes)
4-es: 5 fő
3-as: 4 fő
2-es: 5 fő
1-es: -

Osztály: 6.c.
Az osztályban 2-3 diák rendszeresen otthon hagyta a felszerelését. Eleinte nem mindig tudtam
leadni a tanórákon azt az anyagmennyiséget, amit terveztem, később ilyen téren javult a helyzet.
Egy-két tanuló folyamatos beszélgetéssel zavarta a legtöbb órát, ez az év végi eredményükön
is meglátszott. A digitális oktatás alatt ennél az osztálynál azt tapasztaltam, hogy ők a „digitális
teret”sokkal jobban magukénak érezték, mint a jelenléti oktatást. A legtöbben lelkesebben
dolgoztak, szorgalmasabbak voltak, sokan megkerestek a témákhoz kapcsolódó kérdéseikkel
privát üzenetekben is. Ez meglátszik az osztály átlagán is, ami egy fél jeggyel javult. Az osztály
(13 fő) átlaga közepes:
-

5-ös: 1 fő
4-es: 5 fő
3-as: 5 fő
2-es: 2 fő
1-es: -

Napközi 5-6. évfolyam:

A napköziben lévő gyerekek fele együttműködő, ők elkészítenek minden házi feladatot,
megtanulják a feladott verset. A másik felénél viszont többször előfordult, hogy kérni kell, hogy
egyáltalán vegye elő a tanulnivalót, ha meg is teszik, minden másra figyelnek, csak a tanulásra
nem, inzultálják egymást, beszélgetnek, nem hagyva azokat, akik becsülettel végzik el a házi
feladatukat. A magatartásukban is sokszor találok kivetnivalót, engedetlenek, kérésre,
fegyelmezésre visszaszólnak, akár káromkodva.

Összegző értékelés:
Az egészségtan tárgyból az összes témakört részletesen át tudtunk venni mindhárom
osztályban. Véleményem szerint a fegyelmezéssel van problémám. Eleinte ez néha a tervezett
tananyagmennyiség leadásának a rovására ment, nem mindig tudtam befejezni az adott órára
tervezett témát, de behoztam a lemaradást, és úgy érzem, félévtől egyre jobban tudtam ezt
kezelni mind a tanórákon, mind a napköziben. Próbáltam gyakorlati példákkal színesíteni a
tanórákat, ez nagyon tetszett a tanulóknak. Sokszor volt interaktív az óra, beszélgettünk, a
diákok is sok példát említettek a saját életükből, összefűzve azt a tananyagokkal. Jólesett, hogy
bizalmas kérdésekkel is megkerestek (pl. a serdülőkor viszontagságaival kapcsolatban).

Év végi beszámoló

1. Az 5.b osztály statisztikai mutatói

Az 5.b osztályban 16 fővel kezdtük meg szeptember első napján a munkát, mely létszám a
tanév során nem változott. A 16 főből 6 lány és 10 fiú. Egy tanuló hátrányos helyzetű, további
két tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. Sajátos nevelési igényű két gyermek,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd egy gyermek. Nevelőszülőnél két
gyermek él.
Magatartásuk kiemelkedően jónak mondható, hiszen tizenegyen kaptak példás, négyen jó
magatartást év végén. Egy tanuló autizmussal él, így az ő magatartását nem értékeltük. Ez a jó
eredmény a mindennapokban is megnyilvánul, hiszen kevés a magatartási probléma mind a
tanórákon, mind az óraközi szünetekben. Tanév közben két tanuló kapott egy-egy alkalommal
szaktanári figyelmeztetést.
Szorgalmuk hasonlóan kiemelendő: nyolcan példás, öten jó és hárman változó jegyben
részesültek. Nagyon jól motiválhatók, az órai munkában aktívak, pedagógusaik számára sok
sikerélményt okoznak. A tanév során rengeteg dicsérő szót hallottam az osztályról a
kollégáktól, amire nagyon büszke vagyok. Ötven alkalommal kaptak szaktanári dicséretet, a
legtöbben és a legtöbbet angolból.
Ennek megfelelően sokaknak kiemelkedő a tanulmányi eredménye is. Öten részesültek
példamutató magatartásért és szorgalomért nevelőtestületi dicséretben valamint
könyvjutalomban és oklevélben. Ennél is többen kaptak oklevelet különféle kiemelkedő
teljesítményükért. Bukás nem történt az osztályban. Sokan részesültek tantárgyi dicséretben
különböző tantárgyakból év végén. A legtöbben, 9 diák ének-zenéből, 2 diák matematikából,
1 diák hit – és erkölcstanból, 3 diák természetismeretből, 2 diák angolból, 1 diák magyar
irodalomból, 1 diák magyar nyelvtanból, 1 diák történelemből, 1 diák testnevelésből kapott
dicséretet. Kiemelném, hogy ezek közül a dicséretek közül nyolc egy tanulóhoz kötődik.
Összesen 589 igazolt hiányzása van az osztálynak. Igazolatlan hiányzás nincs.
2. Tanulói teljesítmények a tanított osztályok vonatkozásában
a. Történelem – 5.a
Az 5.a osztályt szeptemberben ismertem meg. Kellett néhány hét, mire viselkedésüket a
magam számára elfogadhatóvá „csiszoltam”. Meglehetősen gyakran találkoztam magatartási
problémákkal az osztályban. Egy idő után azonban megszokták szabályaimat és lelkesen vettek
részt az órákon. Félévhez képest tantárgyi teljesítményük pár tizedet romlott, jelenleg 3,56 az
osztályátlag. Az év végi dolgozataik ennél sajnos egy jeggyel rosszabbul sikerültek. Mint
ahogyan minden osztályban, náluk is belecsempésztem az év végi felmérőbe azt a kérdést,
hogy mi volt a legjobb és a legrosszabb a történelem órákon. Néhány válasz: „hogy
elkezdhettem történelmet tanulni”, „érdekes történetekről tanultunk”, „a sok beszélgetés
fegyverekről és háborúkról”, „mindig volt egy kis játékidő”, „sokat kellett írni”.
b. Történelem – 5.b
Az osztályommal számomra élmény volt a történelemóra, hiszen nagyon figyeltek, rengeteget
jelentkeztek, élvezték a játékokat, együttműködtek a csoportmunkában és gyorsan magukba
szívták az információkat. Osztályátlaguk 3,94, mely jobb a félévi teljesítményhez képest. Év

végi dolgozataik nem sikerültek ilyen jól. Ezt az év végi fáradtságuknak tudom be. Éppen ezért
elgondolkodtató, hogy van-e értelme ennyire év végén sort keríteni az év végi felmérőre. Az ő
válaszaik arra a kérdésre, hogy mi volt a legjobb és a legrosszabb töri órán: „sok videót
néztünk”, mindig vártam a töri órát, nagyon szeretem”, „sok játékos feladat volt”,
„visszamentünk az időben”, „a rossz, hogy tanulni kellett”.
c. Történelem – 7.a
Harmadik éve tanítom az osztályt. Mostanra összecsiszolódtunk, magatartási probléma nincs,
jó hangulatúak a töri órák. Szorgalmuk, aktivitásuk jelentősen visszaesett a korábbi évekhez
képest. Házi feladataikat hiányosan készítik el, sokszor találkozom felületes munkával. Sajnos
megelégednek a gyengébb osztályzattal is, pedig többen közülük többre lennének képesek. Az
online oktatás alatt ez nem volt jellemző, a legtöbbjükkel meg voltam elégedve,
bekapcsolódtak az óra menetébe és a feladatokat is elküldték. 3,37 lett az osztályátlag, ez
rosszabb, mint a félévi eredmény. Év végi felmérőjük eredménye 3,07.
d. Történelem – 7.c
Őket szintén harmadik éve tanítom. Hasonlókat tudok elmondani a magatartásukról és
szorgalmukról, mint a 7.a esetén. 3,33 lett az év végi átlaguk, mely esetükben is rontást jelent
félévhez képest. Év végi dolgozatuk 3,0 lett.
e. Etika – 5.b
Az osztály fele etikára, másik fele hittanra jár. Van lehetőségünk komoly beszélgetésekre.
Olyan dolgokat is megtudhatok ezeken az órákon a gyerekekről, melyek nem derülnének ki
más órákon.
f. Történelem, természetismeret - Gyógypedagógiai tagozat
Az itt tanuló gyerekek többsége szorgalmas, jól motiválható és magatartási probléma sincs
velük. A kitűzött céljaimat elértem. Jegyeik jók. Természetből és történelemből is egy diák
kapott közepest év végén, a többiek jót és jelest kaptak.
3. Egyéni fejlesztés
Rehabilitációs foglalkozásokat tartottam négy harmadik osztályos tanulónak. Ők lelkesen
vettek részt az órán. Emellett egyéni fejlesztésben részesült az osztályomban tanuló
autizmussal élő kisfiú is, akinél úgy érzem, ha lassan is, de sikerül eredményeket elérnünk a
szüleivel és az őt tanító kollégákkal együttműködve. Az egyéni differenciálással egyre
kevesebb konfliktussal tud integrálódni az osztályba. Persze e mögött nagyon sok
háttérmunka, megbeszélés és egyéni segítségnyújtás áll.

4. Osztályfőnöki tevékenység
Jelenlegi osztályomnál is fontosnak tartom a közösségépítést, a gyerekek
személyiségfejlesztését a különféle programokon keresztül. A tanévben több

osztályprogramot tartottunk az aktuális ünnepekhez kapcsolódva: „iskolakóstolgató”, mozizás
a teremben, karácsonyi buli, szánkózás, farsangi buli, szalonnasütés. Osztálykirándulásra
Berettyóújfaluba és Debrecenbe mentünk, ahol boboztunk, szabadulószobában voltunk és
lézerharcon vettünk részt. Mindezeknek köszönhetően, úgy érzem, egy összetartó közösséggé
formálódtunk az elmúlt hónapok alatt.
5. Versenyek, eredmények
Történelemből idén is neveztünk hagyományos versenyeinkre. Az idén mindegyiket online
formában tartották a szervezők. Ilyen volt a szeghalmi rendezésű Kis tudós töri trió, a Kálti
Márk Történelemverseny, melynek országos fordulójára egy tanulónk továbbjutott. Részt
vettünk a III. Kárpát-medencei földrajz, történelem online versenyen négy ötödikes diákkal.
6. Minősítés
Tavalyról idénre halasztódó minősítésem online formában zajlott. Ezúton is köszönetemet
fejezem ki a vezetőségnek, hogy segítséget nyújtottak számomra és mindenben támogattak a
sikeres minősítésem érdekében.
7. Pályázati munka
Idén az Útravaló ösztöndíj pályázatban vettem részt három hetedik osztályos mentorált
diákkal.

Körösladány, 2021. 06. 22.

Varga Mária

Önértékelés
Solymosi Sándor
A 2020/2021 -es tanévben a 4. a osztályban tanítottam természetismeretet,
matematikát, az 5/2 – es és 6/2 – es matematikai csoportnak matematikát, és a
versenyfelkészítést is megkaptam.
4.a matematika: év végi osztályátlag: 4,13; év végi felmérés átlaga: 3,4

Mint látszik az év végi felmérés több, mint fél jeggyel rosszabb az év végi
átlagnál. A márciusban bekövetkezett karantén alatt a gyermekek teljesítménye
visszaesett. Sokat kellett dolgoznunk azon, hogy ezek az átlagok
megszülessenek. A negyedik osztályos tananyagot sikerült befejezni a rengeteg
ismétlés, gyakorlás mellett. A legfontosabb cél az volt, hogy az ötödik osztályra
szükséges ismereteket elsajátítsák a gyermekek.
Az osztályból 1 gyermek tehetségígéret, de vannak mellette néhányan olyanok,
akik közel vannak ehhez a szinthez.
4.a természetismeret: év végi átlag: 4,19
Ezen tantárgy utolsó témakörének néhány leckéje maradt el. Ez annak is
köszönhető, hogy a karantén alatt a gyermekekkel lassabban lehetett haladni. Az
átlag egyébként nem rossz, de lehetett volna jobb is.
5/2 – es csoport - matematika - : év végi átlag 3,56
A csoportban 5-en fel vannak mentve matematikából. Az ők felzárkóztatása igen
fontos feladat volt ebben a tanévben egyben – a többiekre nézve – hátráltató
tényező. A csoport létszáma 14, de a felmentett tanulókon kívüliek között
vannak, akik nem ebbe a csoportba, hanem az 5/1 – be valók. A szintén nem
felmentett gyermekek között akad még olyan, akit - akiket - egy közepes vagy
annál jobb képességű csoportba sorolnám. Így aztán úgy dolgoztunk le egy
tanévet, hogy a csoporton belül 3 eltérő szekció volt. Remélem, ezen csoport
ennyire heterogén összetétele a következő tanévben meg fog változni.
A következő tanévben mindenképpen erősebb tempóra lenne szükség, de úgy
érzem, hogy a csoport összetétele ezt nem teszi majd lehetővé.

6/2 – es csoport – matematika - : év végi átlag: 3,53
Ezen csoportnál már nem tapasztalható az oly nagy mértékű eltérések a
gyermekek között, mint az előzőnél. A karantén időszak lassúbb tanulási
tempójának ellenére sikerült befejezni az éves tananyagot. ( ugyanis
szeptembertől kezdve egy haladósabb tempót vettünk fel egyrészt az
elmaradások bepótlása miatt, másrészt az esetleges újabb karantén végett )
Ennél a csoportnál inkább magatartási problémák akadtak a tanév során.
Egy tanulót javasolnék magasabb csoportba, de ő el fogja hagyni iskolánkat.
versenyfelkészítés:

A 2020/2021 – es tanév során heti 5 órában tartottam versenyfelkészítést. A
karantén ennek is az elejét vette, de annak ellenére hogy a tanév így alakult igen
szép eredmények születtek hála a gyerekek tehetségének, szorgalmának,
kitartásának. Őszintén bevallva, sokkal rosszabbra számítottam. A felkészítések
természetesen nem csak a megadott órákban zajlott, hanem olykor a délutáni
napközis foglalkozások alatt is. A versenyek online volta cseppet sem enyhítette
azok izgalmát. Összességében – matematikából, környezetismeretből és ( Sas
Éva által ) magyar nyelvtanból 29 tanuló jutott be megyei vagy országos listán
az első 10 közé. Iskolánkból több, mint 50 tanuló versenyzett valamilyen
formában az elmúlt tanévben. Ez igen szép teljesítmény, és az eredmények azt
mutatják, hogy a versenyeken résztvevő tanulóink megyei szinten ott vannak a
dobogón vagy annak közelében, de közöttük akad olyan is, aki országos listán is
dobogós helyen végzett.

VERSENYEK
2020/2021- ES TANÉV
BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG
NÉV, TANTÁRGY,
I. FÉLÉV
II. FÉLÉV
MEGYEI
OSZTÁLY
EREDMÉN
EREDMÉN
DÖNTŐ
YE
YE
EREDMÉN
YE
ARANY
ARANY
3.
Kádár
Matematika
Balázs
7.
ARANY
ARANY
Kardos
Matematika
Kornél
7.
Történelem
7.

EZÜST

ARANY

Kecskemét Matematik
i Elek
a 1.

ARANY

ARANY

5.

Kiss
Boglárka
Fanni

Matematika
4.

ARANY

ARANY

41.

Szekeres
Alex

Matematika
4.

ARANY

ARANY

20.

Szijjárt
ó
Környezetisme
Levent ret 4.
e

ARANY

ARANY

1.

Kardos
Kornél

ORSZÁGOS
DÖNTŐ
EREDMÉN
YE

BEJUTOTT
AZ
ORSZÁGO
S
DÖNTŐBE
43.

Matematika
7.

ARANY

ARANY

Túri
Természetismer
Levent
et 5.
e

ARANY

ARANY

Varró
László

BRONZ

BRONZ

ARANY

ARANY

Tóth
Gergő

Varró
László

Angol
kezdő
Matematika
7.

1.

SULI-GURU
MATEMATIKA
PAPP ORSOLYA 4. OSZTÁLY: 5. helyezés

NÉV, OSZTÁLY
Hegyesi Sára
3.o.
Olsák Anna
3.o.
Szekeres Alex
4.o.
Szijjártó Levente
4.o.
Kiss Boglárka Fanni
4.o.
Hornok Imre János
5.o.
Kovács Attila
5.o.
Ombodi Dominik
Róbert
6.o.
Nagy László
6.o.
Hőgye Klarissza

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY
HELYEZÉS
17.
54.
23.
megjelent
megjelent
6.
55.
27.

43.
47.

BEJUTOTT
AZ
ORSZÁGO
S
DÖNTŐBE
17.

6.o.
Varró László
Krisztián
7.o.
Kardos Kornél
7.o.
Tóth Gergő
7.o.
Kádár Balázs
7.o.
Bési György
6.o.

20.

24.
56.
megjelent
megjelent

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY:
- a gyermekek megyei listán elért eredményei – Ezek arról tanúskodnak, hogy tanulóink a
megyén belül az élbolyban vannak.
3. osztály: Olsák Anna 2. helyezés
4. osztály: Szekeres Alex 5. helyezés
5. osztály: Hornok Imre János 1. helyezés
6. osztály: Nagy László 1. helyezés
6. osztály: Hőgye Klarissza 2. helyezés
6. osztály: Ombodi Dominik Róbert 3. helyezés
7. osztály: Kardos Kornél 1. helyezés
7. osztály: Varró László Krisztián 3. helyezés

XLIX. TIT Kalmár László
Matematikaverseny
4. osztály
Mikó Ákos megyei 4. helyezés
Hornok Imre megyei 1. helyezés; országos 15. helyezés
5. osztály
Nagy László megyei 4. helyezés
Ombodi Dominik megyei 5. helyezés
6. osztály

Tóth Gergő megyei 7. helyezés
Varró László megyei 8. helyezés
Kardos Kornél megyei 9. helyezés
Kádár Balázs megyei 10. helyezés

KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY:
- a gyermekek országos listán elért eredményei 4.o.: Faragó Zsolt
matematika: különdíjas 11.
4.o.: Kiss Boglárka Fanni
matematika: különdíjas 9.
4.o.: Rácz Vanda
magyar nyelvtan: 5.
5.o: Túri levente
magyar nyelvtan: 15.
6.o.: Gróh Nikoletta Éva
matematika: különdíj 15.
6.o.: Fűfa Viktória
matematika: különdíjas 12.
magyar nyelvtan: 15.
6.o.: Nagy László
matematika: különdíj 5.
magyar nyelvtan: 14.
7.o.: Gróh Márk
matematika: 17.
5.o: Mikó Ákos
magyar nyelvtan: 7.
4.o.: Kovács Ákos
magyar nyelvtan: 6.
+ a felírtak

5.o.: Krámli Krisztián
matematika: emléklap
6.o.: Skribek Csilla Lilla
matematika: különdíj 10.
6.o.: Hőgye Klarissza
magyar nyelvtan: 23.
5.o.: Nagy Balázs
magyar nyelvtan: 14.
5.o.: Kovács Jázmin boglárka
magyar nyelvtan: emléklap
5.o.: Nyárfádi Jázmin
magyar nyelvtan: 21.
6.o.: Agárdi Éva Kira
magyar nyelvtan: 18.
6.o.: Tóth Patrik
magyar nyelvtan: 21.
6.o.: Ombodi Dominik
magyar nyelvtan: 16.
2.o.: Hegedűs Henrietta
magyar nyelvtan : 2. döntőn: 1.

NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKAVERSENY
- a gyermekek megyei és országos listán elért eredményei Sánta Dávid
2. évfolyam
1 / 116
48 / 3040
96.25
Gulácsi Csenge
2. évfolyam

6 / 116
232 / 3040
80.00
Gyuricza Dominik
2. évfolyam
13 / 116
594 / 3040
66.25
Somogyi Regina
2. évfolyam
32 / 116
1330 / 3040
50.00
Almási Patrik
2. évfolyam
41 / 116
1550 / 3040
46.25
Bak Bence
2. évfolyam
43 / 116
1616 / 3040
45.00
Gara Zorka
2. évfolyam
82 / 116
2392 / 3040
31.25
Szurgent Kitti
3. évfolyam

11 / 73
710 / 2844
63.75
Fűfa Alex
3. évfolyam
13 / 73
904 / 2844
58.75
3. évfolyam
39 / 73
1907 / 2844
38.75
Olsák Anna
3. évfolyam
45 / 73
2058 / 2844
36.25
Molnár Zsolt
3. évfolyam
60 / 73
2410 / 2844
28.75
Nánási Luca
3. évfolyam
62 / 73
2506 / 2844
25.00
Tóth Blanka
3. évfolyam
66 / 73

2697 / 2844
7.50
Balogh Zoltán
3. évfolyam
Ujfalusi Luca
4. évfolyam
4 / 70
425 / 2330
80.00
Rácz Vanda
4. évfolyam
4 / 70
425 / 2330
80.00
Faragó Zsolt
4. évfolyam
24 / 70
1175 / 2330
58.75
Szekeres Alex
4. évfolyam
31 / 70
1358 / 2330
53.75
Plaszkó Ádám
4. évfolyam
51 / 70
1797 / 2330
42.50
Kovács Csenge

4. évfolyam
55 / 70
1911 / 2330
38.75
Jakab József Attila
4. évfolyam
57 / 70
1950 / 2330
37.50
Szijjártó Levente
4. évfolyam
58 / 70
1985 / 2330
36.25
Papp Orsolya
4. évfolyam
65 / 70
2152 / 2330
25.00
Szilágyi Katalin
4. évfolyam
68 / 70
2205 / 2330
17.50
Molnár Roland Antal
4. évfolyam
69 / 70
2218 / 2330
8.75
Keresztesi Ádám

4. évfolyam
Nagy László
6. évfolyam
5 / 55
370 / 1704
90.00
Ombodi Dominik Róbert
6. évfolyam
13 / 55
650 / 1704
77.50
Hőgye Klarissza
6. évfolyam
49 / 55
1512 / 1704
26.25
Bési György
6. évfolyam
Kardos Kornél
7. évfolyam
8 / 40
499 / 1711
71.25
Tóth Gergő
7. évfolyam
14 / 40
720 / 1711
63.75
Varró László
7. évfolyam

22 / 40
971 / 1711
56.25
Kádár Balázs
7. évfolyam
38 / 40
1519 / 1711
31.25

Célok, feladatok és azok megvalósulásának, elvégzésének tekintetében nem látok
kivetnivalót. Ha a karantén nem szól közbe, akkor lehetett volna ez jobb is. Nem sokkal, de
egy kicsivel jobb.
Remélem, a következő tanév még több elismerést, dicsőséget fog hozni kis iskolánknak, az itt
dolgozó kollégáknak!
Maradok tisztelettel:
Solymosi Sándor

Készítette: Sebestyénné Dr. Kruchió Ilona

Év végi beszámoló
Tanulói teljesítményértékelés
A 2020/2021-es tanévben 5 osztályban és 1 csoportban tanítottam matematika
tantárgyat.
A 6/1-es csoportban 16 fő tanuló van, év végi jegyeik tanulmányi átlaga 4,38,
valamivel
kevesebb, mint a félévi jegyek 4,44-es átlaga. Felmentett nincs közöttük.
Szorgalmuk, tárgyi
tudásuk, a matematika iránti érdeklődésük 1-2 kivétellel kiemelkedő. A tanév során 1
fő,
Perle Máté Levente 2020. novemberében a 6/3-as csoportban folytatta tanulmányait.
A
digitális oktatás ideje alatt 1 fő kivételével mindenki részt vett a munkában,
feladataikat a
többség rendszeresen elvégezte. Voltak, akiket fel kellett szólítani a feladatvégzésre,
de
felszólítás után elvégezték a munkát. 1 fő, Sziráki Martin semmilyen formában nem
vett részt
a digitális oktatás alatt a munkában, és később sem pótolta a feladatokat.
Munkájához való
negatív hozzáállása a digitális munkarend utáni jelenléti oktatás során is folytatódott,
melynek
okán év végi eredménye a félévhez képest is leromlott, elégséges lett. Martinon kívül
1 tanuló

rontott még a félévi eredményhez képest, Ézsiás Zsolt Adrián. Zsolt munkáját a
digitális
munkarend utáni jelenléti oktatásban való negatív hozzáállása befolyásolta.
Steigerwald
Gyöngyi Erzsébet viszont javított a félévi eredményéhez képest közepesről jó
eredményre. A
többiek megtartották év végére is a félévi eredményeiket. Gyöngyivel együtt 5 tanuló
jó, 9
tanuló jeles eredményt ért el. A jeles eredménnyel végzők között 4 tanuló, Hőgye
Klarissza,
Nagy László, Ombodi Dominik, Tóth Patrik dicséretet kapott. Klarissza, László és
Dominik
példás szorgalommal sajátították el az iskolai tananyagot, ezen kívül rendszeresen
és
eredményesen képviselik iskolánkat különböző matematikai versenyeken. Patrik
egész éves
példás szorgalma, kitartó munkája alapján kapta meg a dicséretet. A csoporttal a
tananyag
feldolgozásában jól és eredményesen lehet haladni. Több alkalommal éltem azzal a
lehetőséggel, hogy játszva tanuljunk, gyakoroljunk. Ezt szolgálta több, az aktuális
tananyagra
fejlesztett matematikai játék, amit nagyon szerettek, örömmel végeztek, így szinte
észrevétlenül tanultak. Emellett lehetőség volt önálló munkára is, és tanulói
kiselőadás
formájában lehetett kiselőadást, vagy órát tartani.
A hetedik évfolyamon 3 osztállyal kezdtem meg a tanévet. Ezen az évfolyamon nincs
csoportbontás, így minden osztályban külön figyelmet kell fordítani a differenciálásra
a
tananyag feldolgozása, és a számonkérések során 1-1 osztályon belül. Ezeken az
évfolyamon
is minden osztályban volt lehetőség a játékos gyakorlásra is. Általánosságban
elmondható,
hogy az év végi ismétlés során minden hetedik osztály a vártnál is jobban emlékezett
a tanév
során elsajátított tananyagra.
A 7. a osztályban 15 tanuló van, matematikából 4 felmentettel. Év végi jegyeik
tanulmányi
átlaga 3,73. Mindenki megtartotta a félévi eredményét. Több felmentett tanuló is
hajlandó és
képes az osztállyal együtt haladni, és a számonkérések alkalmával egyre jobb
eredményeket
érnek el. Közülük is külön figyelmet érdemel Füredi Márk, aki egyre jobb
dolgozatokat ír, és
egyre jobban részt vesz az óra munkájában. Az osztályban bukás nem volt, 2 tanuló
elégséges, 3 tanuló közepes, 2 tanuló jó, és 4 tanuló jeles eredménnyel zárta az
évet. A jeles
tanulók között az egész éves példás szorgalmáért Kecskeméti Dorka dicséretet
kapott.
A 7. b osztályban 15 tanuló van, matematikából 1 felmentettel. Az osztály év végi
jegyeinek

tanulmányi átlaga 3,93, elégtelen osztályzatot senki nem kapott. Ebben az
osztályban kell a
legjobban differenciálni, itt a legnagyobbak a tudásszintbeli különbségek. A tanév
során a
félévi eredményéhez képest Radics Enikó rontott jó eredményről közepes
eredményre. Az
évet 1 tanuló zárta elégségessel, 5 tanuló közepessel, 2 tanuló jó eredménnyel, 6
tanuló jeles
eredménnyel, akik közül 4 tanuló, Kádár Balázs, Kardos Kornél, Tóth Gergő, Varró
László
Krisztián dicséretet is kapott, tekintettel arra, hogy rendszeresen és eredményesen
képviselik
iskolánkat többféle matematikai versenyen is.
A 7. c osztályban 15 tanuló van, matematikából 1 fő felmentettel, év végi tanulmányi
átlaguk
3,27. A tananyag feldolgozása során változó az, ahogyan az osztállyal együtt lehet
dolgozni.
Az osztály fele folyamatosan figyel, jelzi, ha nem érti az anyagot, elvégzi a
feladatokat,
készül a számonkérésekre. Az osztály másik felének a hozzáállása változó, ezért
őket jobban
kell óra közben is ellenőrizni, ösztönözni, többször kell őket a táblához hívni. A
játékos
gyakorlást nagyon szerették, az ilyen jellegű órák náluk a legeredményesebbek. A
félévi
eredményekhez képest Baliga József és Puporka Zoltán rontott 1-1 jegyet, míg Bak
Márk,
Fábián Imre, Kozák Paulina és Szabó Barnabás javított 1-1 jegyet. Az évet 4 tanuló
zárta
elégséges, 4 tanuló közepes, 3 tanuló jó, és 3 tanuló jeles eredménnyel. Bukás az
osztályban
nem volt, bár 1 tanuló csak éppen-éppen tudta elérni az elégséges szintet. A jeles
tanulók
közül az egész éves példamutató szorgalmáért, kiemelkedő teljesítményéért Nagy
Klára
dicséretet kapott.
A nyolcadik évfolyamon 2 osztály van, csoportbontás nincs, a differenciálást az
osztályon
belül kell megoldani. Ezen az évfolyamon is lehetőség van/volt a játékos gyakorlásra,
matematikatörténettel kapcsolatos prezentációk előadására.
A 8. a osztályban 17 tanuló van, matematikából 2 felmentettel. Az év végi jegyeik
tanulmányi
átlaga 3,53, ami valamivel kevesebb, mint a félévi átlag. Ennek oka, hogy 2 tanuló
rontott:
Kovács Péter jó érdemjegyről közepes, míg Tóth Bence közepes érdemjegyről
elégséges
jegyre. A többiek megtartották a félévi érdemjegyüket év végére is. Az osztály
hozzáállása a
tananyag feldolgozásához változó: vannak, akik mindig figyelnek, és vannak, akik hol

figyelnek, hol nem, ezért is igyekszem mindig színesebbé tenni az órát. Lehetőség
volt
kiselőadásokra, amivel többen éltek is, továbbá itt is bevezettük a játékos gyakorlást.
Többször kapcsoltuk be az internetet 1-1 szemléltető szerkesztés,
matematikatörténet, vagy
érdekesség megnézéséhez. Mindezeknek köszönhetően egyre többen kapcsolódtak
be
érdemben az órai munkába. A tanév során bukás nem volt, 2 tanuló elégséges, 5
tanuló
közepes, 6 tanuló jó, és 2 tanuló jeles eredménnyel zárta az évet.
A 8. b osztályban 13 fő van, matematikából senki nincs felmentve, az év végi jegyek
tanulmányi átlaga 3,15. Az osztályban 1 fő magántanuló van, Szili Attila. Az ő részére
interneten keresztül jutattam el a tananyag feldolgozását segítő videókat,
feladatlapokat. Az
osztály matematika tanulásához való hozzáállása vegyes képet mutat. Vannak
rendszeresen
dolgozó, készülő diákok, és vannak, akiket semmilyen formában nem lehet munkára
bírni,
aminek negatív következménye is van, ugyanis 1 tanuló, Botos Krisztián elégtelenre
zárta az
évet. Rajta kívül 3 tanuló rontott 1-1 jegyet a félévi eredményéhez képest, egy tanuló
pedig a
félévi elégtelenről elégségesre javított a tanév végére. Az osztályban így 1 tanuló
elégtelen, 3
tanuló elégséges, 3 tanuló közepes, 5 tanuló jó, és 1 tanuló jeles eredménnyel
végzett. Az
osztály tanulói közül kiemelkedik matematikából Czibak József, aki mindig könnyen
megértette a tananyagot, és segített is társainak a megértésben. A játékos gyakorlást
ők is
szerették, azonban a kiselőadás tartásának lehetőségével ebben az osztályban senki
nem élt.
Egyedül Czibak József vállalta önként 1-1 anyagrész magyarázatának bemutatását a
táblánál.
Felzárkózás, tehetséggondozás
Mindösszesen 91 tanulóval foglalkoztam a tanév során, ebből 8 fő felmentett volt. A
nem
felmentett tanulók között is a matematikai tudást illetően nagyon nagy volt a
szóródás, ami
megkövetelte a folyamatos differenciálást. A felzárkóztatás és tehetséggondozás 2
szinten
valósult meg. Egyrészt a tanórán belül, másrészt a tanórán kívül.
Tanórán belül mind a 6/1-es csoportban, mind az osztályokban folyamatos a
differenciálás
nemcsak a számonkérések, hanem a gyakorlások során is. Az elméletet közösen
beszéljük át,
majd a felzárkóztatásra szorulók egyszerű feladatokkal gyakorolnak, és a
számonkérésnek is
ez az alapja, a tehetségekkel pedig az elméletre épülve eljutunk a gondolkodtató, a
különböző
feladattípusokat összekapcsolható feladatok megoldásáig.

A tehetségek tanórán kívüli foglalkozása során Solymosi Sándor kolléga
közreműködésével a
gyerekek versenyekre készülnek.
A felzárkóztatásra szorulók fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, ahol a fejlesztő
pedagógus segítségével egyéni tempóban haladva tudják elmélyíteni a tananyagot.
Tapasztalatom szerint a tanulóknak nagyon fontos a reális értékelés. Sokat kell őket
dicsérni,
de ők is érzik, hogy a dicséret csak az elvégzett munka után jogos. A megértett,
elvégzett
feladat utáni sikerélmény, dicséret minden szinten serkentőleg hat.
Mérések
Kompetenciamérés tapasztalatai
A 2020/2021-es tanévben a hatodik és nyolcadik évfolyamosok kompetenciamérésre
készültek. A felkészülés során korábbi évek kompetenciafeladatainak segítségével
gyakoroltunk. Annak ellenére, hogy ezek az órák a nulladik, vagy a hetedik órákban
voltak
megtartva, a tanulók mindig részt vettek a foglalkozáson. Az életszerű
kompetenciafeladatok
olyan tanulókat is aktivizáltak, akik egyébként nem nagyon csillogtatták a tanórán
érdeklődésüket a matematika iránt. (Erre építve éppen e tapasztalat miatt többször
használtam
fel a kompetenciafeladatokhoz hasonló feladatokat a számonkérések során.)
A kompetenciamérés után a 6/1 csoport könnyűnek nevezte a kompetenciamérés
feladatait,
csak arra panaszkodtak, hogy kevés volt az idő, s hogy a magyar tantárgyra
vonatkozó rész
sok időt és energiát elvett tőlük.
A nyolcadik évfolyam is az időre panaszkodott, és ott már többen jelezték, hogy nem
volt
számukra minden feladat egyértelmű.
Év végi felmérés tapasztalatai
A 6/1-es csoport jó eredménnyel írta meg az év végi felmérőt. A 16 főből 2 db
elégséges, 1 db
közepes, 3 db jó eredmény született, mindenki más eredménye jeles lett. Az első
pontban már
említett Sziráki Martin és Ézsiás Zsolt tudott csak elégséges eredményt elérni,
melynek oka a
tanuláshoz való hozzáállásukban keresendő. A csoport év végi felmérőjének átlaga
4,31.
A hetedik évfolyam – ahogyan már korábban említésre került – a vártnál is jobban
vette az
akadályokat az év végi ismétlés során. Egyik osztályban sem született az év végi
felmérés
során elégtelen.
Az év végi felmérő átlagát tekintve a 7. a osztályban született a legjobb eredmény:
3,72, és a
felmentettek is ebben az osztályban teljesítettek az év végi felmérőben a legjobban.
A 7. b
osztály év végi felmérőjének 3,64-es az átlaga. Ebben az osztályban van azonban a

legnagyobb szóródás: az 5 db jeles dolgozat mellett 4 db elégséges dolgozat is van,
ami
igazolja a korábbi kijelentést, miszerint nagyon nagyok a különbségek az osztályon
belül. A
hetedik évfolyamon a 7. c osztály teljesített a leggyengébben az év végi felmérő
során, 3,28as átlaggal. Egyedül itt több az elégséges eredmény, mint a jeles: a 3 db jeles
dolgozat mellett
4 db elégséges dolgozat van. Minden osztályban igaz, de a 7. c osztályban
fokozottan
érvényes, hogy külön figyelmet kell fordítani a gyengébb eredményt elért tanulókra a
jövőben
is.
A nyolcadik évfolyamról általánosságban elmondható, hogy a tanév végét a
legtöbben nem
vették komolyan.
A leggyengébb év végi felmérő átlagot produkálta a 8. a osztály a 2,73-as átlaggal.
Két db 1es is született olyan tanulóktól, akik egyáltalán nem a gyengébb képességűek közé
tartoznak.
Az 5 db elégséges dolgozat mellett mindössze 1 db jeles dolgozat került megírásra.
A 8. b
osztályban jobb volt a helyzet, bár itt is lett 1 db elégtelen dolgozat, és 3 db
elégséges, viszont
4 db jeles dolgozat született.
Összességében a hatodik évfolyam a tőle elvárt eredményt mutatta, a két említett
gyengén
teljesítő tanuló vonatkozásában a jövőre nézve a hullámvölgyet ki kell küszöbölni. A
hetedik
évfolyam megfelelően teljesített, a nyolcadik osztály tananyaga építhető a tudásukra,
bár
lesznek olyan tanulók, akiknek több időre lesz szükségük majd a hetedikes anyag
ismétlése
során. A nyolcadik évfolyam az elvártak alatt teljesített néhány tanuló kivételével.
Versenyek, eredmények
A tehetséggondozáson Solymosi Sándor kolléga közreműködésével a gyerekek
versenyekre
készülnek, melyek eredményei:
A hatodik évfolyamon rendszeres versenyzők: Hőgye Klarissza, Nagy László,
Ombodi
Dominik, de részt vett egy versenyen Bési György, Fűfa Viktória és Skribek Csilla is.
ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY
NÉV: Helyezés:
Ombodi Dominik 27.
Nagy László 43.
Hőgye Klarissza 47.
Bési György
MEGYEI MATEMATIKAVERSENY
Nagy László 1.
Hőgye Klarissza 2.

Ombodi Dominik 3.
KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY
Nagy László megyei 4.
Ombodi Dominik megyei 5.
KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY
Nagy László
Fűfa Viktória
Skribek Csilla
A hetedik évfolyamon rendszeres versenyzők: Kardos Kornél, Kádár Balázs, Tóth
Gergő,
Varró László Krisztián, továbbá az idei tanévben részt vett egy versenyen Gróh Márk
is. A
rendszeresen versenyzők folyamatosan a megye élvonalában vannak, illetve a
2020/2021.
tanévben Tóth Gergő 7. b osztályos tanuló a Bendegúz Tudásbajnokságon az
országos
döntőbe jutva országos 17. helyezést ért el.
ZRÍNYI ILONA ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENY
NÉV: Helyezés:
Varró László Krisztián 20.
Kardos Kornél 27.
Tóth Gergő 56.
Kádár Balázs
BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG
Tóth Gergő (arany minősítés) országos 17.
Kádár Balázs (arany minősítés) megyei 3.
Kardos Kornél (arany minősítés)
Varró László Krisztián (arany minősítés)
MEGYEI MATEMATIKAVERSENY
Kardos Kornél 1.
Varró László Krisztián 3.
KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY
Tóth Gergő megyei 7.
Varró László Krisztián megyei 8.
Kardos Kornél megyei 9.
Kádár Balázs megyei 10.
KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY
Gróh Márk
Továbbképzés, önértékelés
A 2019/2020-as tanévben elkezdett újabb tanári végzettség megszerzésére irányuló
mesterképzést 2020/2021-es tanévben befejeztem, így földrajztanári végzettséget
szereztem.
A 2020/2021-es tanév volt az első teljes tanévem a Tüköry Lajos Általános Iskola
falai között.
Nem volt mindig könnyű, hiszen most ismerkedtem a gyerekekkel, most mértem fel,
mi az a
tudás, amire építhetek, illetve most „próbáltam ki” a gyakorlatban az egyetemen
megszerzett

elméleti tudásom.
A legnagyobb nehézséget a hatékony tanulási környezet megteremtése jelentette:
vagyis az
elfogadó, humort is megengedő, mégis fegyelmezett légkör. A tanév során ezt többékevésbé
végül sikerült elérnem, de ezen a téren még fejlődni szeretnék. Úgy gondolom, hogy
ennek
egyik pillére, hogy mindig következetes maradjak, mely által az elvárásaim a
diákoknak
mindig egyértelműek és világosak lesznek.
Amikor a tananyag engedte, igyekeztem változatosabbá tenni a tanulás folyamatát
játékkal,
tanulói kiselőadásokkal, csoportmunkával, és mindezt továbbra is szeretném
használni a
tanítás során.
Magát a tananyagot minden évfolyamon és minden osztályban sikerült végigvenni,
az
ismétlésre is maradt idő.
A differenciálásra eddig is nagy hangsúlyt fektettem, gyakorlásnál, számonkérésnél
3-4 féle
feladatsor is készült, hogy mindenki képességei szerint haladhasson, és jusson
sikerélményhez. Ezt továbbra is szeretném megtartani, de fejlődni is szeretnék ezen
a téren: el
szeretném érni, hogy több idő jusson csak a gyengébb, illetve csak a kiváló
képességű
gyerekekre, amikor csak velük foglalkozok, míg a többiek önálló, vagy esetleg páros
munkát
végeznek. Röviden: jobban ki szeretném használni a változatos munkamódszerek
adta
lehetőségeket.
Összegzés
Örülök, hogy visszatértem a tanári pályára, mert nagyon jól érzem magam a
kollégáim és a
gyerekek között. Célom, hogy az elméletben tanultakat minél hatékonyabban tudjam
alkalmazni a tanítás során, hogy egyre jobban tudjam a gyerekeket aktivizálni, egyre
jobban
és egyre több tanulóban tudjam kialakítani a matematikához való pozitívabb
hozzáállást. Erre
már ebben a tanévben is volt példa néhány tanulónál.
Továbbra is zavar, és nehezen tudok mit kezdeni azzal a szélsőséges tanulói
viselkedéssel,
amikor vannak olyan diákok, akiket semmilyen formában nem lehet munkára bírni.
Ezekben
az esetekben továbbra is a következetességet tartom az egyik legfontosabb
eszköznek.

Év végi beszámoló

2020/2021-es tanév
A 2020/2021-es tanévben a felső tagozaton tanítottam testnevelésből a 6.b, 7.b, és a
8.a osztályokat. Földrajz tantárgyból pedig a 7.a, 7.b, 7.c, 8.a és 8.b osztályokat. A tanév során
minden feladatot sikerült megfelelően elvégeznünk minden osztályban. Minden tanulónak
sikerült legalább a minimumot teljesítenie a tanévben. 2021. 03. 06.-ig minden a terv szerint
működött. Utána átálltunk a Korona-vírus okozta helyzet miatt az online oktatásra, ami ismét
nehézségek elé állított bennünket tanárokat és tanulókat is. A tanulók a DKT- felületen
folyamatosan küldték a munkáikat. Ki így, ki úgy. Akadt néhány tanuló, aki majdnem sehogy
sem, illetve a munkájának minősége gyenge volt. Összességében megfelelő volt a tanulók
munkája a vírus 3. hulláma előtti és utáni időszakban is. A legnagyobb gond az osztályok (egyes
tanulók) időnkénti rossz órai magatartása volt. A tanulmányi eredményekkel elégedett vagyok
mind testnevelésből, mind földrajzból. Nagy szívfájdalmunk, hogy az idén is a helyzetre való
tekintettel az összes sportesemény elmaradt. Sok tanulónak egy-egy nagy esélye az
éremszerzésre, kiugrási lehetőségre elúszott.

Testnevelés
2020/2021-es tanév
( 6.b, 7.b, 8.a)
A tanév követelményeit minden osztályban a tanulók megfelelően teljesítették. A
csoportok munkája viszont különböző volt, a legjobb teljesítményt a 6.b osztály tanulói
nyújtották. Az általam tanított osztályok tanulói átlagban jól teljesítettek és ez az év végi
eredményekben is megmutatkozik.
A legtöbb gond a tanulók magatartásával, a gyakorlatok fegyelmezett végrehajtásával
volt, illetve a felszerelések hiánya is sok gondot okozott a csoportoknál.
A testnevelés órákat segítette a megfelelő osztálylétszám. Az alacsony
osztálylétszámok miatt nem okozott nagyobb gondot a munka szempontjából a termek
mérete. Ha több osztály volt egyszerre egy teremben, akkor zsúfoltnak tűnt, de megoldható
volt a munka így is. A testnevelő kollegáimmal nagyon jól együtt tudtunk működni az év során.
A NETFIT felmérések idén az egész országban elmaradtak a vírus helyzet miatt. Sajnos a
versenyek is. Az online időszakra sok feladatot adtunk a tanulóknak, amelyeket többségében
jól megoldottak. Célunk a jövőben is az eszközök segítségével még színesebbé tenni a
testnevelés órákat, felhívni a diákok figyelmét a mozgás szépségére, motiváltabbá tenni a
tanulókat a mozgásra.

Földrajz
2020/2021-es tanév
(7.a, 7.b ,7.c, 8.a, 8.b)
A tanév követelményeit minden osztályban a tanulók teljesítették. Az osztályok órai
munkája többé-kevésbé megfelelő volt. A legfőbb gond egyes diákok órai magatartásával és a
rendelkezésre álló idővel volt. Az online órák a DKT- felületen sokat segítettek a tanulóknak a
tananyag feldolgozásában és tanulásában. Sok pozitív visszajelzést kaptam az online órákkal
kapcsolatban. A legjobb teljesítményt a 8.a és a 7.a osztály tanulói nyújtották. Célom a tanulók
tantárgyhoz való viszonyának javítása. A tantárgy fontosságának kiemelése.

Körösladány, 2021. június. 27.

Hugyák István

Év végi beszámoló
2020/2021
A 6. c osztály osztályfőnöke voltam.
Osztály létszáma:13 fő /8 lány, 5 fiú/
Év közben történt változás. Kiss Ivett Enikő távozott, Czibak Sándor
Milán érkezett.
Magatartásuk átlaga: 3,53
Szorgalmuk átlaga: 3,23
Tanulmányi átlagaik:
Angol: 3,41
Egészségtan: 3,14
Ének-zene: 4,14

Etika/Hit- és erkölcstan: 4,17
Informatika: 5,00
Magyar irodalom: 3,51
Magyar nyelv: 3,63
Matematika: 3,46
Technika: 3,18
Természetismeret: 3,56
Testnevelés: 4,46
Történelem: 2,43
Vizuális kultúra: 3,45
Az osztály tanulmányi átlaga: 3,66
Kitűnő tanuló, tantárgyi dicséret és bukás nem volt.
Az osztály összesen 768 órát hiányzott, ebből 12 igazolatlan. Egy főre
jutó átlag: 59,07 óra
Drótos Kira Jázmin és Sziráki Martin Marcell hiányzása nagyon sok
volt. Jázmin 170, Martin 147 órát hiányzott.
4 tanuló szaktanári, 5 tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kapott az
év során.
Az osztályról:
Magatartásuk és szorgalmuk átlaga is változó. Ez hűen tükrözi a
viselkedésüket és munkához való viszonyukat, teljesítményüket.
Sokszor nem készültek az órákra, nem volt kész a házi feladatuk, nem
volt, vagy hiányos volt a felszerelésük. Ezekről szüleiket értesítettem.
A problémákat, hiányosságaik kiküszöbölésének módját próbáltam
megbeszélni velük. Túl sok eredményt nem tapasztaltam, vagy ha volt
is igen rövid ideig tartott.

Decemberben „csokoládés” Mikulásunk volt, ahol jól érezték
magukat, felszabadultak voltak, és nem kellett harapófogóval kihúzni
belőlük a szavakat.
Az utolsó nap „süteményeztünk”.
Tantárgyak, amiket tanítottam: vizuális kultúra /5-8. évf./, hon- és
népismeret /5. évf./, etika /6. c/, technika /6. évf. 7. a, 7. b/, vizuális
alapismeretek /képzőművészeti ág, előképző, első évf./.
Átlagok:

5. a
5. b
6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
E/1

vizuális
kultúra
4,28
4,69
4,07
3,35
3,54
3,2
3,13
3,13
3,71
3,85

hon- és
etika
népismeret
3,44
4,31

4,00

technika

vizuális
alapismeretek

4,00
3,53
3,23
3,6
3,73

4,9

A tantárgyakról:
Vizuális kultúra:
Ebben a tanévben nem kértem az órák tömbösítését. Ennek előnye
volt, hogy kevesebb óra maradt el. Hátránya, hogy több esetben
megszakadt a munka folyamata. 5. 6. évfolyamon előfordult a
felszerelés hiánya vagy hiányossága, de nem volt jellemző. A 7. 8.

évfolyamon viszont igen. Volt olyan 8-os tanuló, aki e miatt hetekig
nem dolgozott.
A munkák során egyre több gyereknél tapasztaltam a szövegértés,
kreativitás hiányát, a gyér szókincset. Nem tudnak vonalzóval mérni,
geometriai ismereteik hiányosak. Egy-egy feladat elvégzése ezért
sokkal több időt vett igénybe.
Probléma esetén ritkán kértek segítséget, keveset kérdeztek. Nem
ismerték a hibák javításának lehetőségét.
Próbáltam elérni, hogy tudatosuljon bennük korrigálni nem lehetetlen.
Hon- és népismeret:
Betekintést nyertek a gyerekek a hagyományos paraszti életmódba.
Ezzel kapcsolatban szinte semmi ismeretük nincs már. Így sokszor
rácsodálkoztak a hallottakra, látottakra. Gyűjtőmunkát sokan szívesen
végeztek.
Vizuális alapismeretek:
Egy 10 fős csoportom volt. Elsős, másodikos gyerekek jártak, egy
kivételével, ő harmadikos. Élvezettel fogadták az új eszközöket,
anyagokat, technikákat. A Happy Tejtermék Kft. „Az én karácsonyi
álmom” c. rajzpályázatára, ill. az ORFK Országos Baleset-megelőzési
Bizottság gyermekrajz-pályázatára küldtem munkáikból.
Egyéb:
A MATEHETSZ meghívásos pályázatának megvalósításában részt
vettem, melynek címe: Csoportos tehetségsegítő tevékenységek V.
A nyolcadikosokkal elkészítettük a téglákat.
A kompetenciamérésnél felügyeltem.
Sántáné Illés Vilma

Év végi beszámoló
2020-2021
Készítette: Budainé Kántor Beáta
Beosztás: angol tanító, 8.b osztályfőnök
Angol csoportok: 4.a; 4.b; 5/E; 6/E; 7/2; 8/3
Osztályfőnöki beszámoló
Az idei tanévben felkértek a 8.b (11 fő) osztályfőnökének. Tóth Gabriella kolléganő után, aki 3
évig vezette az osztályt. A gyerekek az előző évi digitális oktatási forma után nagyon nehezen szoktak
vissza az iskolába. Ráadásul egy idegen osztályfőnök próbálta betartatni velük a járványügyi
szabályokat. Kézzel-lábbal ágálta megszorító intézkedések ellen (folyosói maszkhasználat, nem
hagyhatja el a terem előtti folyosót, hetesi teendők elvégzése stb.). Napi szinten voltak ebből
súrlódások és a legfontosabb: én nem voltam Gabi néni. Szili Attila szeptember hó folyamán egyéni
munkarendre állt át szülői kérésre. Két fiúra (B.K. és T. M.)- az iskolában tanuló nagyobb lányok isrendszeresen panaszkodtak piszkálódásaik miatt. Ez néhány hét után lecsökkent és eltűnt.
Lehetőségük lett volna osztály bulit csinálni, ha csökkentik a problémákat. Sajnos, ezt nem tudták
betartani egyezségünket és így elmaradt a sütisütés és zenés-táncos party. Filmeket néztünk,
társasjátékoztunk és kártyáztunk. Ezek a magatartási problémák a beírt szaktanárikon és
osztályfőnöki figyelmeztetéseken, intőkön és megrovásokon valamint az igazgatói
figyelmeztetéseken szűrhető le a legjobban. Ezek legnagyobb részét az említett két tanuló –Botos
Krisztián és Tasi Milán gyűjtötte be október, november, december és január hónapokban.
Rendszeresek voltak a verekedések is melyeket Tasi Milán kezdeményezett sokszor mindenféle indok
nélkül. Rendszerint a nyugodtabb, kisebb tanulókat támadott meg és ütötte ahol érte. Napi szintű
volt a csúfolódás is, hiszen Tasi Milán, Botos Krisztián és Tasi Katalin, Balog Leventét pécézte ki
magának. Levente tűrte egy ideig de a heteken át tartó verbális bántalmazás neki is sok volt. Az
említett két tanuló az osztályközösséget is sikeresen szétzilálta. A többi tanuló méla unalommal tűrte
a két bajkeverő állandó bomlasztását. Már régen nem kérték őket, hogy ne keltsék a feszültséget
maguk körül, mert tudták, hogy süket fülekre találnak. Ez rányomta a bélyegét az egész közösségre.
Nem szerettek velük együtt lenni és ezt nyíltan ki is nyilvánították nekik.
Igazgatói figyelmeztetés: Botos K. 1 db; Tasi M. 2 db
Osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, megrovás: Botos K. 6 db; Tasi M. 7 db; Tasi K. 1 db
Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés: Balog L. 1 db
Szaktanári figyelmeztetés: Balog L. 2 db; Botos K. 12 db; Tasi K. 3 db; Tasi M. 11 db
A helyzeten nem javított, hogy október hónap folyamán érkezett hozzánk Kiss Virág tanuló.
Virág szintén nem a szabálykövetésről lett ismert. Az itt töltött két hét alatt nem tűrt meg semmilyen
szabályt és nem tett eleget a kéréseimnek sem (tanítás után csavargott; gyakran elhagyta a terem
előtti folyosót és kihívóan viselkedett a fiúkkal). Két hét után távozott.
A helyzeten javított, amikor félévkor Czibak József és Czibak Zoltán tanulók megérkeztek a
8.b-be. Erről a testvérpárról csak szuperlatívuszokban lehet említést tenni. Jó magaviseletű, jó tanuló,
rendszerető, udvarias, tisztelettudó, kedves úriembereket ismerhettünk meg személyükben. Cser

Imre nevelőszülőhöz helyezték ki a fiúkat. Ők erősítettek az osztály eredményein. Rögtön megtalálták
a hangot Balog Leventével és Steigerwald Patrikkal.
Év végi magatartás: 12 fő (Szili Attila nem kapott értékelést)
példás: 4 fő
jó: 4 fő
változó: 1 fő
rossz: 3 fő
Az évközi osztályzatokon az is észrevehető, hogy a gyerekek számára az első három hónap
(szeptember, október, november) volt a legnehezebb a digitális oktatás után. Lassan kezdték
összeszedni magukat és a téli szünet után már jobb eredményeket produkáltak. Sajnos, Botos K. és
Tasi M. arra a szintre is eljutott, hogy magyarból és matematika tantárgyból a tanárnőknek kellett a
füzeteiket órára vinni, mert a gyerekek nem tartották rendben a dolgaikat és nem figyeltek a délutáni
felkészülés során megfelelően be legyen pakolva a felszerelés (könyvek, füzetek, íróeszközök).
Gyakran megtagadták a munkát és nem akartak dolgozni egész órán. Rendszeresen jeleztem a
szüleiknek a problémákat, de változás nem történt. A rajz felszerelések is hiányosak voltak, Tasi
Milánnak egyáltalán nem volt, csak a testvérétől kért időnként.
Év végi szorgalom: 12 fő (Szili Attila nem kapott értékelést.
példás: 2 fő
jó: 4 fő
változó: 3 fő
hanyag: 3 fő
Az év végi tanulmányi átlagok (13 fő): Hiányzás:
Osztály átlag: 3,73
B. L. - 3,29 - igazolt 92 óra
Boc. An. – 4,5 - igazolt 18 óra
Bot. An. – 4,5 - igazolt 47 óra
B. K. – 2,5 - igazolt 56 óra; igazolatlan 12 óra
C. J. – 4,54 - ---------C. Z. – 4,31 ----------J. K. - 3,57 igazolt 177 igazolatlan 1 óra
O. K. – 3,93 igazolt 8 óra
S. P. – 3,79 igazolt 19 óra
Sz. Á. – 4,0 igazolt 23 óra
Sz. A. – 3,93 igazolt 43 óra

T. K. – 3,0 igazolt 57 óra igazolatlan 15 óra
T. M. – 2,71 igazolt 85 óra igazolatlan 17 óra
Dicséret: testnevelés és sport-Balog l. Botos A. Steigerwald P.
ének-zene- Czibak Z.
Amit az látható, néhány gyermek és a szüleik nagyon lazán kezelték az órák igazolását. Hiába kértem
a szülőket, hogy előre kérjék el a gyermekeiket, nem voltak hajlandóak ezt megtenni, így nyomoznom
kellett napi szinten a gyerekek után. Volt, hogy visszaírtak a szülők és igazolták a hiányzást, volt, hogy
látta az üzeneteimet, de nem is reagált és nem is küldött igazolást. A reggeli késések az utolsó
hetekre elharapóztak, egész órákat kihagytak a gyerekek „Elaludtam.” címen.
1 fő (Botos Krisztián) megbukott matematika tantárgyból. Két napot -az utolsók közül- igazolatlanul
hiányzott és ekkor javíthatott volna. Magyarázatot és igazolást nem adott, édesanyja nem reagált a
megkeresésemre.
Tantárgyi átlagok:
Informatika: 4,84
Kémia: 3,33
M. irodalom: 3,8
M. nyelv: 3,45
Matematika: 3,26
Testnevelés és sport: 4,47
Történelem: 3.35
Vizuális kultúra:3,71
Angol nyelv:3,43
Biológia:2,71
Ének-zene:4,1
Etika/Hit- és erkölcstan: 4,46
Fizika:3,31
Földrajz:3,43

Továbbtanulás
Az osztályból szakmát adó középiskolába, 4 tanulót vettek fel: Steigerwald P.; Balog L.; Botos K.; Tasi
M.
Szakmát és érettségit adó középiskolába 4 tanuló nyert felvételt: Ombodi K.; Szili A.; Szatmári Á.; Tasi
K.
Gimnáziumba pedig 5 fő fog járni: Botos A.; Czibak J.; Czibak Z.; Boczonádi A.; Jakab K.

Angol csoportok beszámolója

Az idei tanévben, a 4.a ; 4.b; 5/E; 6/E; 7/2 és 8/3 csoportok kerültek a kezem alá.
4.a osztály
Létszám 16 fő Átlag: 4,13
Jó magaviseletű az osztály nagytöbbsége. A gyerekek érdeklődőek és szívesen tanulják az idegen
nyelvet. Jakab József Attila osztály ismétlőként sem tudott többet angol nyelvből, mint a tavalyi év
folyamán. A digitális oktatás alatt sem volt hajlandó (Ő egyedül évfolyam szinten) dolgozni. Hiába
kerestem őt, apukáját, osztályfőnökét nem történt változás. Amikor visszajöttünk kérdésemre csak
vonogatta a vállát és társainak azt mondta, hogy „Akkor lesz bepótolva a lecke, ha a tanár majd
megcsinálja.” Czibak Zsombor került hozzánk félévkor és hamar felvette a ritmust. Szívesen és
gyorsan tanulta az idegen nyelvet. A kollégáknak jeleztem, hogy van néhány tanuló, akiknek javaslom
az írás-helyesírás felmentést illetve az értékelés alóli mentességet idegen nyelvből, mert érezhetően
nem értik, nehezen tanulják a nyelvet.
Javasoltam az értékelés alóli mentességet Czoczher Rózsa; Drótos Ramóna; Kiss Lajos (4.a) Boros
Balázs; Gurmai Tamás( 4.b)tanulóknak.
Írás-helyesírás alóli mentesség: Szilágyi Katalin (4.a); Szuroka Kinga (4.b).
Év végi osztályzatok:
dicséretes jeles: 4 fő Kiss Boglárka, Kovács Csenge, Plaszkó Ádám, Szekeres Alex
jeles: 4 fő Czibak Zsombor, Kovács Ákos, Nagy András, Szijjártó Levente.
jó: 3 fő Tasi R. Szilágyi K. Bódi J.
közepes: 4 fő Csurár L. Drótos R. Kiss L.
elégséges: 1 fő Jakab J. A.
4.b osztály
Létszám:17 fő Átlag: 4,0
A 4.b osztály egy örökké nyüzsgő, forgolódó, billegő, beszélgetős kis csapat. A csoportból még az
ügyesebbek sem tudnak mindig fegyelmezetten viselkedni a tanórákon. Emiatt gyakran kellett
megszakítani az óra menetét, kérni őket a figyelmes munkára. Néhány tanulónak kifejezetten
nehezen indult a nyelvtanulás, velük sokkal többet kell foglalkozni, gyakorolni az angol nyelv
elsajátítása érdekében.
Év végi osztályzatok:
dicséretes jeles- 3 fő Ujfalusi Luca, Rácz Vanda, Faragó Zsolt
jeles- 1 fő Papp Orsolya
jó- 9 fő Kiss N. Kovács L. Kozák K. Mekolli I. Molnár A. Nagy T. Szőke N. Szuroka D. Szuroka K.
közepes- 4 fő Boros B. Gurmai T. Keresztesi Á. Szász A.
5/Emelt csoport
Létszám: 15 fő Átlag: 4,8

Ebben a csoportban a gyerekek nagyon motiváltak, szívesen tanulnak és készülnek is a tanórákra.
Bármilyen formában is kérdeztem őket, mindig jól felkészült tanulókkal kerültem szembe és öröm
volt olvasni illetve hallgatni a munkájuk eredményét. Semmilyen kirívó magatartási problémával nem
kellett megküzdenünk. Az online tanítás során, néhány tanuló kissé lemaradt illetve év végére
elfáradt, ez érezhető volt a szintfelmérő megírásakor. Rájuk fokozottan kell figyelni az ismétlés során
a jövő tanévben.
Év végi osztályzatok:
dicséretes jeles: 2 fő
jeles: 10 fő
jó: 3 fő
Év végi szintfelmérő eredményei:
100 % 1 fő Mikó Ákos
94 % 2 fő Bátori Angelika, Túri Levente
92 % 2 fő Szabó Eszter, Hornok Imre
80 -89 % 2 fő Rakovics András, Fűfa Richárd
60-69 % 4 fő Balogh Zsófia, Pál Eszter, Kovács Attila, Sánta Szilvia
50-59 % 1 fő Tóth Máté
30 % alatt 1 fő Faragó Szonja
2 fő nem írt hiányzás miatt: Kovács Levente, Nyárfádi Jázmin
6/Emelt csoport
Létszám: 15 fő Átlag: 3,87
A csoport tagjai közül szintén volt néhány tanuló, akiket megviselt az idei és a tavalyi online oktatás
is. Néhányan semmit vagy csak nagyon kevés feladatot oldottak meg. Ez érezhető a szintfelmérő
eredményein. A tanulókkal jelenléti oktatás alatt semmi probléma nem volt. Az órák nyugodt és
kiegyensúlyozott ütemben és hangulatban folytak. Amikor visszajöttünk egyből a nyakunkon volt a
Kompetencia mérés, ezért ismételtünk és közben hasonló feladatokat oldottunk meg, mint
amilyenek a mérésekben találhatóak. Hárman akkor kezdték bepótolni az elmaradt munkáikat így
nekik igen nehéz dolguk volt. A többiek is nagyon elfáradtak év végére, a szintfelmérő tesztre,
unottak és érdektelenek lettek többen is és 1 fő betegsége miatt hiányzott sokat az ismétlésről,
illetve azok a tanulók, akik hat osztályos gimnáziumba mennek már semmit nem készültek,
eleresztették az utolsó heteket is, közülük 1 fő pedig sokat hiányzott.
Szintfelmérő eredmények:
94 % 1 fő Nagy László
74 % 1 fő Ombodi Dominik
60-69 % 4 fő Hőgye Klarissza, Bak Blanka, Szabó István, Fűfa Viktória
50-59 % 3 fő Tóth Patrik, Gyányi Bence, Sziráki Martin

40-49 % 4 fő Szatmári Kristóf, Kardos Petra, Elek Sándor, Skribek Csilla
30-39 % 1 fő Vadász Andrea
1 fő nem írt hiányzása miatt: Agárdi Éva
Év végi osztályzatok:
jeles- 3 fő Hőgye Klarissza; Nagy László; Ombodi Dominik.
jó- 7 fő Agárdi É.; Fűfa V.; Gyányi B.; Skribek Cs.; Szabó I.; Szatmári K.;
közepes- Bak B.; Kardos P.; Elek S.; Sziráki M.; Vadász A.
7/2 Közepes csoport
Létszám: 15 fő Átlag: 3,13
A 7/2 csoportosokkal mára már kiegyensúlyozottabb lett a viszonyunk. Lassan megszokták a
rendszerességet, következetességet. Vannak akik, mondogatni szokták, hogy milyen jók a nyugalmas,
megfelelő mennyiségű feladattal megtartott órák. Az eredményeik is javultak.
Év végi szintfelmérő eredmények:
70 – 79 % 3 fő Botlik D.; Papp R.; Gróh M.
63 % 1 fő Vida D.
50 – 59 % 4 fő Rácz K., Puporka Z., Molnár J., Kovács K.
40 49 % 5 fő Molnár K.; Török H.; Szabó B.; Bak M.; Pápa L.;
30 % Tóth L.
27 % Szőke I.
Év végi osztályzatok:
jeles--jó - 3 fő Vida D. Gróh M. Botlik D.
közepes - 11 fő Török H. Tóth L. Szabó B. Rácz K. Puporka Z. Papp R. Pápa L. Molnár K. Molnár J.
Kovács K. Bak M.
elégséges - 1 fő Szőke I.
8/3 Lassan haladó csoport
Létszám: 11 fő Átlag: 3,0
Czibak József és Czibak Zoltán félévkor kerültek a csoportunkba, úgy hogy ők eddig német nyelven
tanultak. Ebben a helyzetben igazgatói döntés alapján mentességet kaptak idegen nyelv (angol)
tantárgy alól.
2 fő értékelés alól mentesült: Horváth Natália, Juhász Milán
2 fő igazgatói döntés alapján mentesült: Czibak József és Czibak Zoltán
1 fő írás-helyesírás mentesség: Szász Péter

Jól összeszokott kis csapat voltunk. Nem voltak kirívó magatartási problémák csak olyanok amilyenek
a kamaszokkal szokott lenni. A gyerekekkel igyekeztünk az alapokat letenni és azokat megerősíteni,
hogy ne legyen gondjuk a középiskolában sem az idegen nyelvvel.
Év végi szintfelmérő eredmények:
84 % 1 fő Tóth Norbert
50 -59 % 2 fő Ombodi K. Horváth N.
40 – 49 % 4 fő Bauer N. Szász P. Steigerwald P. Balog L.
30 – 39 % Juhász M. Lipcsei I.
Év végi osztályzatok:
jeles---jó- 1 fő Szász P.
közepes – 5 fő Balog L. Bauer N. Ombodi K. Steigerwald P. Tóth N.
elégséges – 1 fő Lipcsei I.
4 fő Mentesített

Év végi beszámoló 2020/2021-es tanév
Kiss Márta

Természetismeret 6. évfolyam

Ebben a tanévben az 6. évfolyamon természetismeret tantárgyat tanítottam a 6.a, 6.b, és a 6.c
osztályokban.
Általános jellemzők a tanulókra:
A digitális oktatás hatása meglátszik a tanulókon, nemcsak a tantárgyi tudás területén, hanem a
magatartás területén is.
Tanulmányi téren a következőket tapasztaltam:








nincs felszerelés
nincs a házi feladat elkészítve
nem készülnek rendszeresen az órákra
nem aktívak az órákon, alszanak, fáradtak
önálló feladatokat nem vagy csak hosszas unszolásra vállalnak
a szülők nem ellenőrzik a füzeteket, házi feladatokat, nem kérdezik ki
a füzetvezetés néhány tanulónál nagyon csúnya, firkálásra, rajzolásra használja,
igénytelen a munkája

Magatartási téren:







néhány tanuló zavarta társait
jó néhányszor megállt az óra folyamata emiatt
nem figyel, alszik
viselkedésért szaktanári figyelmeztetést kellett adni
nem minden esetben, de előfordult a tiszteletlen visszaszólás egy-egy tanuló részéről
Néhány tanulóra jellemző a tiszteletlen visszaírás, nem megfelelő hangnem, stílus
használata az online felületen

A magatartási problémákat tudtam kezelni, hamar rendezni, illetve négyszemközt
megbeszéltük ennek okát, illetve telefonon megbeszéltem a szülőkkel.
A nehézséget megpróbálom számukra megkönnyíteni azzal, hogy az önálló tanuláshoz
útmutatást adtam, hogyan, mi módon készüljenek, hogyan könnyíthetik meg az otthoni tanulást,
tanulásmódszertani elemeket felhasználva próbáltam könnyíteni az otthoni felkészülést. A
füzetvezetést pontosan kértem, a benne levő vázlatot otthon is használhatják. A tankönyvben
megtalálták a fontos fogalmakat, tudnivalókat összegyűjtve, kiemelve. Házi feladatként a
könyvben leírtakat, és a munkafüzet feladatait adtam és a tankönyv téma utáni kérdéseket.
Számonkérés történik szóban és írásban. Szóban kérdések segítségével, vagy kiselőadás
formájában. Szeretem a kiselőadásokat, mert tanulóink keveset kommunikálnak egymással,
nem figyelnek egymásra, ez a forma alkalmat ad arra, hogy meghallgassák egymást, figyeljenek
társaikra. Önálló ismeretszerzés is a célom ezzel, hogy a tanulók nézzenek utána olyan
dolgoknak, amelyek kapcsolódnak a témához, de nincs a könyvben. Az online időszakban is
kérten önálló feladatokat: például saját készítésű fotókat, ppt.-ket egy-egy anyagrész kapcsán.
Tájékozottságuk változó. Az a téma, amiről azt gondoltam egyszerű lesz számukra, mint az
állatokról szóló, csak azok a tanulók voltak tájékozottak a témában, akiket érdekel a természet,
a növények és állatok. A hétköznapi dolgok nem nagyon érdekli őket. Bár sok ismerettel
rendelkeznek, mégis látszik az online oktatás hatása, hiszen nehezen vagy egyáltalán nem
rögzült, szilárdult meg az ismeret. Nehezen vagy egyáltalán nem hívható elő. Pótolni úgy tudjuk
az elmaradtakat, hogy amikor egy –egy kérdést felteszek, amit már tudniuk kellene, de mégsem
jön elő a válasz, akkor megállunk és tanári magyarázattal, előkeresett ppt-vel felfrissítjük
tudásunkat, vagy éppen kiegészítjük azt. Az órán a pontosabb megértést különböző
érzékszerveiken keresztül próbálom elmélyíteni, mint például: bevittem agancsot,
kísérleteztünk, megfigyeltük videón, csoportokban ők is gyűjtöttek, képeket adok, ppt-ét
készítek, képeket keresek az aktuális órához. Több- kevesebb sikerrel jártam. Úgy látom, hogy
a többség szereti a természetismeret órákat. Próbálom színesíteni interaktív játékokkal,
feladatokkal (okos doboz feladatai) , ezeket a linkeket elmondom, leírom, bízva abban , hogy
sikerül az érdeklődésüket felkelteni és veszik a fáradtságot és megnézik. Az Okostankön yv
nagyon jól használható, akár órákon, akár otthoni felkészüléshez. Vannak az anyagrészekhez
kapcsolódóan feladatok, érdekességek. A feladatok megoldásával rögzíthetik a fontosabb
fogalmakat, annyiszor készítik el, ahányszor akarják, az ellenőrzés azonnali visszajelzést ad a
tanulónak a megoldásról.
Ami az elkövetkezendőkben fontos, mind három osztály tekintetében:
- a fogalmak pontosabb megtanulása,

- értelmezése, használata
- felkészülés a tanulásmódszertan elemeinek felhasználásával történjen
- rendszeres készülés az órákra
- kiselőadások
- gyűjtőmunka
- online források felhasználása a otthoni felkészülésben
- önálló tanulást megerősítő módszerek, javaslatok
- több szóbeli megnyilatkozás az órákon, feleletek
- több csatornán támogatom az ismeretszerzést
- számonkérések, röpdolgozatok gyakrabban a fogalmak elmélyítése érdekében
-csoportmunkát támogató eszközöket, módszereket alkalmazok.

Osztályok értékelése :
Oktatási célok: A Föld és a Naprendszer, Az éghajlat, Hazai erdők növény és állatvilága, Rétek
,mezők szántóföldek, Vizek és vízpartok, Az ember szervezete és egészsége
Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének megismerése
Nevelési célok: Környezettudatos magatartás kialakulása, Növények és állatok védelme,
Természetvédelem, környezetvédelem Az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, az
egészséges életvitel szokásrendszerének formálása Az ember személyes felelősségének
tudatosítása egészségének megőrzésében, sorsának, életpályájának alakításában.
Fejlesztési célok: Tudományok megismerése, Környezet és fenntarthatóság
kapcsolatrendszerének felismerése, Felépítés és működés kapcsolata, Együttműködés
fejlesztése Az ember megismerése és egészsége

6. a
A három osztály közül a legjobb eredmény érték el, a félévi illetve az év végi átlagot tekintve.
Sok a jó képességű tanuló, gyenge nincs is közöttük. Fegyelmezettek, érdeklődők, aktívak,
magatartási problémák nincsenek. Gyakran önálló munkákat, projekteket, ppt-t hoznak az
órára. Kérdeznek, utána néznek az adott tananyaghoz kapcsolódóan az interneten. Volt egy
időszak náluk is, mikor a teljesítményük kicsit gyengébb volt. A felmérések témazáró
feladatlapon, vagy a Rendmentán, tanulói tableteken történt, az online időszakban otthoni
számítógépeken. Osztályzatokat kaptak minden témazáró végén a témazáró dolgozatra, a
füzetek vezetésére, a projekt szorgalmi munkákra, valamint órai munkákra. Az osztály kivétel
nélkül ügyesen dolgozott a tanulói tableteken, jól használják.

A tavalyi tantárgyi átlaguk félévkor: 4,09. Az idén ez kicsit gyengébben alakult a félév: 3, 89.
Év végi eredmény: 3,91
Tantárgyi dicséretet sem kapott senki, de volt, aki sokat javított, fejlődött: Skribek Csilla. Bési
György,
Év végi jegyek alakulása: 14 tanuló (Átlagosan 16 jegye volt a tanulóknak az év során)
jeles: 2
jó: 7
közepes: 4
elégséges: 1
Átlag: 3, 91
Az online oktatás alatt volt olyan tanuló, akit részben értem el, és dolgozott, egy tanulót
egyáltalán nem értem el és nem is dolgozott. Az osztály nagy része megpróbált lépést tartani
velünk, online órákra bejelentkezni és azokon aktívan részt venni. Összességében az osztály
munkájával elégedett vagyok, órai aktivitás és szorgalom tekintetében. Kiemelkedő volt Nagy
László, Hőgye Klarissza, Tóth Patrik, Szabó István,

6. b
Érdeklődők, de egy kicsit zajos osztály. Egy-két tanulóval magatartási problémák is voltak.
Ebben az osztályban gyakran előfordul, hogy a felszerelés otthon maradt, nem készítettek házi
feladatot. Véleményem szerint sokkal jobb képességűek, mint amit az eredmények mutatnak.
Két aktív tanuló van, akikre mindig lehet számítani. Tájékozottak ők is, de talán a szorgalmuk
miatt gyengébb teljesítményt mutattak. Önálló feladatot nem szívesen végeznek, vállalnak, csak
hosszas unszolásra lehet őket rávenni. Remélem a második félévben ez nem változott, inkább
még romlott. Az online időszakban ebben az osztályban sokkal több probléma adódott.
Többször kellett felszólítanom őket, figyelmeztetnem a határidőkre. Keresztesi Zalán, Kozák
Ramóna egyáltalán nem dolgozott, még úgy sem, hogy számukra tabletet biztosított az iskola,
, papíralapon kinyomtatva megkapták a feladatokat és még így sem voltak hajlandóak dolgozni.
Az online órák alatt passzívak voltak, nem nagyon lehetett bevonni őket. Ebben az osztályban
látszik leginkább az online oktatási időszak hatása a gyerekeken. A tanulói tableteket nem
tudták használni, sokan nem tableten, hanem papíralapon írták a felmérőt. Itt az osztályban van
félévtől egy tanuló, aki egyéni munkarendben végezte tovább tanulmányait és év végén
osztályozó vizsgát tett. Az osztályozó vizsga eredménye : elégséges
A tavalyi tantárgyi átlaga:3,55 6. évfolyamon az osztály félévi átlaga: 3,79, Év végi : 3,61
Az év végi jegyek alakulása: 16 +1 tanuló
jeles: 1
jó: 9

Közepes: 4
elégséges: 2 +1
Átlag: 3,61
Egy tanuló az elégséges szintet éppen csak teljesítette.

6. c
Kislétszámú osztály, ha a családi hátteret tekintjük talán ez az osztály az, ahol a családi háttér
nem a legideálisabb. Nagyon tájékozottak, érdeklődők, nyitottak. A három osztály közül a
harmadik helyen állnak tanulmányi téren. Ebben az osztályban van a hallássérült kislány,
akinek minden segítséget megadunk, hogy jól érezze magát és ne maradjon le. Néhány tanuló
vállal plusz feladatokat, de sajnos csak kevesen. Perle Levente az a tanuló, aki beszélgetéseivel
gyakran zavarja társait. Képességeiket tekintve elmaradnak a másik két osztálytól. Az online
időszakban ebben az osztályban több tanuló is volt ,akit nem lehetett elérni: Sziráki Martin,
Czibak Milán, Perle Máté Levente. A többiek elérhetőek voltak, bejelentkeztek online órákra
és még aktívak is voltak. A tableteket nagyon ügyesen használták, jól dolgoztak rajta.
A tavalyi tantárgyi átlaga:3,69

6.évfolyamon az osztály félévi átlaga: 3,46

Év végi átlag : 3,58 13 tanuló
jeles: 0
jó: 6
közepes: 7
elégséges : 0
Átlag: 3,58

A felméréseknél mind a három osztályban figyeltem a szakértői véleményekben leírtakra,
egyéni tanári segítséget biztosítottam az SNI, BTMN-s tanulóknak. Többletidőt biztosítottam
számukra.
Összeségében elégedett vagyok a három osztály teljesítményével. Több önálló feladatot várok
tőlük. Például kiselőadások ppt- vel, képes beszámolókat. Mind a három osztály átlagai
romlottak az előző időszakkal összevetve.
Én az okokat abban látom:
 az online időszakban nem kaptak megfelelő figyelmet a szülőktől
 egyedül dolgoztak többnyire és ez nem mindig volt minőségi
 a serdülőkor elérte őket is, annak problémái látszanak rajtuk
A kitűzött célokat teljesítettük, annyiban maradtunk le a tervezettről, hogy az év végi ismétlést
már nem tudtuk elvégezni, de a tananyag végére értünk.

Javaslataim a három osztálynak a következő évre, amire oda kell figyelni:








Következetesnek kell lenni, hiszen azonnal megtalálják a ,,réseket”
a szorgalmas tanulóknak sok plusz feladatot kell adni
változatos módszereket kell használni, mert csak így lehet eredményes a munka náluk
folyamatos ellenőrzés, számonkérés
önálló feladatok, projektek
szóbeli feladatok, feleltetések, mert nehezen fejezik ki gondolataikat
tanulásmódszertani segítség

Jó volt velük együtt dolgozni, még ha nem is mindig úgy alakult az óra, ahogyan én
elképzeltem.

Körösladány, 2021. június 20.

Kiss Márta

Év végi értékelés
2020/2021 tanév
Az év végi értékelés szempontjai alapján:
2. A tanulói teljesítményértékelés a tanított osztályok, csoportok vonatkozásában:
Az alábbi táblázat tartalmazza az általam tanított tantárgyak félévi, év végi, illetve az év végi felmérés
átlagait. A diagram csak azokat a tárgyakat tartalmazza, ahol volt év végi felmérés.
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7/B
7/C
8/A
8/B
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Matematika
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Kémia
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Gyakorlatilag minden osztály átlaga némileg romlott a félévhez képest. Az év végi felmérések átlagai
mindenütt alatta maradnak a jegyek átlagának.

Minden osztályban és minden tantárgy esetében a tanmenetnek megfelelően tudtunk haladni. Az online időszak minimális átcsoportosítást tett szükségessé a tantervi tananyagban. A tantárgyi
követelményeknek mindenki eleget tett, bukás nem volt.
Az ötödik osztályok technika órákon szépen dolgoztak, a kiadott házi feladatokat általában időre
elkészítették, sok nagyon igényes, gondos munkával találkoztam. Magatartási problémák az órán
nem voltak.
Matematika 6/3 csoport nagyon gyenge képességű és rengeteg hiányossággal rendelkező tanulók
csoportja.
A munkához való viszonyuk változó, figyelmük szórt, néhányan nagyon szorgalmasak voltak, a
képességeik gyengesége a teljesítményükben jelentkezett. A tanórákon segítséggel ügyesen dolgoztak,
ám a tanultak nem rögzültek, mivel egy- egy rendetlenkedő több embert is magával ragadott, így bár
hamar visszaállt a rend, a tanítás- tanulás folyamata megbomlott. Házi feladataikat általában
elkészítették, de sokszor hibásan, illetve az otthoni tanulás, gyakorlás se volt mindig tapasztalható.
Mindezek miatt a tanultak önálló alkalmazásáig nem jutott el a tanulók többsége. A szövegértés
hiányosságai, a logikus gondolkodás gyengesége szintén megnehezíti számukra az önálló munkát,
tanulást. Az elemi számolási készségeik az évfolyamukban elvárható alatt mozog, a szorzásnál és a
bennfoglalásnál (osztás), még nagyobb az elmaradásuk, bár a szorzó és bennfoglaló táblákat többé –
kevésbé tudják, a műveletek technikai végrehajtása sokszor megoldhatatlan számukra.

A hetedik – nyolcadik évfolyamokról elmondhatom, hogy képességeik alapján vegyes csoportok,
nagyon jó, és nagyon gyenge képességű tanulók is megtalálhatóak minden osztályban. Sajnos a
gyenge képességű tanulók a magatartási problémáikkal elől járnak.
Órai munkájuk a képességeiknek megfelelő volt, a házi feladatok megoldása során viszont
jelentkeztek az alapvető eltérések. Az on-line időszakra is ez volt jellemző, az órákon általában 90%
fölött jelen voltak, a feladatok visszaküldésénél azonban akadtak hiányosságok, mind az időpont
betartásával, mind a minőséggel. A visszatérés után kicsit nehezen rázódtak bele a munkába, illetve a
nyolcadikosok egy része már nagyon nem akart dolgozni, tanulni.
Az osztályok a saját osztálytermükben voltak, melyek technikai felszereltségben eltérőek, minimális,
egyszerű kísérleteken, bemutatókon túl az internet által adott lehetőségeket használtam, az on-line
időszak alatti tapasztalatok is arra inspirálnak, hogy a jövőben még jobban kell erre építenem.
3. Felzárkóztatás, tehetséggondozás, lemorzsolódás, egyéni fejlesztés:




tantárgyi felmentések,
Radics Áron matematikából felmentéssel rendelkezett. Ő az órákon aktívan részt vett, néha
eredeti meglátásai voltak, de logikus gondolkodásra, önálló feladat végzésre nem képes, az
alapműveletek is hatalmas feladat elé állítják, a lassúsága pedig időnként ábrándozás
szintjére lépett.
egyéni tanrend,
Tasi Márk Lajos egyéni tanrendben dolgozott matematikából, évközi munkája nagyon
minimális volt, a záróvizsgán az elégséges osztályzatért megizzadt. A képességei alapján ő
sokkal többre lenne képes.
Szili Attila nyolcadik évfolyamos fizika – kémia tantárgyakból évközben szépen, szorgalmasan
dolgozott, főleg az on-line időszakban, írásbeli záróvizsgája kicsit döcögős lett, de szóban
nagyon szépen kiegészítette ezt, a gyakorlatias, életszerű segédkérdések során.

4. Mérések:
A hatodik osztályos matematika kompetenciamérés érintett engem, illetve a csoportomat
kéthetente, egy órában. Tanulóim gyenge képességekkel rendelkeznek, ebéd után hetedik órában
már nagyon fáradtak voltak, minimális figyelemre voltak képesek, így sok játékos feladattal
próbáltam őket egy kicsit fejleszteni, növelni tudásukat.

Az év végi mérések:
Matematikából a 6/3 csoportban, 7 – 8 osztályokban pedig fizika, kémia tantárgyakból írattam a
gyerekekkel év végi felmérést. Ez 82 tanulót érintett 1 vagy két tantárgyból, összességében 153
munka született.
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A következő táblázat és diagram a százalékos teljesítményt tartalmazza, osztályonként és
tantárgyanként:
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12. Összegző értékelés:
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Ebben a tanévben összességében 859 megtartott óra mellett 26 helyettesítés jutott osztályrészemül,
ez elég változatossá és gyakorlatilag folyamatossá tette a munkámat. Az adott tárgyi és személyi
(gyerekek) feltételek között igyekeztem a munkámmal a gyermekek tudását növelni, személyiségüket
formálni, jó irányba indítani őket. Munkám során a gyermekektől kapott pozitív visszajelzések,
reakciók segítettek engem, őket, hogy a nehezebb pillanatokon, időszakokon is túljussunk. Céljaink,
feladataink megvalósítását csak közösen tudtuk elérni. Együtt munkálkodva a felszínre hozni,
kibontakoztatni a gyermekekben rejlő képességek maximumát.
„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik
attól.”
(Példabeszédek:22.6)

Körösladány. 2021. 06. 23.
Brád György

Beszámoló
Láncziné Krivanek Veronika Márta
2020/2021-es tanév

A 2020/2021-es tanévben normál általános iskola 7. osztályában etikát,
gyógypedagógiai csoportban gyermekjógát (testnevelés óra keretében), illetve rehabilitációs
foglalkozásokat tartottam 1-8. osztályos tanulóknak. Ápilis 19-től átvettem a Gyp 2. csoportot
és helyettesítettem kolléganőmet tanév végéig.
A 7.a osztálynak vagyok az osztályfőnöke.
-

Osztálylétszámunk 15 fő, (7 lány, 8 fiú).

-

Kissé hangos és beszédes társaság, de nagyon jól lehet velük osztályközösségben
dolgozni, jól motiválhatók.
Elsődleges célom a közösségépítés volt, mert jellemző rájuk a veszekedés, a
kirekesztés. Az elmúlt tanévek során előforduló rendbontások miatt szeptember elején
lefektettük a szabályokat, milyen elvárásaim vannak velük szemben, illetve milyen
következménye van a szabályok megszegésének.

A tanév első hónapjában

osztályfőnöki figyelmeztetést kellett adnom néhány esetben. Úgy gondolom ez
mindenkinek jó lecke volt és tanultak a hibáikból. A magatartási problémák zöme
csoportbontás alkalmával, illetve a tanórák közötti szünetekben fordult elő. Egy tanuló
esetében azonban nem lett eredménye a szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói

figyelmeztetéseknek, mert a szabályokat továbbra sem tartotta be. A szabályok
megszegése (legyen az bármilyen jellegű) minden esetben következményekkel járt
részemről. A beírások és elbeszélgetések mellett minden esetben felvettem a
kapcsolatot a szülőkkel, gyámmal. A szülők bizalommal fordultak hozzám, tanácsaimat
elfogadták és együttműködők voltak. Az osztály magatartásának átlaga tanév végén
3,93.
-

Az osztályban tanító pedagógusok visszajelzései alapján szeretnek az osztályunkban
tanítani. A tanulók általában jelentkeznek, jól lehet őket motiválni. A tavaszi online
oktatás során ismét eltűnt sok tanuló életéből a napi ritmus, a korán kelés, a minőségi
pihenés igénye, melyhez még hozzájárult több esetben a szülői engedékenység is.
Miután visszatértünk jelenléti oktatásra több tanuló esetében tapasztaltam, hogy
napközben fáradt volt. Ezekben az esetekben tájékoztattam a szülőt. Felszerelés és
házi feladat hiányok többnyire szeptember, november hónapokban fordultak elő, a
hiányok miatti beírások száma tanév végére jelentősen csökkent. Két tanuló esetében
kellett hanyag szorgalom jegyet beírnom tanév végén. Ők többnyire az online oktatás
idején hanyagolták el a feladataikat. Az osztály szorgalmának átlaga tanév végén 3,6.

-

Osztályom tanulói túlnyomó többségben közepes, illetve jó képességű tanulók.
Legjobban informatikából és a készség tantárgyakból teljesítettek, leggyengébben
vizuális kultúra, történelem és biológia tantárgyból. Az osztály tanulmányi átlaga tanév
végén 3,78.

-

Tantárgyi dicséretben 2 tanuló részesült tanév végén 1-1 tantárgyból (magyar nyelv,
matematika). Kitűnő tanuló idén nem volt. Tanév végén bukás nem történt.

-

A hiányzások száma elég magas: 1019 óra. Egy tanuló esetében tapasztaltam, hogy
nem mindig betegség áll a hiányzásai hátterében (209 óra). Ennek ellenére mindig volt
orvosi igazolása. Igazolatlan hiányzás a tanév során nem fordult elő osztályunkban.

-

A 7.a osztályból 5 tanuló rendelkezik tantárgyi mentesítéssel. 5 tanuló sajátos nevelési
igényű, 3 tanuló pedig tanulási nehézséggel küzd, ebből tanév végére egy tanulónál
igazolódott be, hogy a tanulási nehézség már nem valószínűsíthető.
A szaktanárok mindvégig figyelembe vették a mentesítéseket, az időtényező növelést,
a segítségnyújtást. Ennek is köszönhető, hogy tanulóim teljesíteni tudták a tantervi
követelményeket.

-

A tanév során két esetben volt szükség esetmegbeszélést összehívnunk. Az egyik
megbeszélésen tanulóm mint bántalmazott vett részt. Volt eredménye a
megbeszélésnek, hiszen a továbbiakban nem fordult elő sérelem a csoportban.
A másik esetben sorozatos magatartási probléma és szabályszegés miatt kellett
összeülnünk. Sajnos a tanuló viselkedési zavara már olyan szintű, hogy ezt külső

segítség nélkül nem lehet megoldani. Gondolok itt esetleges pszichológiai
megsegítésre, melyre nem került sor.
-

A tanév elején a gimnázium épületében volt a 7.a osztály tanterme. Minden szünetben
le kellett jönni a gyerekeknek a kastély épületébe, hiszen felügyelet nélkül nem
maradhattak a tanteremben. Így viszont csak a folyosón, illetve az udvaron
tartózkodhattak. Nagyon örültünk neki, amikor lehetőséget kapott az osztályunk, hogy
egy termet szabaddá tettek számunkra a kastély épületében. Sokkal gördülékenyebb
lett az órakezdés, illetve a kapcsolattartás az évfolyam többi tanulójával. Folyamatosan
arra törekedtünk, hogy a termünk szép és barátságos legyen, jól érezzék magukat itt a
gyerekek.

-

A tanév során négy alkalommal tartottunk délután összejövetelt az osztálynak. Ebből
az egyik alkalom Karácsony előtt volt, amikor megajándékoztuk egymást. Volt just
dance, filmvetítés, gyros és pizza rendelés programjainkon. Egy osztály életében
nélkülözhetetlenek ezek az események. Sajnos a vírushelyzet miatt nem sok
lehetőségünk volt egyéb programokat szervezni. Tanév végi osztálykirándulásunk
nagyon jól sikerült, melyet a 7.c osztállyal közösen szerveztünk. Várhelyen töltöttünk
egy napot. Kerékpárral indultunk a gáton, élő csocsót béreltünk, gyerekekkel
készítettünk ebédet (gyrost), gyúrtunk kalácsot és fürdésre is volt lehetőség délelőtt
és délután. Este értünk haza kerékpárral. Csodálatos emlék ez a gyerekeknek, nagyon
jól érezték magukat.

-

Rehabilitációs óráimon 34 tanuló vett részt a tanévben. A foglalkozásokon a
képességfejlesztés, a tanulási zavarok korrekciója mellett előtérbe került a tantárgyi
korrekció, felzárkóztatás. A kitűzött cél tanév végére a bukások megelőzése és a
tantárgyi átlagok javítása volt. Rengeteget játszottunk és beszélgettünk ezeken a
tanórákon. Úgy érzem sok tanuló bizalmát elnyertem, szívesen és bizalommal
fordultak hozzám.

-

2021.02.25-én az Esély Pedagógiai Központ EGYMI online programján vettem részt,
melynek témája: „Figyelem! Zavar!” Neurológiai hátterű teljesítményzavarok, okok,
tünetek, egyéni stratégiák, a magatartás és viselkedésszabályozás zavarával küzdő
tanulók megsegítésének technikái.

-

Április közepétől átvettem Sántáné Tóth Éva kolléganőm osztályát és tanóráit. Nagyon
jó a kapcsolatom a gyógypedagógiai csoporttal. A gyerekek elfogadtak és nem vették

idegennek a helyzetet. Helyettesítettem kolléganőmet osztályfőnöki feladataiban,
osztálykirándulást szerveztem a csoportnak Szarvasra, megnéztük a Mini
Magyarországot, a vízi színházat, fagylaltoztunk. Tanév végi feladataim voltak lezárni
és megírni a tanulók bizonyítványait, lezárni reabilitációs naplóit.
-

Tanév végén hatalmas feladat volt a nyolcadikosok ballagásának megszervezése és
lebonyolítása. A hetedikes osztályfőnökökkel jól össze tudtam dolgozni, leosztottuk a
feladatokat. Büszke vagyok 7-es osztályomra, hiszen nagyon sok virágot gyűjtöttek és
nagyon szépen kidíszítették az iskolát, melyben négy szülő segítségére is számíthattam
osztályomból.

-

A tanév során munkaközösség vezetőként segítettem az iskolánkban folyó munkák
szervezését, gyógypedagógus kollégáim adminisztrációs feladatait, szakvéleményekkel
kapcsolatos teendőit, felmentési határozatok elkészítését. Nyomon követtem a
felülvizsgálatokat, a mentesítések változását. Tanév végi feladataim még a
felülvizsgálatokhoz

szükséges

dokumentáció

elkészítése

és

a

rehabilitációs

munkanaplók ellenőrzése.

Körösladány, 2021. június 24.
Láncziné Krivanek Veronika Márta
gyógypedagógus

Beszámoló 2020/21– tanév
Keresztesi János
Tanított osztályok: 4.a,5.b, 6.c, 7.c, és a spec. tagozat
Tanulmányi átlagok:
4.a.- 4,56
5.b.- 5
6.c.- 4,54

7.c.- 4,53
GyP.- 5
Szakmai célok, feladatok: test és lélek harmonikus fejlesztése a mozgáson keresztül,
továbbra is fő célunk és feladatunk az egészséges életmódra nevelés és annak igényének a
kialakítása. Változatos testnevelés óráinkon keresztül igyekszünk sok sportágat,
mozgásformát megismertetni, megszerettetni tanulóinkkal, hogy a későbbiekben is részese
legyen életüknek a mozgás.
Sajnos a kialakult helyzet miatt ebben a tanévben nem tudtunk teljes értékű munkát végezni.
A tanulók nem a legfittebb állapotba kerültek a kezeink közé, így még fontosabb volt a
fokozatosság elve. A második félévben még kevesebb lehetőségünk volt találkozni a
gyerekekkel, ezért azt a kevés időt, amit együtt tölthettünk főleg fejlesztő játékokkal
próbáltuk hasznosan eltölteni. Az online oktatás alatt, főleg otthon is elvégezhető fejlesztő
gyakorlatokkal próbáltuk segíteni a tanulókat. Nagyrészük nagyon becsületesen elvégezte a
kiadott feladatokat. Reméljük a következő tanévben már a normál kerékvágásban tudunk
tanítani.
Versenyek: iskolánk minden évben részt vesz a diákolimpián,(atlétika, labdarúgás, futsal), ill.
a meghívásos, hagyományos labdarúgó tornákon, kupákon ahol szép eredményeket értünk
el (megyei,ill. országos döntő ). Sajnos idén a kialakult helyzet miatt ezek a versenyek nem
voltak megrendezve .
Felmérők: A szokásos év közbeni felmérőkön kívül részt veszünk az országos NETFIT
programban, ahol a tanulók egészségi, fizikai állapotát mérjük. Sajnos idén a kialakult helyzet
miatt nem tudtuk elvégezni.

Szép nyarat, erőt, egészséget mindenkinek!
Szakmai beszámoló
2020/2021 tanév

Pedagógus: Havran Mihály
Szak: testnevelés

A 2020/21-es tanévben 5-8. évfolyamon (5.a, 6.a, 7,a, 8.a) valamint a 3.a osztályban tanítom a
testnevelést.
Egyéb feladataim közé tartozik a diákönkormányzat és a sulirádió patronálása.

3.a

I. Félév
Alapvetően testnevelésből egy ügyes, mozgékony, és aktív diákokból álló osztály, ám többeknél
probléma van a magatartással és a koncentrálással. Emiatt kissé lassan haladunk a feladatokkal.
II. félév
Az osztály munkájával továbbra is meg vagyok elégedve, de a „covid” miatt néhányaknak visszaesett
teljesítménye. Ez a csökkenés nem hozzáállás beli probléma, hanem egyszerűen az otthon töltött
időszakban romlott az állóképességük. Az osztályzásnál figyelembe vettem ezeket a szempontokat,
így alakult ki a 4,78-as osztályátlag. Az osztály tanulóinak általában jó a magatartása, de három fővel
folyamatosan akadnak problémák. A nehézségeket természetesen az órán megoldom, de ez sokszor
időt vesz el az órából, s így jómagam és a többi gyermek munkája akadályoztatva van.
5.a
I. félév
Sok izgalmas egyéniségből álló csapat, ám hamar sikerült megtalálni velük az összhangot és
dolgoznak rendesen. Magatartással nincsenek problémák. Kifejezetten ügyesek és többen
kimagaslóan teljesítenek azok közül is akik jelentős túlsúllyal küzdenek. Könnyű velük dolgozni
figyelnek és igyekeznek jól teljesíteni.
II. félév
A hozzáállásuk és a magatartásuk nem romlott a második félév alatt. Mindenki igyekszik teljesíteni a
feladatokat. Néhány tanulónál szemmel látható, hogy nem a testnevelés a kedvenc tantárgyuk, de a
munkájukat igyekeznek becsülettel elvégezni. Büszke vagyok rájuk. Az év végi tanulmányi átlag 4,83.
6.a
I. félév
Második éve tanítok ebben az osztályban, ismerik kitől mit várok el, és azt igyekeznek
teljesíteni.Három tanuló a megszokottnál nehezebben viseli a kudarcot, játékbeli vereséget, s ezt
olykor hangos szóval, agresszióval, esetleg csalással próbálják kompenzálni vagy palástolni. Néhány
tanulónál tapasztaltam túlzó magabiztosságot ,mely a társakkal szembeni fölényeskedésben is
megnyilvánult.
A fentebb említett dolgok néha szültek konfliktusokat köztem és köztük, de eddig sikerült mindent a
helyén kezelni.
Ezeket a problémákat leszámítva - melyek elvétve fordulnak elő- az osztály ügyesen és jól dolgozik a
testnevelés órákon.
II. félév
A covid időszak és a serdülő kor nehézségei talán ennél az osztálynál volt a legszembetűnőbb.
Többen is jó teljesítményt értek el, ám az év végi értékelésnél több diáknak kellett szemrehányó
értékelést tennem az órai munkájával kapcsolatban. Többen megelégedtek a kötelező minimummal,
holott a képességük ennél sokkal jobb. Kellő motivációval sikerült ugyan jobb eredményeket elérni,
de érzékelhető, hogy jelen élethelyzetükben néhányan a hátuk közepére sem kívánják a testmozgást.

Az értékelésnél figyelembe vettem a covid időszak hatásait, így a tanulmányi átlaguk nem romlott,
de elképzelhető hogy a 7. évfolyamban több diáknak rosszabb jegyet kell adjak, ha nem változik a
hozzáállásuk. A tanulmányi átlag 4,64.
7.a
I. félév
Jó képességű osztály, melyben többen is versenyszerűen sportolnak. Nem az első évem velük így már
ismerjük egymást. Könnyen lehet velük dolgozni.
Néha helyre kell tenni egyes tanulók egocentrikus viselkedését, s akadnak olyanok is akik a
személyiségükből, testalkatukból adódóan visszahúzódóak ,szégyenlősek. Őket igyekszem motiválni
és sűrűbben dicsérni.
Egy tanuló jelentős túlsúllyal küzd, számára mindenképp szükség lenne gyógytestnevelésre az
egészségmegőrzés szempontjából.
II. félév
A második félév során kissé visszaesett az eredményesség, de osztályszinten általában nem volt
probléma a hozzáállással. Néhány tanulóval egyénileg kellett elbeszélgetnem az adott órai gyenge
teljesítményével kapcsolatban, de szerencsére vették a lapot és utána igyekeztek változtatni.
Az idei tanévben Füredi Márk tanulóra voltam a legbüszkébb, aki jelentős súlyfelesleggel küzd, de
minden feladatot a lehető legjobban szerette volna megcsinálni és soha nem kereste a kibúvót.
A tanulmányi átlag 4,64.

8.a
I. félév
Kis létszámú osztály ám annál problémásabb. Két tanuló magatartása, szociális megnyilvánulása
elfogadhatatlan és ezeket majdnem minden óra elején kezelni kell. Ezek után természetesen tudunk
dolgozni, de lassan és nehézkesen haladunk.
Az érzéseim felemásak az elvégzett munkával kapcsolatban, hiszen a fent említettek ellenére többen
is jól teljesítenek, de magasabb szintre is juthatnának, ha nem az alapvető és kultúrált viselkedési
normák elsajátításával kellene tölteni az időt. Ez nem feltétlenül a testnevelés óra anyaga ám szükség
van rá az elfogadható munka elvégzéséhez.
Egyenlőre nem vagyok teljes mértékben elégedett magammal és a csoporttal sem, hiszen ennél több
van bennük. Keresem a megoldást.
II. félév
Az első félévben ejtett gondolataim a második félévben is érvényesek voltak, csak immár
hatványozottan. Továbbra sem voltam elégedett egy tanuló magatartásával és munkájával, de a
többiek azért igyekeztek jól dolgozni. Olyannyira, hogy 3 dicséretet is kiosztottam az osztályban.
Az érintett tanulók 4 éven át folyamatosan kimagasló és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak,
de továbbra is az a véleményem, hogy ha más osztályközösségben dolgoztak volna jobb eredményeik
születnek.

A tanulmányi átlag 4,69

Diákönkormányzat:
I. félév
Csökkentett „üzemmódban” működik a vírushelyzet miatt, de támogatók segítségével sikerült
megszerveznünk egy karácsonyi ajándékozást a rászoruló gyerekek számára.
II. félév
A vírushelyzet miatt a II. félévben is visszafogott módon működött. A gyűlések elmaradtak.
Remélhetőleg a jövő tanévtől már nem lesz akadályozó tényezője a működésnek.

Sulirádió:
I. félév
Decemberben indult be teljes üzemben a rádió, mely az 1-2-3. szünetben szól hétfőtől péntekig.
A stúdiósok 3-as csoportokban dolgoznak. Ez az érdeklődők száma és az esetleges hiányzások miatt
alakult így, hogy zavartalanul tudjunk működni.
A stúdiósokat olyan 6-7. osztályos jelentkezőktől választottam akikben megbízom és jól tudok velük
dolgozni.
Fontos kritérium volt a magatartás és a tanulmányi eredmény is.
Egy tanuló van, aki magatartásával problémák vannak, de feltételesen lehetőséget adtam neki a
pozitív változás reményében.
Egyenlőre a betanulás időszakát éljük, de a gyerekek kezdenek egyre önállóbbak lenni és változatos
zenékkel igyekeznek szórakoztatni a diáktársakat.
Január hónapban egy témahéttel készülünk, mely során adott napon csak adott stílusú zenéket
játszik a rádió. Későbbiekben egyszerűbb szerkesztett műsorral is szeretnénk próbálkozni.

II. félév
A második félévben is üzemelt a sulirádió, de a kényszerszünet miatt abban egyeztünk meg a
gyerekekkel, hogy a második félévben a szerkesztett műsorokat még kihagyjuk.
Igyekeztünk a változatos zene lejátszásra és a zavartalan működésre koncentrálni.
A jövő tanévtől változik a stúdiósok összetétele, hiszen vannak akik másik iskolában folytatják a
tanulmányaikat és vannak akik megköszönték a lehetőséget.
A megújulást követően, mindenképpen szeretnénk szintet lépni az iskolarádió működésével
kapcsolatban.

Ígéretet kaptunk egy modernebb számítógép beüzemelésére amivel vélhetőleg gyorsabb és
könnyebb lesz a rádió üzemeltetése..

Első félév összegzése és tapasztalatok:
I. félév
Az iskolában minden feltétel adott a testnevelés órák megtartásához, ám a mindennapos testnevelés
következtében több osztálynak is van egyszerre órája. Ez némileg nehézkes az óraszervezés
szempontjából, de úgy gondolom a kollégákkal rugalmasan sikerült ezt a problémát áthidalni.
A megoldás ugyan nem minden esetben optimális, de ezt csak egy sportcsarnok tudná teljes
mértékben segíteni.
A tanulók magatartása és a hozzáállása általában megfelelő, de akad 6-8 tanuló akiknél folyamatosan
kezelni kell a magatartásbeli problémákat, ugyanis képtelenek a közösségi normák betartására.
Esetlegesen nem is ismerik azokat.
Több tanulónál probléma megfelelő tornafelszerelés hiánya, ennek nem minden esetben a szociális
háttér az oka, hanem az egyes tanulók trehányságának köszönhető.
A tanév elején minden osztályban az átlagostól eltérő visszaesést tapasztaltam az állóképesség,
koncentráció, és a fegyelem terén. Véleményem szerint ez a digitális oktatás egyik következménye
lehet. Ettől függetlenül szépen haladunk előre, de érezhető a visszaesés.
Az első félévben a vírushelyzet miatt szüneteltek a diákolimpiai versenyek ,de természetesen a
nevezéseket leadtuk és a lehetőségekhez mérten készülünk is.
Remélem, hogy a második félévben több kimagasló versenyeredményről tudok majd beszámolni.

II. félév
Az első félév kapcsán az év végére sem változtak a gondolataim, de néhány dologgal kiegészíteném.
A pandémia negatív hatása szemmel látható volt. A II. félév elejére a gyerekek kezdték magukat
utolérni a testnevelés terén, ám az újbóli online oktatás újfent nem kedvezett a helyzetünknek. A
„szünet” után visszatérve ismét többen súlyfelesleggel küzdöttek, így az idó rövidsége miatt úgy
döntöttem, hogy a hátralévő időben ezt próbáljuk meg ledolgozni, futásokkal, intervallumos mozgás
gyakorlatokkal.
Ebben az évben nem rendeztek diákolimpiai versenyeket így nem is tudok ezekről beszámolni.
A második félév fő célkitűzése a világjárvány okozta testi-lelki „sérülésének” enyhítése volt.
Igyekeztem a tanórákon játékos ám sok futást tartalmazó feladatokat adni a gyerekeknek, amik
segíthetnek a bennük lévő feszültséget levezetni és jó hatással van az állóképességükre.
A tanévet a lehetőségekhez mérten eredményesen zártuk. Összeségében elégedett vagyok a tanulók
munkájával. A magam részéről pedig csak annyit, hogy mindig van és lesz hová fejlődni.

Körösladány 2021-06-23

Havran Mihály

Komróczki Gyula

Ebben a tanévben a 7.c osztály osztályfőnökeként a 6.-7.-8. évfolyamban ének-zenét, a 7. c osztályban
technikát és erkölcstant tanítottam. Délutánonként, tanulószobai foglalkozást tartottam a napközi által
nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő diákok részére. A pandémia miatt március elején át kellett állnunk
a digitális oktatás által nyújtott lehetőségek kiaknázására. Osztályfőnöki és az erkölcstan órákat online
óra keretein belül tartottam meg. Jó érzés volt a távolság ellenére mégis együtt lehetett az osztály, s
meg tudtuk együtt beszélni az adott tanóra anyagát. Bár a kommunikáció nem volt mindig komplikáció
mentes. Volt eset, hogy a gyerekek technikai okok miatt (számítógép meghibásodás, internet
szolgáltatás kimaradása, vagy településszintű áramszünet) nem tudtak becsatlakozni időben az óra
menetébe, de megesett, hogy egész óra alatt nélkülöznünk kellett egy-egy diák jelenlétét. A digitális
időszak alatt mind ének-zenéből, mind pedig technikából az elméleti ismeretek elsajátítására helyeztük
a fő hangsúlyt. A feladatokat a DKT felületre írtam, ki, s nagy többségében ide is küldték vissza a
megoldott feladatokat a gyerekek. A DKT felület nagyon hasznosnak bizonyult ez alatt az időszak alatt,
mert itt precízen nyomon lehetett követni, hogy a gyerekek milyen szinten állnak az adott feladat
megoldásával. Nagyon praktikusnak tartottam azt is, hogy a DKT felületen beírt osztályzat azonnal
jelentkezett a KRÉTA rendszerben is. A személyes jelenléti oktatás időszakában a manuális
tevékenységekben tehetségesebb gyermekek megtalálták a számításukat a programok kellékeinek,
pontosabban a dekorációk, eszközök és kiegészítők elkészítésében. Technika órák alatt az előírt
elméleti ismeretek elsajátítása mellet jelentős szerepet kaptak a konkrét manuális foglalkozások. Az
elkészítendő munkadarabok kiválasztásánál fontos szempont volt mindazoknak a jövőben lehetséges
hasznosítása. A feladatok kiválasztásánál fontosnak tartottam az alkotás által nyújtott élmények
megismertetését és a finommotorika fejlesztését.

Gyermek és ifjúságvédelem
Az elmúlt években iskolánkban jelentősen megnövekedett a nevelőszülőknél elhelyezett tanulási és
szocializációs problémákkal küzdő tanulók száma. Jelenleg 71, körösladányi nevelőszülők által nevelt
gyermek folytatja tanulmányait intézetünkben. Kiemelt feladatomnak tekintem a szociális segítő
Homoki-Kálmánczhey Anett, a családsegítő és az iskola közötti koordinációs feladatok ellátását. Célom
az intézmények közötti gördülékeny információ áramlás és hatékony munka feltételeinek biztosítása. A
tanév folyamán a családsegítő szakembereivel és Rakovicsné Szatmári Mariannal, a Gyermekjóléti
Központ esetmenedzserével karöltve, több alkalommal hajtottunk végre családlátogatást. Előzetesen
egyeztetett időpontokpan konzultációs megbeszélésen vettem részt a családsegítőben. Nagy hangsúlyt
fektetek a gyermekekkel, a szülőkkel, a kollégákkal és a szakemberekkel való bizalomra épülő,
hatékony kapcsolatok kiépítésére és fenntartására.

Éves beszámoló
az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részéről:
(elkészítendő az éves gyermekvédelmi tanácskozásra a 2019. év adatai alapján)
1.) Az általános iskolában tanuló diákok száma:31
ebből alsó tagozatos:152
felső tagozatos:159
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: HH:36 HHH:61
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma: védelembe vett 6
2.) Napközis tanulók száma:10+10=20 fő
3.) Milyen szabadidős és prevenciós programok működnek az iskolában?
- Szakköri és sport foglalkozások (ingyenesek a tanulóink számára): foci, ECDL, stb.
- Tehetséggondozás több témakörben
- felzárkóztató foglalkozások
- Művészeti iskola keretén belül az alábbi tagozatok működnek: kézműves, színjáték,
társastánc. Ezek igénybevételéért éves díjat kell fizetni, a tanuló bizonyítványt kap.
- Szakkörök: foci,
- Egészségnevelési hét programjai
- Tehetséggondozás
4.) Az észlelt problémák száma: 16
jellege: igazolatlan hiányzás, higiéniás problémák, elhanyagolás
5.) A gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 2
6.) A családlátogatási alkalmak száma:8
7.) Hány esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé:6
8.) Hányszor vett részt észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélésen?
Konkrét gyermek ügyében, vagy általános gyermekvédelmi témában: 6

9.) Írja le a véleményét a gyermekjóléti szolgálattal valóegyüttműködéséről
Kölcsönösen, valamennyi feladatot, kérést a megadott határidőn belül teljesítünk.
Tájékoztatás minden esetben korrekt, időben történik.
10.) Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok:
Felmerülő probléma esetén törekszem a szülőkkel közösen történő megoldás (-ok)
megtalálására.
Heti egy alkalommal fogadó óra.

11.) Hány gyermeket kellett továbbküldeni más szakemberhez?
-pszichológushoz: pszichológiai gondozást a Békés Megyei Szakszolgálat Szeghalmi
Telephelye látja el szükség szerint.
-logopédushoz: alaplogopédiai ellátásban részesült 13 tanuló a pedagógiai szakszolgálat
szervezésében,
-gyógypedagógushoz: sajátos nevelési igényű tanulóink száma 70 fő, tanulóink
rehabilitációs foglalkozásokon vesznek részt.
-fejlesztő pedagógushoz: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd 49 tanuló.
-egyéb szakemberhez :
1.) szenzomotoros terápia 13 tanuló,
2.) szomatopedagógiai fejlesztés 2 tanuló,
3.) szurdopedagógiai fejlesztés 1 tanuló (I. félévben)
12.) Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt?
13.)Milyen gyermekvédelmi témákban hallgatna szívesen előadásokat: nyitott vagyok
mindenre, ami a szakmai tudásomban és munkámban előbbre visz.
14.) Önként vállalta a feladatot, vagy a felettese megbízta?
Önként vállaltam.
15.) Támogatja-e munkáltatója gyermek- ill. ifjúságvédelmi feladatainak elvégzésében?
- képzések költségeinek átvállalása:
- szabadidő biztosítás: igen
- órakedvezmény: igen
- egyéb:
16). Van-e munkaköri leírása, vagy írásban történt megfogalmazása az ifjúságvédelmi
feladatoknak? Rendelkezem munkaköri leírással.
17.) Van-e Önnek fogadó időpontja? (heti hány órában)
Heti egy óra

18.) Hány szülő illetve gyermek kereste fel ebben az időpontban a pedagógust?
Heti 1-4 szülő, 5-7 gyermek19.) Biztosítva van-e a négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyiség?
A négyszemközti beszélgetés minden esetben megoldható.

20.) Vezet-e az ajánlásnak megfelelő dokumentációt az érintett gyermekekről és saját
munkájáról?
Igen vezetek. Minden dokumentumot digitálisan is archiválom.
Ha igen, mik ezek a dokumentációk?
Névre szóló mappákban tárolom mind írott és elektronikus formában az :
- esetjelzéseket,
- eset-visszajelző lapokat,
- jellemzéseket,
- határozatokat

21.) Eljutnak-e Önökhöz a gyermekvédelemmel kapcsolatos információk?
A kollégáim megtisztelnek a bizalmukkal, kiegyensúlyozott kapcsolatot tudtunk kialakítani.
22.) Megkapja-e időben a kiküldött (határidős) értesítéseket? (pl. értekezletre, pedagógiai
véleményre való felkérés stb.)
Igen minden esetben.
23.) Ellenőrizte-e valaki ifjúságvédelmi tevékenységét?
Igen, az intézményvezető-
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Év végi beszámoló

Az első félév összefoglalása
Szeptember 14-én kezdtük meg a munkát a Művészeti Iskola társastánc szakán. Ebben a
tanévben is két csoport indult, melyek nagyon vegyes korosztályokból és felkészültségi szintű
gyerekekből tevődtek össze. A kisebbek mindössze heten voltak, elsős és másodikos
évfolyamokon tanultak, és kizárólag lányok alkották a csapatot. A nagyobbak csoportja 19
főből állt, nemek szerinti eloszlásban 5 fiú és 14 lány járt társastáncra. Ők egy meglehetősen
vegyes korosztályból álló csapat volt, melyben harmadikosoktól egészen hetedik évfolyamos
tanulók szerepeltek.
A kisebbek csoportjával elsősorban az alapokra helyeztem a hangsúlyt, mint a zenei ütemre
lépés, helyes testtartás és a mozgáskoordináció. Nem volt könnyű dolgom, mert nagyon fiatalok
és a mai korosztály gyakorlatilag csak percekig tud egy valamire koncentrálni. Igyekeztem
minél több játékos módszert használni, mint hogy zenére tapsoltunk, lábbal doboltunk és
testdobolásos gyakorlatokkal fejlesztettük a ritmikájukat. A zenék megválasztásánál fontos
szempont volt, hogy egyszerre legyenek számukra befogadhatóak, fülbemászó dallamúak, de
mégis könnyen táncolhatóak. Nekik még nagyon nagy szükségük van a figyelemre és a
dicséretre, valamint a jutalmazás is fontos számukra, ezért időnkénti apró ajándékokkal,
matricákkal ismertem el az órai teljesítményüket. Mivel fontos, hogy az órák érdekesek és
változatosak legyenek, ezért egy témával egyszerre túl hosszan nem foglalkoztunk. Több tánc
tanulásába is belekezdtünk, konkrétan három koreográfia is készült, egy Macarena, egy HipHop, és egy Swing, valamint elkezdtünk ismerkedni a Cha-cha-cha, a Jive és a Samba
alapjaival. Végül a Swing koreográfia a járvány okozta lezárások miatt nem készült el, így azt
a következő tanévben tervezem feleleveníteni és befejezni.
A nagyobbak csoportja meglehetősen vegyes korosztályból állt, amit először kissé elutasítóan
fogadtak a gyerekek, azonban az első félév szűk négy hónapja alatt egész jól összeszoktak, és
együtt tudtak működni. A csapattal a Hip-Hop műfajra helyeztük a hangsúlyt, ugyanis
könnyebben tanulható és csoportosan táncolható ez a táncstílus. Természetesen a klasszikus
társastáncokkal is foglalkoztunk a tanév során, amit vegyes lelkesedéssel fogadtak. Sok időt
töltöttünk a Salsa nevű tánccal, mely kiváló lehetőséget nyújtott, hogy a latin táncokra jellemző
alapmozgást, a vezetés-követést, valamint a pontosan ütemre való lépést gyakoroljuk.
Elkezdtünk foglalkozni a Cha-cha-cha-val is, ami rokontánca a Salsának, bár technikailag és
zeneileg nehezebb, valamint a Jive nevű lendületes, amerikai tánc alapjaival kezdtünk el
ismerkedni. A nagyoknál is fontosak voltak az alapok, viszont velük már könnyebben tudtunk
dolgozni. Életkorukból fakadóan fegyelmezettebbek voltak és befogadóbbak a nehezebb
információkra. Velük is végeztünk ritmikai gyakorlatokat, illetve nehezebb technikai elemeket
is tanultunk, mint a lábvezetés, a csípő és a felsőtest használat, valamint a vezetés-követés a
férfi-női páros táncokban.

A második félév kezdése

A téli szünet után újult erővel folytattuk a táncok tanulását mindkét csoporttal. A járványhelyzet
következtében elrendelt korlátozások miatt a művelődési házba már november eleje óta nem
járhattunk gyakorolni, és a hírekből is az látszódott, hogy a helyzet egy jó darabig nem fog
javulni, ezért meg kellett barátkoznunk a gondolattal, hogy év végéig már csak a
tornatermekben fogunk tudni órákat tartani. Ez nagyon megnehezítette a dolgunkat, mivel nagy
az áthallás a szomszédos termekből és ez negatívan befolyásolta a gyerekek koncentrációját és
teljesítményét.
Két fő dologra helyeztem a fókuszt a második félévre: az egyik az alaptechnika és a zeneiség
fejlesztése, a másik a koreográfiák megtanulása, és a vizsgára való felkészülés. A kisebbekkel
továbbra is főként ritmusgyakorlatokat végeztünk, mert náluk még az ütemre való pontos lépés
elsajátítása volt a fő kihívás, valamint a testhasználatukat fejlesztettük izolációs gyakorlatok
segítségével. A nagyobbakkal, a lábtechnikával és a vezetés-követéssel való foglalkozás volt,
ami az időnk nagy részét kitöltötte. A koreográfiákkal mindkét csoporttal jól haladtunk, kettőt
már majdnem be is fejeztünk, mikor újra elrendelték a digitális oktatást.

Digitális oktatás
Ez a hír a lehető legrosszabbkor jött, mivel már mindkét csoporttal egyre jobb és hatékonyabb
órákat tudtunk tartani és egyre összeszokottabbak lettek. Sokat javult a munkamorál és a
fegyelemmel sem akadtak gondok.
A tánc az egyértelműen készség tárgy és a személyes jelenlét nélkülözhetetlen, úgyhogy a
távoktatásból nagyon keveset tudtunk kamatoztatni, de megpróbáltunk belőle kihozni minél
többet. A koreográfiák nem vesztek el, mivel felvételeket készítettünk a lezárás előtt, így azokat
megosztottam a gyerekekkel a szülői facebook csoporton belül, így tudták azokat otthon
folyamatosan ismételni. Már az is segít abban, hogy ne felejtődjenek a tanultak, ha csak
rendszeresen visszanézik a felvételeket. Ezért elsősorban erre adtam utasítást a gyerekeknek,
hogy minél többször nézzék vissza a videókat és gyakorolják otthon.
A saját koreográfiáinkon kívül megosztottam egyéb táncos oktató videókat, melyeket én
készítettem, ahol különböző gyakorlatokat mutatok, mint a felső-, és alsótest izoláció, illetve
összetettebb technikájú mozdulatokat, mint a „hullám”. Elméleti anyagokat is tanultunk, mint
a Cha-cha-cha és a Jive táncok eredete, története és ritmikája.
A digitális tananyagokat rendszeresen, hetente megosztottam és folyamatosan visszajelzéseket
kértem és kaptam a szülők részéről, hogy kellő figyelmet fordítanak-e a társastáncra a gyerekek.
A visszajelzések pozitívak voltak, néhány tanuló egész lelkesen gyakorolt, ahogy azt a
gondviselőktől megtudhattam.

Visszatérés a jelenléti oktatásba
A digitális oktatás két hónapja után nagy ambíciókkal és lendülettel tértem vissza a jelenléti
rendszerbe és vártam, hogy a gyerekekkel újra foglalkozhassak, azonban már az első nap
csalódnom kellett, mert az elvárásaimmal ellentétes állapotban találtam őket. A sok otthonlét
és úgy en bloc az egész pandémia nagyon rosszul érintette a diákokat, ami valahol érthető.
Egyfajta kollektív depresszió lett úrrá a társadalmon már egy éve és ez a legutóbbi lezárás még

tovább fokozta a pesszimizmust és a letargiát, amit a fiatalabb korosztályok még nehezebben
viseltek. Náluk ez úgy jött ki, hogy gyakorlatilag szétestek, a munkamoráljuk a mélybe zuhant,
kedvetlenül, erőtlenül, unottan és lelkesedés nélkül gyakorlatilag végigszenvedték az órákat.
Ez számomra nagyon megterhelő volt, mivel nehezen találtam, hogy mivel tudnám
ambicionálni őket.
A digitális oktatásban általam feladott tananyagokat az újra megnyitott jelenléti rendszerben
tudtam számonkérni, ami a fentiekkel ellentétben pozitív élmény volt, mivel láthatóan
foglalkoztak a tánccal a gyerekek, az elméleti anyagokat elolvasták és a koreográfiákat sem
felejtették el. Ez azért adott némi reményt, hogy ezt a tanévet pozitívan tudjuk lezárni.

Vizsgára készülés
Mivel újra jelenléti rendszerben voltunk, lehetőségünk nyílt, hogy a gyerekek szokásos
záróvizsgát tegyenek, még ha nézők nélkül is. Egyeztettem a vezetőséggel és kitűztük a
művészeti oktatás utolsó tanítási napját a vizsga dátumának. Nem volt könnyű dolgunk, mert
így mindössze már csak hat foglalkozásunk maradt a felkészülésre, és a gyerekek abszolút nem
voltak felkészülve. Ahogy írtam a korábbiakban, elképesztő negatívan hatott rájuk ez a kiesett
két hónap, ami elsősorban a fegyelmezetlenségükben és az állóképességük leromlásában volt
tetten érhető.
Ki kellett találnom, hogy hogyan hozzuk be ezt a kimaradt két hónapot, két hét alatt, ami elsőre
lehetetlennek látszott, de végül megoldottam. A koreográfiákat újragondoltam és sikerült
befejeznünk őket, valamint azzal, hogy kitűztünk egy célt, amihez szoros volt a határidő, olyan
nyomást helyezett rám, amit sikerült konstruktív energiákká változtatnom, és ez a gyerekekre
is kihatott. Nagyon intenzív órákat tartottam, mert ki kellett használnunk minden percét, de a
táncosoknak sikerült ehhez a fokozott tempóhoz adaptálódniuk és a végére már nagyon
fegyelmezetten dolgoztak. Az is hajtotta őket, hogy majd számot kell adni tudásukról, valamint,
hogy sikerült megtanulniuk az amúgy nem könnyű koreográfiákat. Ez utóbbi jót tett az
önbizalmuknak, ami még tovább hajtotta őket.

A vizsga
A vizsgát zártkörűen tartottuk, kizárólag a vezetőség és egy videós kolléga volt jelen rajtam és
a gyerekeken kívül. Fellépőruha beszerzésére már nem volt idő, de hogy a produkciók jobban
mutassanak, megszerveztük, hogy egyforma színű pólóban és farmerban adják elő a táncaikat.
A vizsga napján nagyon izgultak a diákok, különösen a kicsik, mivel nekik még kevesebb a
tapasztalatuk ilyen téren, de végül nagyon szépen teljesítettek és meg voltam velük elégedve.
A koreográfiákat hibátlanul és nagyon odafigyelve táncolták el, és bár volt bennük vizsgadrukk,
de ez a táncukon nem jött át, kifejezetten könnyednek tűntek. Aminek nagyon örültem, hogy
pontosak voltak és fegyelmezettek, aminek a vizsgán jelenlévő kollégák is hangot adtak.
A felvételeket megosztottam a szülőkkel és nagyon sok pozitív visszajelzést kapott mindkét
csoport, mivel egyrészt nagyon örültek, hogy láthatták az egész éves munka gyümölcsét, még
ha nem is élőben, másrészt többségében tetszettek a gondviselőknek a produkciók és
elégedettségüket fejezték ki.

Konklúzió
Az előző tanévet is a koronavírus járvány tépázta meg és emiatt a tervek egy jó része nem
tudott megvalósulni. Az idei tanév elején nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, ennek
megfelelően kellett célokat kitűzni. Az én hozzáállásom az volt, amit a gyerekeknek is
elmondtam, hogy úgy kell dolgoznunk, mintha „normál” tanév lenne, és ha megint lezárás
vagy egyéb probléma következne be, akkor majd ahhoz alkalmazkodunk. Ezért nem vettük
félvállról a dolgokat, hanem maximálisan a munkára koncentráltunk.
Célként tűztem ki, hogy egy évzáró bemutatót rendezzünk, és ott táncoljanak el legalább két
táncot csoportonként, valamint minél több társastánc alapjaival ismerkedjenek meg. Továbbá
második félévtől az alaptechnika és a zeneiség fejlesztése is legyen folyamatosan az órák
része. Ennek megfelelően állítottam össze a foglalkozásokat.
Az első cél részben teljesült, mivel évzáró vizsgát tettek a gyerekek és kiválóan megtanultak
két-két táncot, amit elő is adtak a zártkörű bemutató keretében. A korlátozások miatt sajnos a
szülőknek nem adhatták elő, ezért sikerült „csak” részben. A másik cél volt, hogy minél több
társastánc alapjaival ismerkedjenek meg szintén részben teljesült, de ebben is nagy szerepet
játszott az a két hónapos időtartam, ami nem tette lehetővé a jelenléti oktatást. Mindkét
csoporttal három-három társastánccal foglalkoztunk, a Cha-cha-cha-val a Samba-val és a Jiveval, melyeket részletesebben is elemeztünk. Én elégedett vagyok, hogy ennyit is sikerült
haladnunk az idei körülményekhez képest. Az alaptechnika ás a zeneiség komolyabb
fejlesztését a második félévre terveztem, de ezekre gyakorlatilag csak néhány alkalmat
tudtunk szánni a fent említett okok miatt.
Összességében elégedett vagyok, mivel egyrészt a gyerekek sikeres vizsgát tettek és
teljesítették az elvártakat, továbbá javult a fegyelem, összeszokottabbá váltak a csoportok,
kooperatívabbak lettek, fejlődött a zeneiségük, fegyelmezettebb a táncuk és sokkal korrektebb
a technikájuk.

Célok a következő tanévre
A következő tanévre szeretném még jobban elfogadtatni és megszerettetni a páros táncokat,
valamint a mostani és a jövőbeni művészetoktatásba jelentkező diákok számára még
színvonalasabb edukációval emelni a tudásszintjüket. Ennek elérése érdekében a csoportok
beosztásának újragondolása lesz az első feladatom szeptemberben. Szeretném, ha életkorban és
lehetőleg tudásszintben hasonlóak kerüljenek egy-egy csapata, így még célzottabban tudom az
adott csoport táncosait képezni.
Azt látom, hogy a páros társastáncok sokat vesztettek a népszerűségükből, aminek elsősorban
társadalmi okai vannak, de bízom abban, hogy érdekes és hangulatos órák tartásával, sok
türelemmel és a különböző korosztályok számára jól átgondolt tanmenettel újra közkedveltté
válhat ez a művészeti ág.

Körösladány, 2021. június 24.
Megyeri Csaba

Idegen nyelvi kompetencia mérés
2020-2021
Készítette: Budainé Kántor Beáta
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6/Emelt csoport:
A csoport tagjait szintfelmérő teszttel válogattuk be az emelt óraszámú csoportba negyedik év
végén. A létszám 15 fő, mely a legideálisabb nyelvoktatásnál. A tanulók jól összeszoktak a tanórákon,
szívesen dolgoznak egymással. Legtöbben nagy örömmel tanulják a nyelvet és aktívak az órákon is. A
tanórákon mind a négy kompetenciát fejlesztjük-hallás utáni szövegértés, olvasás utáni szövegértés,
beszéd, írás. Szerencsések vagyunk, mert rátaláltunk az Oxford tankönyvkiadó Project
tankönyvcsaládjára mely nagyon figyel arra, hogy a feladataival mind a négy kulcskompetenciát azonos
arányban fejlessze.
A hatodikos kompetenciamérő feladatlap ezek közül két részt vizsgál az olvasás utáni
szövegértést és a hallás utáni szövegértést.
Az olvasás utáni szövegértést mindig könnyebbnek mondják a tanulók, hiszen annyiszor
olvashatja át amennyiszer csak tudja és konkrét dolgokat is vissza tud keresni a szövegben. A hallás
utáni szövegértés azért nehezebb mert, ott vannak zavaró körülmények: a beszéd gyorsasága,
akcentus, visszhang, egyéb utcai zajok illetve csak kétszer hallgathatja meg és nem tud visszakeresni
benne semmit. A memóriájára is kell támaszkodnia a tanulónak.
Célunk, hogy emelt csoportban, heti öt angol órával, nyolcadik évfolyam végére elérjék
legalább az B1 szintet a legtöbben. Néhány tanuló ennél még jobbra is képes lesz (B2). Ez a lehetőség
kitűnő alapot jelent számukra arra, hogy középiskolában tovább folytatva az intenzív nyelvtanulást,
rövid időn belül elérjék a B2 szintet és minél hamarabb középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tehetnek
vagy emelt érettségin is sikeresen teljesítsenek.
Az idei eredményeket az is befolyásolta, hogy ezek a gyerekek hónapokat töltöttek otthon a
tavalyi és az idei tanévben is, online illetve digitális oktatás alatt, egyedül kellett megbirkózniuk az
idegen-nyelvtanulással. Ez a helyzet nagyban rontja a munkamorált néhány tanulónál és ez meg is
látszik az eredményeiken. 1 fő 100% eredményt produkált. Azok, akik 80% feletti eredményeket értek
el, jó kilátásokat mutatnak arra, hogy ők elérjék, nyolcadik osztály végére, a B2 szintet.
Az elkövetkező tanévekben, továbbra is folytatom a hallás utáni szövegértés feladatok
gyakoroltatását, úgy hogy kisfilmeket, rajzfilmeket, reklámfilmeket nézünk meg és szövegértés
feladatokat adok majd a tanulók számára, melyek a filmekre épülnek. A tankönyv feladatait továbbra
is, megoldják a tanulók. Igyekszem minden órán alkalmazni ezeket a feladattípusokat. Az
ismeretterjesztő szövegek és a mesék legjobbak az olvasott szövegértés fejlesztésére. Ezeket is
sűrűbben fogom alkalmazni a tanóráimon.

Az eredményekről:
A csoport átlag: 69%
90-100% 2 fő
80-89% 1 fő
70-79% 3 fő
60-69% 7 fő
50-59% 2 fő

8/3 Lassan haladó csoport
A csoportba 11 fő tanuló jár. 2 fő igazgatói engedéllyel mentességet kapott idegen nyelv
tanulása alól. 2 főnek értékelés alóli mentessége van. 1 fő írás-helyesírásból rendelkezik mentességgel.
7 fő vett részt a mérésben. Ezek a tanulók lassabban haladtak, mint a közepes csoportosok. Nekik
sokkal több gyakorlás és idő kellett ahhoz, hogy elsajátítsák az angol nyelv alapjait. Számukra az idegen
nyelv- tanulása önmagában is nagy kihívás. Nekik nehezen megy az idegen szavak kiejtése és leírása is,
de az ők tanulmányaikra is rányomta a bélyegét az online és a digitális oktatás. A mérés előtt több
hasonló A2 szintű feladattal készültünk. A középiskolában is elsődleges feladatuk a szókincs bővítése
és a szöveghallgatási készség erősítése illetve a beszédkészség fejlesztése lesz.
36 % a csoport átlaga.
50-59 % -2 fő
30-39 %-3 fő
20-29 %-2 fő
Véleményem szerint, ez a mérési eredmény csak egy pillanatnyi állapotot mutatja. Arra utal, hogy hol
tartunk és milyen és mennyi munka áll még előttünk a céljaink eléréséig.

Beszámoló a felsős munkaközösség 2020-2021-es tanév második félévében
végzett munkájáról
Az első féléves osztályozó értekezlet után január 29-én minden osztályfőnök kiosztotta a
bizonyítványokat, február 8-án pedig megtartottuk félévzáró értekezletünket.
Február 10-én felsős munkaközösségi értekezletet tartottunk, ahol az iskola rendjével, a tantermek
és folyosók tisztaságával kapcsolatos észrevételeinket vitattuk meg. Az értekezleten a hetesi és az
ügyeletesi rend átalakításáról valamint az osztálytermek tisztaságának pontrendszerben való
értékeléséről döntöttünk. A következő héten tájékoztattuk a tanulókat az őket érintő változásokról,
szabályokról. Az új rendszert a gyerekek tökéletesen megértették, a szabályokat betartották és
néhány hét elteltével a folyosói rend szépen helyreállt, a tantermek tisztábbak, rendezettebbek
lettek. Az iskolai takarító személyzettől is pozitív visszajelzések érkeztek. Az időközben bevezetett
online oktatás ugyan megbontotta kissé a kialakulófélben lévő szokásrendet, de a módszer, az
elképzelés működőképes, ezért a következő tanév elejétől mindenképpen folytatni fogjuk az új,
szigorúbb rendszer megszilárdítását.
Február 19-én az ötödik évfolyamos tanulók egy online színházi előadáson vettek részt, ahol a
Budapesti Operettszínház János vitéz című előadását tekintették meg.
A nyolcadikos osztályfőnökök a szülőkkel történt egyeztetés után február 19-ig továbbították végzős
tanulóink középiskolai jelentkezési lapjait. Egy tanulónak kellett központi felvételi vizsgát írnia,
melyre külön jelentkezni kellett és melyre január 23-án került sor.
Február 24-én került sor végzős diákjaink tablófotózására.
A járványügyi helyzet miatt március 8-tól életbe lépett a digitális oktatási rend. Az ezzel kapcsolatos
tudnivalókat intézményvezető asszony 16-án, egy online nevelőtestületi értekezleten osztotta meg
velünk. A kezdeti időszakban kollégáink szabad kezet kaptak, hogyan és milyen formában adják le
tanítványaiknak az aktuális tananyagokat. Többnyire a Facebook messenger csoportjait használtuk,
de volt aki a Discord-dal és egyéb felületekkel is megpróbálkozott. Az online időszak elhúzódása miatt
azonban szükség lett a rendszer újragondolására, átalakítására. Mivel a tavaszi szünet után sem
állhatott vissza a jelenléti oktatás, a házi feladatokat már egységesen, a Kréta napló felületén
töltötték fel pedagógusaink és a készség tantárgyak kivételével minden tantárgyból heti egy
alkalommal online órákat is tartottunk tanítványinknak. Az online órarendeket az osztályfőnökök a
szaktanárokkal egyeztetve állították össze, így elkerülhetőek lettek az esetleges óraütközések.
Tanulóink órai aktivitását, a visszaküldött munkákat érdemjeggyel értékeltük, elégtelen
osztályzatokat csak a legvégső esetben adtunk.
Az online időszakról általánosságban elmondható, hogy nagy kihívást jelentett munkatársainknak és a
tanulóknak egyaránt, hiszen teljesen új dolgokkal, feladatokkal találkoztunk. A gyermekek nagy
többsége szorgalmasan, tisztességesen dolgozott, az online órákra, ha nem merültek fel technikai
akadályok, felcsatlakoztak. A kezdeti időszakban a gyerekek kissé nehezen boldogultak az elkészített
feladatok Krétá-ba való feltöltésével, de szaktanáraiktól, osztályfőnökeiktől megkapták a kellő
segítséget és természetesen türelmi időt is biztosítottunk számukra. Munkatársaim véleményét
meghallgatva általánosságban elmondható, hogy ezen időszak alatt ugyanazon gyerekeket volt
nehezebb munkára bírni, akik a jelenléti oktatás során is motiválatlanabbak. Ezen tanulók
hiányosságait, elmaradt feladatait május 10, vagyis a jelenléti oktatás visszaállítása után minden
kolléga megpróbálta pótoltatni.

Április utolsó és május első heteiben minden végzős tanuló megkapta középiskolai felvételi
értesítőjét. Minden tanulónk felvétel nyert, valamelyik általa megjelölt középiskolába. Fellebbezési
lehetőséggel egy tanuló élt.
Április 16-ig pedagógusaink leadták a jövő évre vonatkozó tankönyvrendeléseket.
A jelenléti oktatás visszaállítása után, főként mivel a tanév vége is közeledett már, elég nehéz volt a
gyerekekkel újra felvetetni az iskolai élet ritmusát.
Május 19-én került lebonyolításra a hatodik és nyolcadik évfolyamot érintő országos nyelvi mérés,
melyet angol szakos kollégáink javítottak és melynek eredményét a OH felületére feltöltötték. A
mérés probléma nélkül lezajlott.
Egy héttel később, május 26-án az országos kompetencia mérésre került sor.
Május végén, június első hetében a legtöbb osztály szervezett osztálykirándulásokat.
Június 1-én a hetedikes, nyolcadikos osztályfőnökök valamint az iskola vezetése ballagási
megbeszélést tartottak, melynek során számba vették az ezzel kapcsolatos teendőket, kiosztották a
feladatokat.
Június 4-én mobil napot tartottunk, a gyerekek 10 óra után hazamehettek, a kollégák pedig a Vidra
tanyán érezhették nagyon jól magukat a számukra szervezett pedagógus napon.
Az utolsó hetekben végzőseink és osztályfőnökeik nagy erőkkel készültek a ballagási bankettre és a
ballagásra. Megérkeztek végzőseink fényképei, tablói, meghívói.
Június 10-én, osztályozó értekezletünkön a felsősök magatartását és szorgalmát értékeltük.
Június 14-én a konferencia teremben az érdeklődő osztályok megtekinthették az utazó Minizoo
kiállítást, ahol különleges és érdekes állatokat láthattak.
Az utolsó tanítási napon, június 15-én minden osztály az osztályfőnökével töltötte az időt, különböző
programokat, kirándulásokat szerveztek.
Ugyanezen nap délutánján szerveztük nyolcadikos tanulóink ballagási bankettjét, ahol a meghívott
pedagógusoktól a két ballagó osztály egy-egy rövid beszéddel, a múltat felidéző videóval és egy közös
dallal búcsúzott.
Színvonalas és megható ballagási ünnepségünkre június 19-én szombaton került sor. A ballagási
előkészületekért köszönettel tartozunk a három hetedikes osztálynak és osztályfőnökeiknek. Az
ünnepség után elballagott diákjaink átvették bizonyítványaikat.
Iskolánk ötödik évfolyamos tanulói Oravecz Eszter Ágnes és Földi Erika kíséretében június 20 és 26
között részt vehettek a szilvásváradi Csodaszarvas Táborban.
Tanévzáró ünnepségünkre június 26-án, a tanévzáró értekezletre pedig június 30-án kerül sor.
Versenyeinkről, pályázatainkról:
A járványügyi helyzet miatt számos, hagyományos versenyünk nem került megrendezésre, de online
formában mégis sok-sok megmérettetésen vehettek részt tanulóink.
Február 3-án a Nyelvészkedő csapatverseny második fordulóján két csapat oldotta meg helyben a
feladatokat.

Február 24 és 26 között a Simonyi-versenyen vett részt online formában évfolyamonként 10-10
tanuló. A második fordulóba Mikó Ákos, Hőgye Klarissza és Nagy László tanulók jutottak tovább.
Február 26-án szintén online formában ugyan, de megrendezésre került a Bendegúz nyelvész verseny
is, melynek megyei fordulóján is kiválóan szerepeltek iskolánk ügyes tanulói.
A március 1-én tartott Kálti Márk történelem verseny iskolai fordulóján vettek részt 5. és 7.
évfolyamos tanulóink. Az országos megmérettetésre Mikó Ákos, 5.b osztályos tanuló jutott tovább,
ahol 22. helyezést ért el.
Varga Mária kolléganőnk szervezésében négy ötödik évfolyamos tanuló részt vett a III. Kárpátmedencei online földrajz-történelmem versenyen.
Május 27-én zajlott a Nyelvészkedők Csapatverseny országos döntője Balogh Zsófia, Bátori Anna,
Kovács Attila és Rakovics Andrács részvételével. Felkészítő pedagógusuk Sas Éva tanárnő volt.
Szintén megrendezésre került a tavaszi hónapok folyamán az Arany János Magyarverseny, melynek
online döntőjén, március 27-én Mikó Ákos 5.b és Nagy László 6.a osztályos tanulók 10. helyezést
értek el.
Számos matematika versenyen is megmérettettek tanulóink a második félév ideje alatt. A Bendegúz
tudásbajnokságon 6 fő, a Zrínyi Ilona Matematika versenyen 10 fő, a Megyei Matematika versenyen
6 fő, a Kalmár László Matematika versenyen 6 fő, A Körösök Menti Levelezős Versenyen 15 fő, A
Kenguru Nemzetközi matematika versenyen pedig 7 fő tette próbára magát. Felkészítő pedagógusuk
Solymosi Sándor volt.
A Nemzetközi Tehetségprogram NTP-TFJ-20 nyertes pályázatának köszönhetően iskolánk 830.000 Ft
értérű társasjátékkal gazdagodott. A pályázatot Sas Éva kolléganőnk készítette el és adta be.
A második félév során, az online oktatás két hónapját is beleértve, is törekedtünk a munkatervben
megfogalmazott oktatási- nevelési célok elérésére. Folyamatosan törekszünk a korszerű ismeretek
nyújtására, a gyermekek kommunikációs képességeinek fejlesztésére, az önálló tanulás szokásainak
kialakítására. A digitális időszakban kollégáim a legjobb tudásuk és képességük szerint próbáltak
alkalmazkodni a kialakult helyzethez, és a megváltozott körülmények mellett is próbálták
tanítványaiknak a legtöbbet nyújtani.
Tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink számára biztosítottuk a differenciálást, a fejlesztő és
korrepetáló foglalkozásokat.
Tehetséges tanulóinkat igyekeztünk plusz feladatokkal, információkkal ellátni, különböző
versenyeken mérettettük meg őket.
Folyamatosan arra törekedtünk, hogy gyermekeink megtanulják és betartsák az iskolai együttélés
szabályit. Folyamatosan dolgoztunk a tanórai is az óraközi szünetekben a fegyelem betartatásán.
Pedagógusaink ellátták a reggeli és óraközi felnőtt ügyeleteket, munkájukat iskolaőr segítette. A
hetesi, ügyeleti és takarítási rendben bevezetett változtatások eredményesnek bizonyultak, a
következő tanévben mindenképpen ezen az úton szeretnénk tovább haladni és újabb elemekkel
egészíteni ki az eredeti elképzelést.
Körösladány, 2021. június 23.
Bak Katalin

Munkaközösségi beszámoló
2020/2021.
Gyógypedagógiai munkaközösség
A 2020/2021-es tanévben összesen 122 tanuló vett részt rehabilitációs és fejlesztő
foglalkozásokon. Ebből a létszámból:
- sajátos nevelési igényű 74 tanuló,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd 48 tanuló.
A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 26 tanuló esetében végzett vizsgálatot, 3 tanuló
esetében pedig módosította a szakvéleményt. A Szeghalmi Telephely 27 tanuló felülvizsgálatát
végezte. Tanév közben 4 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló lett
sajátos nevelési igényű. A sajátos nevelési igény 1 tanuló esetében, beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézség pedig 2 tanulónál szűnt meg. Tanév végén 1 tanulónál állapította meg a
szakértői bizottság, hogy a tanulásban akadályozottak tantervi követelményei alapján folytassa
tanulmányait a következő tanévben.
Dokumentációs feladataink:
o munkanaplók és egyéni fejlődési lapok vezetése,
o egyéni fejlesztési tervek,
o félévi értékelések készítése.
Feladataink a pedagógusokkal való konzultáció, gyermekekkel kapcsolatos tapasztalatok, a
megsegítés módjainak megbeszélése. További feladataink még a szakértői vizsgálatok
eredményeinek, javaslatainak megbeszélése, szülőkkel való kapcsolattartás. Szakértői
vizsgálatok kezdeményezése, kontrollvizsgálatok és mentesítések céljából kapcsolatot

tartottunk

szakintézményekkel,

Békés

Megyei

Pedagógiai

Szakszolgálat

Szakértői

Bizottságával és Szeghalmi Telephelyével.
A szakértői bizottság által javasolt terápiák, foglalkozások: rehabilitációs-, fejlesztő
foglalkozások, mozgásfejlesztés, logopédiai terápia, szurdopedagógiai fejlesztés, pszichológiai
gondozás, szenzomotoros terápia, felzárkóztató foglalkozás. A BTMN-es tanulók
felzárkóztatását tanítók és szaktanárok is segítik.
-

Kovács Lívia szomatopedagógus által tartott mozgásfejlesztésen az első félévben 1 tanuló vett
részt heti 2 órában, a tanév II. félévében azonban 2 tanulót fejlesztett heti 2 órában.

-

Szurdopedagógiai fejlesztést egy tanulónak írtak elő heti 1 órában. A fejlesztést
Mezőberényben, Dénes Dóra látta el az I. félévben. Jelenleg szurdopedagógiai fejlesztés nem
megoldott.

-

Logopédiai terápiát Tóthné Laurinyecz Zita logopédus látta el.
Alaplogopédiai ellátásban részesült 11 tanuló a pedagógiai szakszolgálat szervezésében,
SNI logopédiai ellátásban részesült 18 tanuló az iskola szervezésében. Számukra a logopédiai
ellátást az iskola szervezi meg abban az esetben, ha a fejlesztendő területek között a logopédiai
fejlesztést is kijelöli a szakértői bizottság.

-

Szenzomotoros terápiát 13 tanulónak írtak elő (8 SNI, 5 BTMN), fejlesztésüket Szabadosné
Füri Éva látta el.

-

Pszichológiai gondozást a Békés Megyei Szakszolgálat Szeghalmi Telephelye látta el szükség
szerint.

-

Tantárgyi mentesítéssel 26 tanuló rendelkezik, tanulásban akadályozott tanulók tantervi
követelményei szerint 11 tanuló haladt ebben a tanévben.

-

Két összevont gyógypedagógiai csoportunk van.
Az 1.csoport létszáma 7 tanuló, a 2. csoport létszáma 4 tanuló.
Mindkét csoport aktívan bekapcsolódott a többségi iskola programjaiba.

-

Kovácsné Sipos Andrea 2021. január 04 - 2021. február 05. között 30 órás továbbképzésen vett
részt távoktatásos formában a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
szervezésében „Tanulástámogatás digitális alapú módszerekkel” címmel.

-

Láncziné Krivanek Veronika 2021.02.25-én az Esély Pedagógiai Központ EGYMI online
programján vett részt, melynek témája: „Figyelem! Zavar!” Neurológiai hátterű
teljesítményzavarok, okok, tünetek, egyéni stratégiák, a magatartás és viselkedésszabályozás
zavarával küzdő tanulók megsegítésének technikái.

-

2021. tavaszán iskolánk újból áttért a digitális oktatásra. Minden tanulóval sikerült a digitális
kapcsolattartás. A szülők aktívan segítették a diákokat a tanulásban, a feladatok megoldásában.
Online oktatás idején játékos fejlesztő feladatokkal láttuk el tanulóinkat.

-

Június hónapban pedagógiai véleményeket kértünk 27 SNI és 13 BTMN-es tanulóról, akiknek
felülvizsgálata a 2021/2022-es tanévben válik esedékessé. A dokumentumokat június 30-ig
postázzuk az illetékes Szakértői Bizottság felé.

-

Év végi dokumentációs feladataink: év végi egyéni értékelő lapok készítése, amely a
bizonyítványokkal együtt került kiosztásra, illetve munkanaplók zárása.
Körösladány, 2021. június 23.
Láncziné Krivanek Veronika
mkv.

Év végi beszámoló - osztályfőnöki munkaközösség 2020/2021.:
A munkaközösség a 3. tanévét kezdte meg 2020 szeptemberében. Három olyan kolléganővel bővült a
munkaközösség, akik az előző években nem voltak ebben a szerepben. Mindhármuk osztályfőnöki
tevékenységét segítették a többiek, különösen az egy évfolyamon tanító társak, szaktanárok. Alsóban
Csekő Ágnes, felsőben pedig Néma-Lakatos Marianna és Budainé Kántor Beáta is nagyon lelkesen
végezte a munkaköri leírás szerinti és a munkatervben is megfogalmazott osztályfőnöki feladatait.
Mindhárman tökéletesen helyt álltak szerepükben: Ági az óvoda-iskola átmenetet, Mariann az alsó-felső
átmenetet, Betti pedig egy elég problémás osztály legnehezebb tanévét koordinálta. Bettiről azt
gondolom, hogy megérdemelné, hogy 5.-től 4 éven át vezessen egy osztályt, mivel tudomásom szerint
rajta kívül senki sem kapkodott a 8.b osztály osztályfőnöki feladataiért, becsüljük meg szigorúságát,
határozott vezetését.
Az idei tanévre kevesebb feladatot vállaltam ennek a közösségnek, mint munkaközösség-vezető, mint
az elmúlt 2 évben, egyrészt a pandémia, másrészt az egyéb iskolai feladatok nagy száma miatt is a
„kevesebb néha több” elve alapján.
A szeptemberi évkezdéshez kötődő feladatokat minden osztályfőnök elvégezte (javaslat a
munkatervbe, a tervezet átolvasása, dokumentációs feladatok, adategyeztetés, adatok felvitele, a kért
informatikai jellegű felmérések a gyerekek körében, szülői értekezletek online formában vagy papír
alapon).

2020. okt. 19-én került sor a Mini Tehetségnapra. Először az ennek hátteret nyújtó pályázatról
számoltam be, melyen Illés Vilmával közösen dolgozunk, majd 30 perces bemutatók következtek.
Először Keresztesi János beszélt a kognitív képességek fejlesztéséről, majd kollégájával, Havran
Mihállyal és sportos tanítványaikkal mozgásos gyakorlatokat, játékokat mutattak be. Őket követte
Solymosi Sándor tanító bácsi, aki 4.-es tanítványaival matematika versenypéldákat oldott meg eljátszva
a szöveges feladatokat. Ezután 6.-os tanítványaimmal nyelvi és irodalmi játékokat játszottunk, majd
színjátszós diákjaim ízelítőt adtak néhány sokat alkalmazott gyakorlatból. Iskolánk igazgatónője,
Oravecz Eszter Ágnes sikeresnek értékelte a délutánt. Egy kis teával, szendviccsel vendégeltük meg a
résztvevőket. Az előtérben néhány rajzos, illetve kreatív írás feladatot is meg lehetett tekinteni. A helyet
a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház és Könyvtár biztosította. Iskolánk asszisztensei a regisztrációról
és a vendéglátásról gondoskodtak, Csala Rajmund a technikai segítséget biztosította, Kovács-Goda
József a fotókat készítette. Köszönöm minden kollégámnak, aki aktívan feladatot vállalt, a gyerekeknek
a rendezvényen való közreműködést és a kifogástalan magatartást! A visszajelzések alapján hasznos
volt a délután és mindenki jól érezte magát.
November végére terveztük az iskolaőrrel való beszélgetést a felső tagozaton tanítók számára, ezt az
iskolaőr-váltás miatt a 2. félévre tettem. Fontos, hogy tudjuk, hogy miben segítheti a munkánkat, és mi
az, amit ő sem tehet meg. Az órai és szünetbeli magatartási problémák kezelésére a megbeszélésen a
diákügyeleti-rendszer átalakítását tűztük ki célul, mely önkéntes alapon szerveződött át. Gyányi
Mariann kolléganő és Czellár Bence iskolaőr vállalta a csapat koordinálását. Nagyon lelkesen kezdték
meg a munkát, ami a digitális munkarendig tökéletesen működött. Sajnos május 10. után már nem
működött, de szeptembertől javaslom a folytatást, remélem ugyanígy vállalják a koordinálást az
érintettek. Jutalmazni kell a legaktívabb tanulókat. Ezzel egyidőben a termek rendjének, tisztaságának
elérése céljából alakítottuk ki a pontozási rendszert. Ez év végéig működött, a takarítónők javulásról
számoltak be. Néhányan ezen a megbeszélésen kissé komolytalanul és érdektelenül viselkedtek
(mondván, nekik nincsenek az óráikon a renitens tanulókkal sem problémáik, az Arizóna-szobát
elutasítják, ezáltal nem használják). Ami az iskola elfogadott és dokumentumban rögzített szabálya, azt
véleményem szerint mindenkinek tartania kell az egységesség érdekében. Lehet, hogy vannak kollégák,
akiknek nincsenek fegyelmezési problémái (talán a tantárgy jellegéből és a pedagógus személyiségéből
is adódóan), de nem szabad homokba dugni a fejünket, mert az iskolában igenis sok probléma van
(tanulmányi is és magatartási is), ha színvonalas iskolát szeretnénk, ezekre oda kell figyelni és közösen
megoldásokat keresni, és ha néhány kollégának nincs problémája, segíthet azoknak, akiknek van.
Beszéltünk a bukott tanulókról a félévi értekezleten is, illetve arról, hogy a rendbontó tanulókat
kötelezzük-e napközibe, vagy más lehetőséget keresünk a felzárkóztatásukra. Erre nem született
megoldás, a következő tanévet szigorúbb napközis szabályokkal kell elkezdeni és ezt fenntartani. A
napköziben a tanév során olyan gátlástalanul viselkedett néhány gyerek, mely nem tűrhető meg
iskolánkban, s véleményem szerint megalázó az ott dolgozó felnőttekkel szemben.

Az óvoda-iskola átmenet és az alsó – felső átmenet az osztályfőnökök nagy odafigyelésével
folyamatosan zajlik. A különleges bánásmódú gyermekekre mindannyian odafigyelünk, több konkrét
osztályfőnöki példa is van rá, illetve ifjúságvédelmi jellegű is.
A pedagógusok többsége igyekszik a nehézségekkel megbirkózni az osztályokban, a problémákra
megoldást keresni, de sokszor tehetetlennek bizonyulnak a beírások, a figyelmeztetések. Szükségét
érzem további, szülőkkel, nevelőszülőkkel, gyámmal történő esetmegbeszélések megszervezésének,
fegyelmi tárgyalások kiírásának a nagyon renitens tanulók esetében (családsegítő, akár egyéb
résztvevők meghívásával pl. rendőr). Ne hagyjuk, hogy órákat, osztályokat és pedagógusokat tegyenek
tönkre azok a tanulók, akik a tanév során folyamatos balhékat generálnak.
A csoportbontásban tanuló felsős diákokkal kapcsolatos változtatási javaslatokat az I. félév végén
megbeszéltük, a tanévzáró értekezleten szeretnék erre újból kitérni. A jövőben nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni a csoportbontásban tanuló gyerekek egységes értékelésére. Többen jobb jeggyel és
kevesebb tudással kényelmesen elücsörögnek a közepes csoportban, míg más rosszabb jeggyel zár az
első csoportban.
Próbáltunk odafigyelni a magatartás – szorgalom értékelésének kritériumaira, ennek megfelelő
értékelésre, ami a mindennapi realitásokat tükrözi (a felsős osztályozó értekezleten). Úgy érzem, hogy
az év végi osztályozó értekezleten – bár még mindig elég viharosan – ez egészen jól sikerült. Többször
felmerült a tanév során, hogy felső tagozaton talán nincs is értelme a körbeadott osztályonkénti
magatartás-szorgalom osztályozó lapnak, túl jó eredmények lesznek. Az osztályfőnöknek ismernie kell
tanulóit, illetve tudnia kellene minden olyan esetről, ami a havi jegyet lefelé vagy akár felfelé viszi. A
jövő tanév elején erről beszélni kell.
Továbbra is fontosnak tartom a tanulási szokások felmérését, tanulási tanácsok megfogalmazását
osztályszinten. A tanulási motiváció erősítését beszélgetésekkel, pozitív minták megismertetésével
folyamatosan kell végezni 1. osztálytól. A tanulásmódszertani tanácsokat minden szaktanárnak
kötelessége megismertetni tanulóival, ha már nincs tanórai keretben.
A 4.-es osztályokban év végi mérést végeztek a pedagógusok. Matematika, szövegértés és magyar
nyelv területén írtak felmérést. A csoportbontást ezekre a mérésekre és a tanítók véleményére alapozva
jól átgondoltan kell végezni. Szerencsésebb a hármas bontás, mint a kettes. Az angol nyelvi mérést
Budainé Kántor Beáta végezte. Segítheti az emelt angol csoportba való kerülést ennek eredménye, de a
szülő szabadon dönthet arról is, hogy a jó eredmény ellenére csak heti 3 óra angolt szeretne
gyermekének. A MaTalent matematika tehetségmérés eredménye is megérkezett. Oda kell figyelni arra
a 4 tanulóra, aki magas pontszámával a tehetségígéret sávba került.
Év végén minden osztályfőnök elkészíti év végi beszámolóját. Jónak tartom a segítő támpontokat, jó
lenne, ha minden pedagógus fel tudná tölteni a pontok nagy részét. A törzslapok, bizonyítványok

írásával kapcsolatban sok kérdés merül fel mindig év végén, jó lenne jövőre egy olyan tájékoztató, ahol
mindenki felteheti kérdéseit, illetve kicsit pontosabb irányítást kaphatnak a még tapasztalatlanabb
pedagógusok.
Ami elmaradt: az osztályfőnököknek szóló szakmai kirándulás, „A mi osztályunk” tabló készítése.
Örülök, hogy az év végén sor kerülhetett az „Osztályok napja” programra. Ezt ki-ki kedve szerint
használhatta fel; volt, aki gyalogtúrát, fagyizást, sütizést, szalonnasütést, biciklitúrát, közös játszást,
csónakázást tervezett. Mindenképp fontos, hogy erősítsük az osztályközösségeket, így kötődnek az
iskolához, és ha jól tudnak együtt „lenni” szabadidős programokon, együttműködőbbek lesznek a
tanítás-tanulás terén is.
Sas Éva
Körösladány, 2021. 06. 23.

