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1. Bevezetés 

 

A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 

 

A munkaterv összeállításakor figyelembe vettük a telephelyek működését, 

tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozókat: 

 

 iskolánk pedagógiai programját, helyi tantervét, tehetségfejlesztő programját,  

 

 az intézmény belső ellenőrzési csoportjának éves munkatervét, 

 

 az önértékelési kézikönyvet általános iskolák részére. 

 

 

2. Helyzetelemzés 
 
2.1. Személyi feltételek 

 

Szakmai vezető: Szabóné Varga Éva 

 

Munkaközösség vezető: Ádámné Balog Erika  

21 alsós osztályunk mindennapi életét, nevelését jólképzett, kiemelkedő módszertani 

kultúrával rendelkező alsós osztályfőnök irányította. Osztályfőnöki tevékenységük 

mellett szaktanári feladatokat is elláttak. Mellettük a munkaközösség tagja még két fő 

volt, akik magas óraszámban láttak el szaktanári feladatokat. A 21 osztályból egy 

osztály sajátos nevelési igényű eltérő tantervű összevont 1-4. osztály. (továbbiakban 

SNI osztály) A tanév során szükséges személyi változások után állandó 

pedagógusok dolgoztak az osztályban, ami nagy segítsége volt a tanulók 

nevelésének, oktatásának. 

A munkaközösség tagjain kívül még 19 fő pedagógus segítette a szakos ellátottság 

teljeskörű biztosítását, ők voltak a pártoló tagjaink. Ők többségében az osztályban 

élő tanulóink napközis nevelői is voltak, így a gyerekek nevelése – oktatása még 
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hatékonyabban működött. 

 

 

2.2. Egyéb feladatok ellátása 

 

Pedagógusaink az osztályfőnöki tevékenységek és szaktanári feladatok mellett több 

feladatot is elláttak, amely feladatok felölelték az iskola teljes működését: gyermek- 

és ifjúságvédelmi felelős, diákönkormányzatot segítő pedagógus, mérés csoport 

tagja, versenyfelelősök, tankönyvfelelősök, testnevelés versenykoordinátor, 

újságfelelős, alapítványi kuratóriumi elnök, dekorációfelelős, intézményi 

kapcsolattartó, tehetségfejlesztő munkaközösség vezető. 

 

 

2.3. Munkaközösségi feladatok 

 

A munkaközösség év elején bekövetkezett szerkezeti változása szükségessé tette a 

munkaközösség feladatainak elosztását. Ez a második félévben is jól működött. 

Mindenképpen ki kell emelnem, hogy mivel a munkaközösség három 

intézményegységben működött, ez sokszor megnehezítette a rövid határidős 

feladatok elvégzését, vagy az információáramlását. Ezekben az esetekben nagy 

segítségemre volt a Magyar utcáról Ötvösné Tóth Ágnes, a Polgári utcáról Husztiné 

Dézsi Irén kolléganőim. 

Programjaink nagy részét projektként működtettük. A második félévben a Kis-

Kazinczy Szépkiejtési verseny valósult meg Nyakó Istvánné projektvezető 

irányításával, valamint a Fogalmazásíró verseny Agárdi Zoltánné projektvezetővel, 

és a Mini kockák hete projekt Kaprinyákné Ádám Edit vezetésével. 

 

 

 

2.4. A munkaközösséghez tartozó osztályok 
 
A munkaközösséghez 21 osztály tartozott, 20 általános tantervű osztály és 1 sajátos 

nevelési igényű tanulókból álló osztály. Az általános tantervű osztályok 18 – 31 fős 

osztálylétszámmal működtek, átlagosan 22 fővel, összesen 455 tanuló, félévhez 

képest 8 fővel kevesebb. 4 magántanulónk van, ez feleannyi, mint félévkor. Három 
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telephelyen tanultak a gyerekek: Iskola utca, Magyar utca, Polgári utca. Az SNI 

osztályban 7 fő tanult. 

 
 

3. Pedagógiai folyamatok 

 

3.1. A tervezés során a következő célokat és feladatokat tűztük ki a tanévre 

 

3.1.1. Éves célok és feladatok 

 Az értékelés hatása a tanulók személyiségének fejlődésére, tanórán 

alkalmazott értékelések hatékonyságának növelése, a minden napi 

gyakorlatba való beépülése. 

 A munkaközösségben működő innovatív tevékenységek megismerése, 

az eddigiek tovább működtetése. 

 A munkaközösségben végzett szakmai munkának, az eredményességi 

mutatóknak megismertetése az intézmény más dolgozóival, helyi 

publicitások számának növelése, hatékonyabb PR munka. 

 A tanulók széleskörű kompetenciafejlesztése tanórákon és tanórán 

kívüli tevékenységekben, kiemelten a szövegértés és a matematika 

kompetencia területeken. 

 Minden tanulónál a minimumszint elsajátításának biztosítása, segítése, 

a tanulói lemorzsolódás elkerülése, lehetőség szerinti csökkentése. 

 Az intézmény tehetségprogramjának megismerése, bekapcsolódás a 

programba, valamint a tehetséges tanulók beazonosítása, fejlesztése, 

gondozása. 

  A munkaközösség tagjai által kidolgozott olvasóvá nevelés program 

működtetése minden osztályban. 

 A szövegértő kompetencia fejlesztése különböző  oktatási kereteken 

belül. 

 A matematikai kompetenciák fejlesztése, műveleti sebesség mérése 3. 

és 4. évfolyamokon belső méréssel. 

 Az íráskészség felmérésével a kiépült íráskészség elérése a 4. 

évfolyamos tanulóknál, a tanév során minden évfolyamon folyamatos 

fejlesztéssel elérni a kiépültséget. 

 A differenciált óravezetés hatékonyságának növelése. 
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 A pedagógus kompetenciák fejlesztése, módszertani eszközök 

bővítése, projektek, témahetek alkalmazása a tanítás folyamatában. 

 IKT eszközök optimális kihasználtsága az oktatás hatékonyságának 

érdekében, a pedagógusok digitális kompetenciájának folyamatos 

fejlesztése az adott lehetőségek keretein belül. 

 Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata. 

 A tanulók magatartásának, viselkedéskultúrájának folyamatos 

fejlesztése, az alapvető erkölcsi normák elmélyítése. 

 Az egészséges életre nevelés, valamint környezettudatos magatartás 

kialakítása, fejlesztése.   

 A mindennapos testnevelés tartása minden évfolyamon, néhány 

osztályban a délutáni 2 testnevelésóra terhére labdajátékok 

oktatásának bevezetése. 

 A munkaközösség szervezeti kultúrájának fejlesztése. 

 A pályázati lehetőségek nyomonkövetése, lehetőség szerinti 

pályázatírás. 

 Az intézményi önértékelésbe való bekapcsolódás. 

 

3.2. Megvalósítás 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, 

eszközök 

 

3.2.1.Munkaközösségi szintű módszerek az általános tantervű osztályokban:  

 Az értékelés hatása a tanulók személyiségének fejlődésére, tanórán 

alkalmazott értékelések hatékonyságának növelése, a mindennapi 

gyakorlatba való beépülése érdekében munkaközösségi gyűlés 

keretében az első félévben áttekintettük az értékelés pszichológiai és 

pedagógiai hátterét, intézményünk pedagógiai programjában 

megfogalmazott értékelési rendszert, az egységes alkalmazás 

jelentőségének kiemelésével. Munkánkat a Hajdú – Bihar megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási Tagintézményének 

munkatársa, Bartókné Nagy Beáta segítette előadásával. A 

munkaközösségi foglalkozáson kitértünk és megbeszéltük a 

változásokat az SNI-s és BTM-es tanulók értékelésében. A második 
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félévben alkalmaztuk a megbeszélteket, az egységes Bocskai 

Pedagógiai Programban megfogalmazott értékelési elvek mellett 

minden pedagógus a tanulókra, osztályra illetve önmagára jellemző 

egyéni értékelési rendszert működtetett, ami szervesen illeszkedett az 

iskolai értékeléshez. 

 A tavalyi tanév gyengeségeként szerepelt, hogy a munkaközösségben 

végzett szakmai munkának, az eredményességi mutatóknak 

megismertetése elmaradt az intézmény más dolgozóival, a helyi 

médiák adta lehetőségeket nem használtuk ki. Ezért ebben a tanévben 

célul tűztük ki, hogy a publicitások számát növelni fogjuk, hatékonyabb 

PR munkát folytatunk. Az első félévben 12 cikk, a második félévben 7 

cikk jelent meg az iskolai honlapon pedagógusok és tanulók által. Az 

SNI-s osztályt Magyar Gergő pedagógus képviselte Lakatos Zsolt 

sporteredményeinek bemutatásával. 

 A tanulók széleskörű kompetenciafejlesztése történt meg tanórákon és 

tanórán kívüli tevékenységekben, kiemelten a szövegértés és a 

matematika kompetencia területeken.  

 Minden tanulónál igyekeztünk a minimumszint elsajátítását biztosítani. 

Az első félévhez viszonyítva csökkent a bukások száma. Kevés a 

felzárkóztató foglalkozás, többre lenne szükség a még hatékonyabb 

kompetenciafejlesztéshez. Kezdeményeztük a szakvélemények 

felülvizsgálatát, valamint egyes esetekben vizsgálatot indítottunk. 

 A tehetségfejlesztés területén is minden lehetőséget kihasználtunk: 

versenyeztetés, pályázatok, tanórai fejlesztés. Legkiemelkedőbb 

versenyeink a Mátyás emlékévhez kapcsolódó nemzetközi 

mesemondó- és szavalóverseny, a K&H Bank Vigyázz! Kész! Pénz! 

című versenye, valamint "Karjában ringat az erdő" - Országos vers-, 

próza- és meseíró pályázat. Tanítványaink Ausztriában képviselték 

iskolánkat és hazánkat a Mátyás emlékév kapcsán megrendezésre 

kerülő nemzetközi mesemondó- és szavalóversenyen. A 3.a és c 

osztály tanulóit Nyakó Istvánné és Varga Miklósné készítette fel. 

Osztályaink már több éve lelkesen vesznek részt a K&H Bank Vigyázz! 

Kész! Pénz! című versenyén. Idén Az 1-2. évfolyamosok körében 

Deméné Czeglédi Éva eljutott csapatával az országos döntőre, ahol is 
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harmadik helyezést ért el. Kiss Flóra 1.a osztályos tanuló meseírásával 

ért el országos 2. helyezést. Bekapcsolódtunk az országos 

tehetségkutatás mérésébe is. Negyedik osztályos tanulóink a MaTalent 

3 matematikai online tehetségazonosító mérésekben vettek részt. 

  A munkaközösség tagjai által kidolgozott olvasóvá nevelés programot 

működtettük majdnem minden osztályban, ezzel is erősítve a 

szövegértő kompetencia fejlesztését. Színházlátogatásokat 

szerveztünk Hajdúnánáson, Debrecenbe és Nyíregyházára. Az 

újságok, könyvek árusításával is az olvasás iránti érdeklődésüket 

igyekeztünk felkelteni. Új kezdeményezések is történtek ezen a 

területen is: a 3.c osztály Varga Miklósné osztályfőnök és Kaprinyák 

Sándor napközis nevelő vezetésével egyedi módon ünnepelte meg a 

Nemzetközi Könyv napját, ami során felkeltették a gyerekek 

érdeklődését az olvasás szeretete iránt, illetve könyvajándékban is 

részesülhettek a legfigyelmesebb kisdiákok. 

 A matematikai kompetenciák fejlesztése hasonlóan a szövegértő 

kompetenciához, főként tanórákon valósult meg. Folyamatos volt a 

felkészülés a műveleti sebesség fejlesztésére, pedagógusaink a Mérés 

munkaközösség által biztosított feladatbank használatával fejlesztették 

kisdiákjainkat. 

 Az íráskészség fejlesztése is folyamatos volt mind a négy évfolyamon. 

Ebben a tanévben újdonság volt második évfolyamon a Szépíró 

verseny, amit a gyerekek nagyon kedveltek. Ezáltal is szerettük volna 

felhívni a figyelmüket a szépírás fontosságára, az igényesség 

kialakítására. 

 Tanóráinkon a differenciálás, mint kiemelt módszertani eszköz 

folyamatosan jelen volt, a tanulás, a fejlesztés hatékonyságának 

növelése érdekében. 

 A pedagógus módszertani eszközeinek bővítése érdekében a 

munkaközösség több tagja valamely facebookos módszertani 

csoportnak. A Kritériumorientált mérés – értékelés intézményi 

bevezetése előtt munkaközösségünk többsége továbbképzésen vett 

részt. A tesztek megiratása és javítása is az ő feladatuk volt. Első 
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lépések a digitális világba- IKER 1. szintű képzést (E-

000603/2014/D018) Önállóan használom az informatikai eszközömet - 

IKER 2. szintű képzést (E-000603/2014/D019) 9 tagunk végezte el. Az 

EFOP 3.3.5. pályázat keretében megtartott "Élmény tanulni" - 

Pedagógusok továbbképzésen 3 pedagógusunk vett részt. Bár a 

továbbképzés elsősorban a táboroztatásra készített fel, olyan magas 

színvonalú kompetenciafejlesztésre történő felkészítés valósult meg, 

amit minden tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson tudunk alkalmazni.  

8 pedagógus kapott laptopot, és egyúttal vállalta, hogy további 

tanfolyamon bővíti informatikai tudását. 

 Az IKT eszközök használata egyre nagyobb problémát jelent: a 

számítógépek, az interaktív táblák állapotának folyamatos romlása 

egyre nehezebb körülményeket teremt a tanításban.  

 A tanulók magatartásának, viselkedéskultúrájának folyamatos 

fejlesztése, az alapvető erkölcsi normák elmélyítése folyamatos 

feladatunk. A gyerekek nevelése egyre nagyobb nehézséget jelent, 

módszertanilag is egyre nagyobb kihívás. A második félévben két 

pszichológus is érkezett a pedagógiai szakszolgálathoz. Így már 

folyamatossá vált a gyerekek vizsgálata, egyéni és csoportos terápiája. 

Újdonság volt, hogy foglalkozásokat is lehetet kérni a 

pszichológusoktól. Ezzel az első c osztály élt Deméné Czeglédi Éva 

osztályfőnök kérésére. Továbbra is a súlyos problémák kezelésére 

néhány osztályban a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat, 

valamint az iskolarendőr segítségét is igénybe kellett venni, 

esetmegbeszéléseket kellett tartani. A problémás tanulóknál az 

osztályfőnökök éltek a problémajelentés lehetőségével. Ezeknél a 

tanulóknál a családdal való együttműködés szinte lehetetlen, a szülők 

nem jelentek meg, nem működtek együtt. 
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 A természettudományos kompetencia, a környezettudatos magatartás 

kialakítása, fejlesztése érdekében pedagógusaink külön figyelmet 

fordítottak a tanulók saját környezetére, osztálytermük folyamatos, 

általában az ünnepekhez kapcsolódó dekorációjára, a gyerekekkel 

együtt alakítottak ki otthonos környezetet. Márciusban minden 

osztályunk részt vett a hulladékgyűjtésben. Kupakot gyűjtöttünk a 

fogyatékos gyerekek megsegítésére. Zöld ünnepeink címmel a városi 

könyvtár vetélkedősorozatot indított. Osztályaink közül a 3.a,b,c, 4.a és 

b osztályok továbbra is részt vettek a versenysorozaton. Az 

iskolarendőr előadásokat tartott a nyár veszélyeiről. Munkaközösségi 

szinten ünnepeltük meg a Föld napját, ”Zöld nap” című 

rendezvényünkön, melyet Nábrádiné Bagdi Ildikó szervezett és 

rendezett. A diákönkormányzati napon lehetőségünk volt programot 

kérni. Ezen a napon minden alsótagozatos kisdiák egy mozgó 

planetáriumban csodálhatta meg a csillagok és bolygók életét. 

 Az egészséges magatartás kialakítása folyamatos volt, legfőképpen az 

alapvető higiéniai szabályok betartatása. A 3.c osztály Varga Miklósné 

osztályfőnök vezetésével a DADA programban vett részt.  Minden 

osztályunkban megvalósult a mindennapos testnevelés, az Iskola utcai 

intézményegységben a délutáni 2 testnevelésóra terhére labdajátékok 

oktatása folyt. A gyerekek nagyon kedvelték, és a pedagógusok is 

szívesen alkalmaznák a többi intézményegységben is. Az 

osztályprogramok, kirándulások tervezésénél is szerepet játszott 

minden osztályban az egészséges életmódra nevelés. 

 A munkaközösség összetételének, számának megváltoztatásával 

szükségessé vált a munkaközösség szervezeti kultúrájának fejlesztése. 

Több próbálkozásunk is volt ebben a tanévben is, de meg kell 

állapítanunk, hogy kötetlen program esetén több kollégánk nehezen 

nyílik meg. 
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 A nevelés, oktatás, a kompetenciák komplex fejlesztését biztosítja az 

élménypedagógia. Az élménypedagógiai foglalkozások során nem 

egyénekkel, hanem csoportokkal dolgozunk, melynek során az egymás 

közötti interakcióból tanulnak legtöbbet a tagok saját működésükről és 

egymásról is. A csoportokkal való munka nemcsak azért 

elengedhetetlen az iskolákban, mert adva van egy formálisan kialakult 

csoport, az osztály, hanem azért is, mert az iskoláskorú gyermekek 

fejlődésének természetes velejárója a csoport (kortárscsoport, 

referenciacsoport). Minden gyermek különféle közösségek, csoportok 

tagja; ha ezeknek a csoportoknak a fejlődésére, összekovácsolására 

tudatosan hangsúlyt fektetünk, az nagymértékben segítheti későbbi 

munkánkat. Támaszkodhatunk a csoportra az értékek, normák 

kialakítása és azok betartatása terén is. Ha egy jól funkcionáló 

csoportban egyetlen csoporttag viselkedik rendbontóan, akkor a 

csoport kiveti őt magából. Egy számunkra értékes csoporthoz való 

tartozásért bármit képesek vagyunk megtenni – feltéve, hogy az 

megéri. Amennyiben a csoport rosszul funkcionál, akkor a hibákat és a 

provokációkat is fel lehet használni konstruktív módon. A nehézségek 

megbeszélése vagy a tevékenységek közös megtervezése 

meghozhatja a pozitív csoportnormákat. A konfliktusok, problémák 

kezelése helyett a hangsúly az alapvető értékek megteremtésén van, 

mely preventív faktorként működhet egy csoport életében. (Peer 

Krisztina: Csoportban nevelés. Az élménypedagógia pszichológiai 

megközelítése) A nyáron megvalósuló táborok programjai is az 

élménypedagógiát helyezik előtérbe. Június utolsó két hetében 

tanulóink 19 táborban vehetnek részt: nyelvi, művészeti, 

hagyományőrző, sport és életmód, életvitel, informatika – média, 

természetismereti, öko, KRESZ, kalandtáborokban. Papp Anita, 

Nagyné Sallai Judit, Kaprinyákné Ádám Edit és Ádámné Balog Erika 

táborvezetők lesznek. Pappné Koroknai Éva, Kékiné Seres Emma, 

Deméné Czeglédi Éva, Nyakas Zoltánné, Husztiné Dézsi Irén, Ötvösné 

Tóth Ágnes, Szabó Albertné, Fekete Andrea, Varga Miklósné, 

Nábrádiné Bagdi Ildikó, Éles Judit, Jeles Éva szervezési, foglalkozás 

vezetési feladatokat látnak el. Sajnálatos azonban, hogy az EFOP 
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táborban az évfolyamok közül a 3. évfolyam háttérbe szorult, nagyon 

minimális számban vehetnek részt a gyerekek. Az EFOP táboron kívül 

Erzsébet táborok is lesznek a tavalyi évhez hasonlóan. 

Élménytáborokban Zánkán és Fonyódligeten Nábrádiné Bagdi Ildikó, 

Husztiné Dézsi Irén, Jeles Éva, Fekete Andrea, Ötvösné Tóth Ágnes, 

Agárdiné Papp Mariann, Nagyné Deli Tünde táboroztat. Napközis 

táborban Jeles Éva, Pusztai Eszter, Éles Judit, Husztiné Dézsi Irén, 

Pálóczi Anikó, Makóné Csorvási Csilla, Agárdiné Papp Mariann, 

Nábrádiné Bagdi Ildikó biztosít egyhetes szórakoztató programokat a 

gyerekeknek. Az Erzsébet táborok a 2-3-4. évfolyamokat érintik.  

 

3.2.2. Az éves célok, feladatok megvalósítása a sajátos nevelési igényű eltérő 

tantervű összevont 1-4. osztályban: 

Év közben 1 fővel bővült az osztály. Beilleszkedése zökkenőmentes volt.  

Az osztály tanulmányi munkájáról elmondható, hogy minden gyerek 

képességének megfelelően tanul, szeretnek iskolába járni, szívesen 

tanulnak. Hiányzásuk a folyamatos hiányzóktól eltekintve alacsony. 

Minden tanórán érvényesül az egyéni bánásmód, kiemelkedő a 

differenciálás alkalmazása. Értékelésüknél az intézmény értékelési 

rendszerét alkalmazták kiegészítve egyéni értékelésükkel. Mérés-

ellenőrzés területen a sajátos nevelési igényű osztályoknak készített 

mérőeszközöket használják, de kíváncsiságból folyamatosan kipróbálják 

az általános tantervű mérőeszközöket is. Nagyon örülnek a legkisebb 

sikernek is. Az íráskészség mérésére alkalmazott mérőanyagot már 

rutinosan használják. Az egyéni bánásmódot osztályfőnökük, Nyakas 

Zoltánné remekül alkalmazza, szoros, bensőséges kapcsolat alakult ki 

közötte és a gyerekek között. A gyerekeket kissé megzavarta az első 

félévben megjelenő három új pedagógus, akik közül még nem mindenkivel 

találták meg a közös hangot. Magyar Gergő napközis nevelő által egy férfi 

modell jelent meg számukra, akit viszont nagyon hamar bizalmukba 

fogadtak, és akivel egy közös nyelvük, a sport volt. A sportversenyek 

rendszeres résztvevője Lakatos Zsolt volt, aki folyamatosan hozta is az 

eredményeket, köztük megyei helyezéseket. Nyáron két sporttáborba is 

meghívást kapott, ahol általános tantervű gyerekekkel együtt fog sportolni.  
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Az SNI alsó és felsős tanulók között nagy az összhang, egymást 

elfogadják, segítik. Már több probléma adódott a tanév során az általános 

tantervű gyerekekkel. Mindannyiunknak tanulnunk kell, gyerekeknek, 

pedagógusoknak egyaránt a másság elfogadását. A szülőkkel való 

kapcsolattartásuk kiemelkedő, napi szintű. Osztálykirándulásukat is a 

szülőkkel együtt szervezték meg. Ez a kirándulás is jó alkalom volt arra, 

hogy a gyerekeket idegen környezetben megfigyeljék, segítsék a „világban 

való eligazodásukat”. A pedagógusok igyekeznek a gyerekeket minél több 

sikerélményhez juttatni: a sportversenyeken kívül a Megyei 

szépíróversenyen is részt vettek. A Mátyás év alkalmából megrendezett 

témanapba ők is bekapcsolódtak. A témaheteken még nem vettek részt, 

de ebben a tanévben már a gyerekek elérték azt a szintet, hogy jövőre ők 

is bekapcsolódhassanak. Rajzaikkal több pályázaton szerepeltek. 

 

 

3.3. Ellenőrzés 

 

 A munkaközösség magas létszáma és az egyenletes munkamegosztás, hatékony 

információáramlás érdekében megosztott dokumentumot működtettünk. Ebben a 

dokumentumban a pedagógusok folyamatosan rögzítették a verseny, pályázati és 

sporteredményeket, online- műhelymunkát, ötletbörzét tartottunk pl. a Parasport nap 

megrendezéséről. Itt tüntették fel a mérések eredményeit, az eredményességi 

mutatókat, a továbbképzéseket, továbbtanulásokat, a pedagógusok többletmunkáját 

havi lebontásban, valamint az osztályprogramokat is. Ezek ellenőrzése folyamatos 

volt, alkalomadtán figyelemfelhívást kellett alkalmaznom az elmaradásokért. Ez 

legtöbbször csak néhány (4 fő) embert érintett, a többi munkaközösségi tag 

kiemelkedő precizitással végezte munkáját.  

Egyes programokhoz kötődően rövid beszámolókat kellett a pedagógusoknak 

készíteni, amelyek többségüknél szintén határidőre, magas színvonalon készültek el. 

 

3.4. Az értékelés pontjai, szakaszai 
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A munkaközösségben egységesen év elejéhez hasonlóan év végi mérés zajlott 

matematikából és szövegértésből 1-4. évfolyamokon. 1-2. évfolyamokon a 

tankönyvekhez ajánlott méréseket használtuk: a szövegértést változatlanul, a 

matematika mérőlapon kis változtatást eszközöltünk, hangsúlyozva az 

alapműveleteket. 3-4. évfolyamokon egységes, a munkaközösség által összeállított 

mérőlapokat használtunk, aminek nagy előnye volt, hogy tankönyvtől független, a 

helyi tantervre épülő feladatokat tartalmazott. A mérések eredményeiből határozták 

meg a tanítók az adott osztályok, csoportok egész éves fejlődését, a következő 

tanévre szóló fejlesztési feladatokat, melyeket az osztályozó értekezleten tártak a 

nevelő testület elé.   

 

A tanév során alkalmazott folyamatos értékelésnél a Bocskai István Általános Iskola, 

AMI és Kollégium Pedagógiai értékelési rendjét alkalmaztuk a tanév során. Ezt 

egészítette ki minden tanító egyéniségére és az adott csoportra jellemző egyéni 

értékelési móddal, ami szervesen illeszkedett az iskola értékelési rendszeréhez. 

 

 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

4.1. Kompetenciafejlesztés 

 

Alsó tagozaton minden órán kompetenciafejlesztés, készségek, képességek 

fejlesztése történik. Pedagógusaink a fejlesztés hatékonyságának növelése 

érdekében minden területen komplex módon alkalmazták a 

kompetenciafejlesztést. 

A Kritériumorientált mérés eredménye rávilágított a fejlesztendő területekre, 

felzárkóztatásra szoruló gyerekekre. A Mérés munkaközösség által biztosított 

feladatbank segítségével még hatékonyabb volt a kompetenciafejlesztés. A 

mérés eredményei segítségével folyamatos volt a fejlődés nyomonkövetése. 

 

4.2. Személyiségfejlesztés  

 

A személyiség sokoldalú fejlesztése tanórán és azon kívül folyamatos volt. A 

tanórák adta lehetőségeket, mint pl. olvasás órákon az irodalmi művek erkölcsi 

tanulságának megbeszélése, erkölcs órákon a különböző történetek 

megbeszélése, dramatizálása, mind-mind jó alkalom volt a tanulók 
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személyiségének fejlesztésére. A tanórán kívüli tevékenységek, 

osztályprogramok kiválasztásának hangsúlyos szempontja a személyiség 

fejlesztése volt. 

A magatartási, beilleszkedési problémákkal rendelkező tanulók esetében 

pedagógusaink felvették a kapcsolatot a Pedagógiai Szakszolgálattal, 

elkészítették a szükséges dokumentumokat.  A vizsgálatok mellett a súlyosabb 

problémákkal küzdő tanulók foglalkozásokon vehettek részt, valamint az 1.c 

osztály is két alkalommal pszichológus által vezetett csoportos foglalkozáson vett 

részt. A személyiségfejlesztéshez szervesen kapcsolódik a Parasport nap 

megtartása. Ebben a tanévben először tartottuk meg ezt a napot. Érzékenyítő 

órákkal, játékokkal próbáltuk meg a gyerekek együttérző, beleélő képességeit 

fejleszteni, a fogyatékos emberek helyzetébe való beleélést elképzeltetni velük, 

emberi értéküket, nagyságukat elismertetni. Kiselőadások segítségével 

Paraolimpikonokat mutattunk be nekik. 

 

 

4.3. Tanulási nehézségek 

  

A munkaközösség tagjai a munkaközösséghez tartozó BTM-es és SNI-s tanulókat 

nyilvántartották, a határozatok lejáratakor ismételten elindították a felülvizsgálatot a 

szülők támogatásával. A szakvéleményben leírtak figyelembevételével igyekeztek 

fejleszteni a tanulókat, folyamatosan kapcsolatot tartottak a fejlesztőpedagógusokkal. 

Az egyéni fejlesztésekhez több felzárkóztató foglalkozásra lett volna szükségünk. 

Az alsó tagozatos tanulók között integráltan tanul 14 SNI-s tanuló, ez kettővel több, 

mint az első félévben. Az SNI-s tanulók növekvő száma is egyre inkább azt követeli 

tőlünk, hogy módszertanilag felkészültek legyünk. Ennek a pedagógus 

kompetenciának fejlesztése a következő tanévek feladata lesz. A félév során 92 

tanuló járt fejlesztőpedagógushoz foglalkozásra, hattal több, mint az első félévben. 

Pedagógusaink a félév során folyamatosan alkalmazták a differenciálást, a 

kooperatív munkát, illetve az egyéni bánásmódot minden területen, hogy valamennyi 

tanulónk el tudja sajátítani a minimumszintet. Tanítóink 11 osztályban tartottak 

felzárkóztató foglalkozásokat matematika és magyar tantárgyakból. 

Az első félévben az alsótagozaton 21 tanuló nem tudta teljesíteni a minimumszintet, 

ez a második félévben 11-re csökkent. 
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4.4. Tehetséggondozás 

  

 A munkaközösség tagjai a felzárkóztatáson túl nagy hangsúlyt fektettek a 

tehetségek gondozására, fejlesztésére is. Ennek szakköri és tehetségfejlesztő 

foglalkozások keretében tettek eleget.  

Szakköri keretek között került sor a munkaközösség tagjai által kidolgozott olvasóvá 

nevelés program megvalósítására. 13 osztályban heti 1 órában fejlesztették a 

pedagógusok tanulóink többek között szövegértését, olvasási technikáját, elemző 

képességét, erkölcsi ítélőképességét, megismertették őket a haiku művészetével.  

Szakkörként működött még a tanulók művészeti tehetségfejlesztése: OFI-s 

művészetek, Kézműves szakkör, Szivárvány kézműves szakkör formájában 5 osztály 

részére, valamint sakk oktatás 3 osztály részére 1 csoportban. 

A tehetségek fejlesztésére, gondozására szakköri, tehetségfejlesztő foglalkozások 

tartásán túl a munkaközösségi tagok tanulóinkat versenyeztették, pályázatokon 

szerepeltették, természetesen a tanórai differenciálás alkalmazásának erősítésén túl. 

A tanulók versenyeztetését sajnos családjuk anyagi háttere is befolyásolja, így nem 

mindegyik gyerek tud eljutni a neki megfelelő versenyre.  

 

4.5. Közösségfejlesztés 

 

Az év elején különböző mérésekkel alátámasztott fejlesztési feladatokat 

folyamatosan végezték el az osztályfőnökök. Sokszor a bőség okozott nehézséget, 

melyik programban vegyenek részt. A munkaközösségi, diákönkormányzati és 

intézményi programok mellett önálló szervezéssel különböző osztályprogramokat 

szerveztek figyelembe véve a közösség fejlettségi szintjét, érdeklődési körét, a 

szülők anyagi helyzetét.  

 

4.6. Közösségi programok munkaközösségi szinten, osztályszinten 

 

Munkaközösségi programokat szerveztünk, amelyek szervesen illeszkedtek a 

munkaközösség céljaihoz, az intézmény hagyományaihoz és a tanulók személyes 

kompetenciáinak fejlesztéséhez. Munkaközösségi szinten március – április 

hónapokban tartottuk meg a versmondó versenyt az intézményegységekben, 

illetve iskolai szinten, májusban a második évfolyamon a Szépíró versenyt, 
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valamint a Tavaszváró hét programjai közül a Zöld napot. Versmondó versenyünk 

igen népszerű, ebben a tanévben is több, mint 100 kisdiák készült.  

Új versenyünk volt a Szépíró verseny második évfolyamon, melynek célja a 

figyelemfelhívás a szépírásra, igényesség kialakítása, az íráskészség 

kiépültségének elősegítése volt.  

A szövegértés kompetencia fejlesztésének egyik sajátos módja a színházlátogatás. 

A hajdúnánási színházlátogatáson túl bérletet vásároltunk a nyíregyházi Móricz 

Zsigmond Színházba valamint az első félévben a Magyar utcai kisdiákok a 

debreceni Vojtina Bábszínházban néztek meg egy előadást.  

Nyíregyházán a második előadáson Dés – Geszti: A dzsungel könyve című 

musicelét nézhették meg a gyerekek. Sajnos a második bérletesek előadása 

technikai okok miatt elmaradt, így ők ezt az előadást szeptemberben fogják 

megnézni.   

Folytatódott a Filharmóniai előadássorozat: Szivárványhíd - a Közel-Kelet izgalmas 

dallamai, valamint a világhírű Talamba ütőegyüttes koncertjén vehettek részt a 

gyerekek. 

Osztályszinten az osztályfőnökök szervezték a közösségi programokat figyelembe 

véve a nevelési- oktatási célokat, valamint a tanulók anyagi helyzetét.  

 

Az első félévben a következő osztályprogramok valósultak meg: 
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Hónapok 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 

február Színházlátogatás. 
Farsangi fellépés 
iskolai, városi szinten. 

Farsang, 

Színházlátogatás 

Iskolai és városi 

farsang, 

Színházlátogatás, 

Erdők , mezők 

vadvilága c. 

alkotópályázaton 

részvétel 

Színházlátogatás. 

farsangi közös 

produkció 

Farsang Farsang, 

színházlátogatás 

március Nőnapi ajándékozás. 

Színházlátogatás. A 

Mátyás projekt 

megvalósítása. 

Nyílt nap-néptánc, 

Nőnapi ajándékozás, 

Mátyás emlékév: 

Projektóra. " 

Tündérkert mezején" 

címmel a Városi 

Könyvtárban egy 

foglalkozáson voltunk. 

Színházlátogatás: 

Micimackó, Mátyás 

emlékév projektóra, 

Március15. 

osztálykeretben 

megemlékezés, 

Szitakötők a levegő 

akrobatái c. 

alkotópályázaton 

részvétel 

Színházlátogatás-

Micimackó, Mátyás 

király projektóra 

Mátyás projekt, 

Március 15.-séta, Víz 

világnapja, Fordított 

nap 

Színházlátogatás, 

Mátyás emlékév. 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

foglalkozásán 

részvétel 

április Anyák napi 

készülődés. Digitális 

témahét programjai. 

Fenntarthatósági 

témahét programjai. 

Fiú nap, 

versmondóinknak 

szurkoltunk, felléptünk 

a Tavaszváró bálon, 

"Zöld-nap"-ra 

készültünk, játékok 

készítése, 

Hulladékgyűjtésre 

készültünk. 

Készülődés az anyák 

napjára, Zöld nap - 

osztálydekoráció, 

iskolai kiállításra 

kiállítási tárgyak 

készítése, Digitális 

témahét: Túl az 

üveghegyen, 

hulladékgyűjtés 

Anyák napi műsor 

tanulása, Digitális 

témahét, Zöld nap 

Zöld nap Zöld nap-

osztálydekoráció. 

Digitális témahét- 

tátika készítése 

május Színházlátogatás a 

nyíregyházi 

színházban. Anyák 

A Nyíregyházi 

Színházban voltunk. 

Múzeumpedagógiai 

Nyíregyházi 

színházlátogatás, 

Néptánc-gála és 

Anyák napi műsor, 

Magvacska színház, 

Anyák-gyerekek napja, 

Néptánc-gála, 

Néptáncgála 
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napi műsor 

megvalósítása. 

Magvacska című 

előadás megtekintése. 

Részt vettünk a 

Makláry ünnepségen. 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozáson vettünk 

részt. Néptáncgálán 

szerepeltek a 

gyerekek. Japán hét 

kiállításait néztük meg. 

foglalkozáson jártunk. 

Futóversenyre 

készültünk. Részt 

vettünk a Toborzó c. 

előadáson. Néptánc 

záróra készültünk. 

vizsgaelőadás Néptánc Gála 

június Hajdúdorogon rész 

vettünk egy 

rekordkísérletben. 

Osztálykirándulás 

Erdőspusztára. 

Fagyizás. Családi nap 

a Kendereskertben. 

Osztálykirándulás. A 

Grafika tanszak 

kiállításának 

megtekintése. 

Osztálykirándulás: 

Debrecen - 

Erdőspuszta, fagyizás 

Osztálykirándulás 

Sóstói Falumúzeum 

Osztálykirándulás Osztálykirándulás- 

Debrecen, fagyizás 

 

 

 

  

 

Hónapok 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 

február Színházlátogatás Séta a téli erdőben - liget Farsang 

Színházlátogatás 

Színházlátogatás. 

Farsang. 

 

március Nőnapi ajándékozás Színházlátogatás, Mátyás 

emlékévre tárgyak 

Színházlátogatás 

Mátyás emlékév 

Színházlátogatás. Víz Színházlátogatás: 
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készítése, Március 15 

osztálykeretben 

megemlékezés, Nőnapi 

ajándékozás 

Víz Világnapja 

Fordított nap 

Világnapja. Fordított nap. Micimackó 

április "Fiú napi" ajándékozás Zöld nap - 

osztálydekoráció 

készítése, Könyvátri 

foglalkozás, 

Zöld napi - anyák napi - 

készülődés 

Fenntarthatósági témahét : 

piacon 

Zöld nap. Digitális 

témahét. 

Könyvtári foglalkozás a 

gyermekkönyvek napja 

alkalmából 

május Hortobágy - 

osztálykirándulás 

Magvacska c. ea. 

megtekintése (Toborzó) 

Néptánc Gála Makláry 

ünnepségen szereplés, 

részvétel Múzeumi 

foglalkozás 

Nyíregyházi Színházban 

voltunk. Futóversenyre 

készültünk, Néptánc záró 

órára készültünk, a gálán 

részt vettünk, 

osztálykirándulás - 

Nyíregyháza, Kalandpart 

Anyák napi készülődés, 

ünnepség 

Fagyizás 

Magvacska- 

színházlátogatás 

Gyereknap 

Menő menza pályázatra 

konyhakert készítése. 

Föld napi rendezvény, 

Digitális témahét 

június LEGO gyárlátogatás 3. 

múzeumi foglalkozás 

Játszótérre látogattunk, 

Kimentünk a ligetbe 

Osztálykirándulás 

Fagyizás 

Osztálykirándulás. 

Játékdélután. Fagyizás. 

Látogatás a játszótérre. 
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Hónapok 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 

február Farsangi készülődés, 
szereplés. 
Szánkózás 

MODEM bábművészeti 

kiállítás megtekintése 

Korcsolyázás Debrecen 

Könyvtári foglalkozás 

"Elfelejtett szavak" 

Farsangi sze- 

replés. 

Nemzetközi  

Könyvajádéko- 

zási Nap. 

Séták a város- 

ban: cinkelesen, 

dió-és mandula- 

gyűjtés, madár- 

etetők feltölté- 

se. 

Mesedélután. 

Farsang 

az iskolában. 

Városi farsang 

Iskolai és városi farsang 

március Nőnapi köszöntés. 
Ajándékkészítés hús- 
vétra. 

Szánkótúra 

Bükkszentkereszt. Nőnapi 

köszöntés. A víz világnapja 

projekt .Fordított nap. 

Séták a város- 

ban: ismerkedés 

az utcákkal. 

Nőnapi köszön- 

tés. 

Grafikai kiállítás  

megtekintése. 

Ajándékkészítés 

húsvétra. 

Húsvéti tojásfestés 

Lego gyárlátogatáson 

voltunk Nyíregyházán 

Ajándékkészítés 

húsvétra.kiállítás 

megtekintés. Nőnapi 

köszöntés, ajándék. 

április Játékos délután: nép- 

szokások, jeles napok. 

Kaktuszkiállítás és 

élményültetés 

Anyák napi ké- 

szülődés: aján- 

dékkészítés,  

verstanulás. 

Fotókiállítás  

megtekintése. 

A Föld napján a 

KLVMK prog- 

ramjain aktívan 

A János vitéz,  

avagy Like Johny  

megtekintése  

a színházban 

A Fenntarthatósági 

témahét 

keretében sétát tettünk 

a piacra és a Pennybe 

Kiállítás megtekintése. 

Könyvtárlátogatás, 
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részt vettünk. 

Zöld nap az is- 

kolában. 

Hulladékgyűjtés. 

május Osztálykirándulás 

szervezése. 

Anyák napi készülődés. 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozás a Helytörténeti 

Gyűjteményben.,,Süt a a 

pék" 

Osztálykirán- 

dulás szervezé- 

se. 

Gyermeknapi  

köszöntés. 

A DADA prog- 

ram keretében  

látogatás a  

rendőrségen. 

Anyák-apák napi 

műsorral kedveskedtünk 

szüleinknek a Helytörténeti  

Gyűjteményben  

és közös játékkal. 

Az osztály nagy  

része vízitúrán vett részt. 

Anyák napi köszöntés, 

szülőknek műsor, 

osztálykirándulás 

szervezése 

június "Süti" délután, rejtvény- 

fejtő verseny 

Fagyizás, piacozás. Jutalomkirán- 

dulás: élmény- 

nap a szlovákiai 

Beretkén. 

Csapat szervezése az 

osztályomból  

a városban 

megrendezésre kerülő  

Sárkányhajó bajnokságon. 

Osztálykirándulás, fagyizás 

, séta a városban, 

 

 

Hónapok 4.a 4.b 4.c 4.d 

február Iskolai és városi farsang Farsang. Korcsolyázás. Városi 

Farsang. 

Farsang Iskolai és városi farsang 

március Nőnapi köszöntés, 
ajándékkészítés húsvétra, 
készülés a víz világnapjára, 
fordított napon való részvétel 

Szánkózás. Iskola váró. Mátyás 

nap. 

Nőnapi köszöntés,  

ajándékkészítés húsvétra,  

készülés a víz világnapjára, 

fordított napon való részvétel 

Nőnapi köszöntés, Vízi vetélkedő, 

Fordított nap 
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április Kaktuszkiállításon részvétel Hulladékgyűjtés. Tavaszváró báli 

produkció. Zöld Nap-

újrahasznosított anyagokból 

játékok, eszközök készítése, 

teremdekoráció, Virágültetés. 

Játékdélután Könyvtári délutánok 

május Osztálybúcsúzás megszervezése Osztálykirándulás Sárospatakra. Osztálykirándulás  

Nyíregyháza 

Anyák napi készülődés 

június  Sárkányhajó verseny-

osztályprogram. Sportpályán 

családi nap./főzés, számháború, 

foci a műfüvespályán/.Közös 

filmnézés. Dök-nap. 

Búcsúzás :  

családi napi program 

a Helytörténeti 

gyűjteményben, fagyizás, séta 

a városban,  

mesedélután, 

Klubdélután 
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4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális képességek 

terén) 

 

A második félévtől bevezetésre került az e-napló alkalmazása. Az első félévben a 

továbbképzésen szerzett ismereteinket gyakorlatban is alkalmazhattuk. Az e-napló 

hiányosságait folyamatosan jeleztük az e-napló adminisztrátorainak. Oláh Edit 

iskolatitkár segítségével feltöltöttük az első osztályos szöveges értékelés 

mondatbankját, amit a pedagógusok a második félévben problémamentesen 

használtak. 

 

A digitális kulcskompetencia fejlesztése érdekében munkaközösségünk több tagja 

elvégezte az Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű képzést (E-

000603/2014/D018) Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. 

szintű képzést (E-000603/2014/D019).   

 

Március szakmai napunk az innováció jegyében telt el. Több innováció működik 

munkaközösségünkben, ezek megismerésére törekedtünk. 

A bemutató foglalkozást Papp Anita és Fekete Andrea tartotta a Kézművestanya 

szakköri munkájának bemutatásával. A foglalkozás témája a Tavaszi ünnepkör 

tematikai egységen belül a március 15. ünnep köré épült fel. Különböző alakú, 

formájú kokárdát készítettek változatos technikával. Az órán közreműködtek a 

Kézműves kis- és nagymesterek. 

A foglalkozás hangulati előkészítésében komplex művészeti motiválást láthattunk a 

zene, az irodalom és a népművészettel koncentrációban. A foglalkozás fő része 

interaktívan zajlott, ahol is az érdeklődő pedagógusok bekapcsolódhattak a 

munkába: közelről szemlélhették a gyerekek munkáit, illetve ők maguk is 

készíthettek kokárdát. A gyerekek csoportban, egyénileg és párosan is dolgoztak, 

egymásnak segítettek, egymástól tanultak. A differenciálást az elkészített tárgyak, 

illetve a kiválasztott eszközök és anyagok biztosították. A foglalkozás befejező 

részében kiállítást készítettek az elkészített munkákból, valamint többirányú 

értékelést láthattunk: egymás munkájának, saját munka értékelését, amit a 



26 
 

pedagógusok megerősítése zárt. A foglalkozáson végig tapasztalható volt a 

pedagógusok pozitív, bátorító támogatása, folyamatos értékelése. 

A foglalkozáson kiemelten értékes volt a gyerekek hazafiságra nevelése valamint a 

munkára nevelés. Végig érezhető volt a két pedagógus elhivatottsága az 

innovációban, amely motiváló erőként hatott a gyerekekre is, de a bemutató órán 

részt vett pedagógusokra is. 

A foglalkozás után került sor annak megbeszélésére, értékelésére. A két pedagógus 

beszámolt a szakköri munka indulásáról, minden napjairól, az innovációban rejlő 

oktatási és nevelési lehetőségekről, a kompetenciák fejlesztéséről. 

A szakmai napot megelőzte egy kérdőív kitöltése, amelyben azt mértük fel, hogy a 

munkaközösség tagjai mennyire ismerik az innováció fogalmát, mennyire tartják 

magukat innovatívnak, mennyire ismerik a projektek tervezését, lebonyolítását, a 

projekt által fejlesztett képességeket, készségeket, valamint a témaheteket. 

Munkaközösségünkben alacsony létszámú volt az eddigi projektek valamint 

témahetekben való részvétel aránya. Ennek okát kerestük. 

A munkaközösség tagjainak kétharmada tartja magát átlagosnak mondható 

innovatívnak, 29%-uk nagyon innovatívak, 5% kis mértékben. 

Az új módszereket 5% központi hatásra, 29% a kollégája hatására próbálja ki, míg 

kétharmad önmagától is kipróbálja. 

A különböző módszerek, eszközök közül a leggyakrabban a házi feladatot 

alkalmazzuk, valamint az egyéni munkát és a szemléltetést. Legkevésbé a 

projektmódszert, de alacsony mértékben a tanulói kiselőadást és az előadást is. 

Ugyanezen módszerek, eszközök, eljárások alkalmazását tanórákon a tanulók 

szemszögéből is megnéztük. A legkevésbé a házi feladatot kedvelik, a 

pedagógusoknál ez volt a legmagasabb arányban. A leginkább a játékot szeretik, 

ami koruknál fogva nem meglepő. 

Mindenképpen fontos ennek a tanulsága, órákon nagyobb arányban kell 

szerepeltetni a játékokat, a játékos feladatok alkalmazását. 
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A projektmódszert a munkaközösség tagjainak 19%-a nem ismeri, nem tudja, mit kell 

csinálni, 14% ismeri a folyamatot, de nem alkalmazza, 5% már egyszer tartott 

projektet, 62% már többször. 

A kérdőíven vizsgáltam azoknak a képességeknek a fontossági sorrendjét is, 

amelyeket a projektmódszer alkalmazása fejleszt. A pedagógusok a 

problémamegoldást tartják a legfontosabbnak és legkevésbé a versengést. 

Tanóráikon ezzel szemben a kommunikációt fejlesztik a legjobban, legkevésbé a 

versengést. 

A kérdőív kiértékelése utáni eredmények határozták meg a szakmai nap elméleti 

részét. 

A következő területeket beszéltük meg: 

 az innováció fogalma, viszonya a reformmal, 

 az oktatás fejlesztésének fontossága, területei, 

 innovációk iskolánkban, munkaközösségünkben,  

 az innovatív pedagógus jellemzői, 

 módszertani innovációk, 

 a projekt jellemzői, tervezésük,  

 témahetek, témanapok alsó tagozaton, 

 megvalósított témahetek bemutatása Husztiné Dézsi Irén és Jeles Éva 

kolléganők mutatták be a Cseppben a tenger és Állatok a ház körül című 

témaheteket, valamint a Lovagi játékokat Ádámné Balog Erika. 

A szakmai nap végén a március 28-án a Mátyás - emlékév alkalmából 

megrendezett Mátyás témanapot állítottuk össze, ötletbörzét tartottunk. 

A szakmai nap anyagát a drive-on megosztottuk, amiben külön segítséget adtunk 

a témahetekhez, valamint még több anyagot a Mátyás témanaphoz. 

A továbbiakban Jeles Éva a tehetségfejlesztés munkaközösség – vezetője 

tájékoztatott bennünket még a Tehetségpont akkreditációjának menetéről, a 
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kiválóság megfelelési követelményeiről, valamint a tehetségek azonosítási és a 

beválogatási technikákról. 

A szakmai napot mindenképpen eredményesnek tartottuk, módszertani 

megújulásra, egymástól való tanulásra adott lehetőséget.  

 

5. Eredményességi mutatók 

 

5.1. Eredményességi mutatók 

   

A munkaközösség munkájának eredményességét a következő indikátorok mutatják: 

 mérések eredményei 

 versenyeredmények 

 pályázati eredmények 

 sporteredmények 

 kitűnő tanulók száma 

 bukott tanulók száma 

 lemorzsolódás 

 dicséretek/büntetések 

 tanulmányi eredmény 

 

 

5.1.1. Versenyeredmények 

5.1.1.1. Iskolai szintű 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Költészet napi versmondó 

verseny 

Pálóczi Panna 1.b 1. hely Nagyné Sallai Judit 

Csuka Gréta 1.b 2. hely Nagyné Sallai Judit 

Farkas Ferenc 2.a 1. hely Papppné Koroknai 

Éva 

Nagy Helga 2.a 3. hely Papppné Koroknai 

Éva 

Kovács Kitti 3.c 1. hely Varga Miklósné 

Papp Lilla Kata 2. hely Varga Miklósné 
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Hadas Tilla 3.b 1. hely Kékiné Seres Emma 

Csuka Hanna  3.b 3. hely Kékiné Seres Emma 

Zsuga Imola 4.d 3. hely Nagyné Deli Tünde 

Molnár Annabella 

2.c 

2. hely Husztiné Dézsi Irén 

Szépíróverseny Máró Lara Ilona 2.a 1. hely Papppné Koroknai 

Éva 

Nagy Lili Emília 2.a 2. hely Papppné Koroknai 

Éva 

Füz Vanessza 2.e 1. hely Agárdiné Papp 

Mariann 

Béres Bianka 2.c 3. hely Husztiné Dézsi Irén 

Fogalmazásíró verseny Reszegi Jázmin 3.c 1. hely Varga Miklósné 

Papp Lilla Kata 3.c 3. hely Varga Miklósné 

Gombos Gabriella 

4.d 

2. hely Nagyné Deli Tünde 

G.Nagy Donát 4.d 3. hely Nagyné Deli Tünde 

Szabó Emma 3.d 2. hely Jeles Éva 

 

 

5.1.1.2. Városi szintű 

Verseny címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő pedagógus 

Zöld ünnepeink:  

összesített eredmény 4. 

forduló után 

Kovács Boglárka, 

Hadas Tilla, Szakál 

Márton 

1. hely 

csapat 

Kékiné Seres Emma 

Kovács Kitti, 

Reszegi Jázmin, 

Szincsák Milán 

Attila  3.c 

3. hely 

csapat 

Varga Miklósné 

 

Kis-Kazinczy 

szépkiejtési verseny 

Gombos Gabriella 

4.d 

1. hely Nagyné Deli Tünde 

Hadházy Tamás 4.b 2. hely Agárdi Zoltánné 
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Kiss Noel 4.b 3. hely Agárdi Zoltánné 

Répási Virág 4.b 3. hely Agárdi Zoltánné 

Szakál András 4.a különdíjas Szabó Albertné 

Hódos Imre városi 

verseny 

Szabó Emma 

Kapusi Lili Gyulai 

Zita 3.d 

1. hely Jeles Éva 

Városfelfedező játék 3.d 3 csapata 1. 2. 3. 

hely 

Jeles Éva 

Mini kockák hete-  

matematika - logika 

verseny 

 

 

Szabó Donát Attila 

1.b 

 

2. hely Deméné Czeglédi Éva 

Csősz Márk 1.b 

 

3. hely Deméné Czeglédi Éva 

Boda Janka Hanna 

1.c 

3. hely Deméné Czeglédi Éva 

Varga Lajos 2.a 1. hely Simon Béláné 

Fazekas Milán 2.d 3. hely Erdei Erzsébet 

Erdei Béla 3.d 1. hely Jeles Éva 

Kökényesi Miksa 

3.d 

2. hely Jeles Éva 

Pálmai János 3.c 3. hely Kékiné Seres Emma 

G. Nagy Donát 4.d 1. hely Nagyné Deli Tünde 

Mini kockák hete-  

amőba verseny 

 

  Kiss Flóra 1.a 1. hely Kaprinyákné Ádám 

Edit 

  Juracskó Miklós 

2.e 

3. hely Agárdiné Papp 

Mariann 

Varga Zalán 4.d 1. hely Nagyné Deli Tünde 

Hadházy Tamás 4.b 2. hely Kaprinyákné Ádám 

Edit 

Projkó Gergő 4.d 3. hely Jeles Éva 
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5.1.1.3. Körzeti, területi szintű 

Verseny címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Költészet napi 

versmondó 

verseny 

Nagy Helga 2.a 2. hely Papppné Koroknai 

Éva 

Zsuga Imola 4.d 3. hely Nagyné Deli Tünde 

Hadas Tilla 3.b 3. hely Kékiné Seres Emma 

 

5.1.1.4. Megyei szintű 

Verseny címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Bolyai János Megyei 

Matematikaverseny 

Szabó Donát Attila 

1.b 

9. hely Deméné Czeglédi 

Éva 

Zrínyi Ilona matematika 

verseny 

Papp Lilla Kata 3.c 18. hely Kékiné Seres Emma 

 

5.1.1.5. Regionális szintű 

Verseny címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

K&H Vigyázz, kész, 

pénz! pénzügyi 

vetélkedő 

Szabó Donát Attila 

1.b, Boda Janka 

Hanna 1.c, Farkas 

Ferenc 2.a 

1. hely Deméné Czeglédi 

Éva 

"Csodálatos vadvilág" Jóna Regina, 

Hadas Tilla, 

Kovács Boglárka 

3.b 

4. hely Deméné Czeglédi 

Éva 

 

5.1.1.6. Országos szintű 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

K&H Vigyázz, kész, 

pénz! pénzügyi 

Szabó Donát 

Attila 1.b, Boda 

3. hely  Deméné Czeglédi 

Éva 
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vetélkedő Janka Hanna 1.c, 

Farkas Ferenc 2.a 

TEKI – TOTÓ 

(levelezős) 

Pálóczi Panna 1.b arany minősítés 

(anyanyelv) 

Nagyné Sallai Judit 

Debreczeni Dóra 

1.b 

arany minősítés 

(matematika) 

Nagyné Sallai Judit 

Nyakó Eliza 2.a arany minősítés 

(matematika) 

Simon Béláné 

Nyakó Eliza 2.a arany minősítés 

(anyanyelv) 

Pappné Koroknai 

Éva 

Rácz Sára 1.f arany minősítés 

 

Ötvösné Tóth 

Ágnes 

Nagy Bálint 2.e bronz minősítés 

(anyanyelv) 

Agárdiné Papp 

Mariann 

Nagy Bálint 2.e  bronz minősítés 

 (matematika) 

Agárdiné Papp 

Mariann 

Nagy Bálint 2.e arany minősítés 

(környezetismeret) 

Agárdiné Papp 

Mariann 

Kiss Flóra 1.a arany minősítés 

(matematika) 

Kaprinyákné Ádám 

Edit 

Szincsák Milán 

Attila 3.c 

ezüst minősítés 

(anyanyelv) 

Varga Miklósné 

Szincsák Milán 

Attila 3.c 

bronz minősítés 

(környezetismeret) 

Kaprinyák Sándor 

Papp Lilla Kata 

3.c 

arany minősítés 

(környezetismeret) 

Kaprinyák Sándor 

Jantek Adrienn 

3.b 

ezüst minősítés 

(matematika) 

Deméné Czeglédi 

Éva 

Bendegúz Anyanyelvi 

Verseny (levelezős) 

Tudásbajnokság 

Rácz Sára 1.f arany minősítés 

 

Ötvösné Tóth 

Ágnes 

Szalai Bettina 1.f arany minősítés 

 

Ötvösné Tóth 

Ágnes 

Barcsa Gábor 1.f arany minősítés Ötvösné Tóth 
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 Ágnes 

Hadas Tilla 3.b ezüst minősítés Kékiné Seres Emma 

Bendegúz matematika 

verseny (levelezős) 

Tudásbajnokság 

Kiss Gergő 2.e arany minősítés 

 

Agárdiné Papp 

Mariann 

"Karjában ringat az 

erdő" - Országos vers-, 

próza- és meseíró 

pályázat 

Kiss Flóra 1.a 2. hely Agárdi Zoltánné 

 

5.1.1.7. Nemzetközi szintű 

Verseny címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Mesemondó- és szavaló- 

verseny a Mátyás emlék- 

év alkalmából 

Papp Lilla Kata 

3.c 

1. hely  Varga Miklósné 

 

Mesemondó- és szavaló- 

verseny a Mátyás emlék- 

év alkalmából 

Nagy Kristóf 

Dániel 3.c 

3. hely  Varga Miklósné 

 

 

 

5.1.2. Pályázatok eredményei 

5.1.2.1. Városi szintű 

Pályázat címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Mesés Japán    Burján Norbert 

1.d 

Szakácsi Aliz 

2. hely 

 

különdíj 

Fekete Andrea 

 

Fekete Andrea 

 

5.1.2.2. Országos szintű 

Pályázat címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

"Karjában ringat az erdő" Kiss Flóra 1.a 2. hely Agárdi Zoltánné 
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- Országos vers-, próza- 

és meseíró pályázat 

 

 

5.1.2.3. Nemzetközi szintű 

Pályázat címe Tanuló neve, 

osztálya 

Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Füles bagoly     Nagy Lara 2.b különdíj Pálóczi Anikó 

 

 

5.1.3. Sporteredmények 

5.1.3.1. Városi szintű 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Mezei futóverseny Mészáros Balázs  

2.d 

1.hely Nagyné Dér 

Magdolna 

Játékos Sportvetélkedő 

(csapat) 

Tar Dominik  4.c 1.hely Éles Judit 

 

 

5.1.3.2. Körzeti szintű 

  

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Mezei futóverseny 

 

 

 

Deli Zsolt  4.b 3.hely Nábrádiné Bagdi 

Ildikó 

Horváth Hanna 4.c 2.hely Éles Judit 

Nábrádi Antal  3.c 

Jámbor Ádám 

1.hely Konyári Dávid 
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Játékos sportvetélkedő 

(csapat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labdarúgó Torna 

Diákolimpia 

(csapat) 

 

 

 

 

 

 

 

Milán 3.c 

Hadházy Gábor  

4.b 

Hadházy Kinga  

4.b 

Deli Zsolt   4.b 

Varga Kincső  4.b 

Oláh Lotti  4.b 

4.hely Nábrádiné Bagdi 

Ildikó 

Kapusi Lili 3.d 

Molnár Jázmin 

Daróczi Norbert 

Oborzil Norbert 

Szabó Emma 

1.hely Jeles Éva 

Deli Zsolt  4.b 

Szilágyi Roland 

4.b 

G. Nagy Donát  4.b 

4. hely Nábrádiné Bagdi 

Ildikó 

Kása Bence 2.a 

Ungvári Sándor2.a 

3.hely Simon Béláné 

Kéki Zoltán 2.d 

Mészáros Balázs, 

2.d Oláh Szabolcs 

2.d 

1.hely Nagyné Dér 

Magdolna 

Kéki Zoltán 2.d 

Mészáros Balázs 

1.hely Erdei Erzsébet 
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2.korcsoportos 

fiú  foci 

Bakos Roland 2.c 

Mészáros Dávid 

2.c 

1.hely Husztiné Dézsi Irén 

Horváth József, 

Fekete Gábor, Tar 

Dominik, Csengeri 

Krisztián, Szabó 

Márk, Varga 

Dénes, Oláh 

Szabolcs  3.d; 4.c; 

2.d; 

1.hely 

4.hely 

Jeles Éva 

 

 

5.1.3.3. Megyei szintű 

Verseny címe Tanuló neve Helyezés Felkészítő 

pedagógus 

Mezei futóverseny 

(csapat) 

Varga Nóra  3.e 

Hadházi Alexandra  

3.e 

1.hely Makóné Csorvási 

Csilla 

Farkas Ferenc 2.a 2.hely Simon Béláné 

Horváth Hanna 4.c 3.hely Éles Judit 

Mekes Noémi 2.hely Nagyné Dér 

Magdolna 

Mészáros Balázs 

2.d 

4.hely Nagyné Dér 

Magdolna 

Játékos sportvetélkedő 

(csapat) 

Tar Dominik 4.c 4.hely Éles Judit 

Kapusi Lili  3.d 4.hely Jeles Éva 
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Molnár Jázmin   

Daróczi Norbert 

Oborzil Norbert 

Szabó Emma 

Diákolimpia Síkfutás  Varga Zalán 4.d  3.hely Nagyné Deli Tünde 

Labdarúgó Torna Kéki Zoltán 2.d 

Mészáros Balázs 

2.d 

3.hely Erdei Erzsébet 

Bakos Roland 2.c 

Mészáros Dávid 

2.c 

3.hely Husztiné Dézsi Irén 

 

 

5.2. Az osztályok, csoportok eredményei (pl, félév, év végén bukások, kitűnők, 

esetleg BTM-es, SNI-s gyerekek, stb.) 

 

osztály 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 
össz

. 
% 

osztálylétszám 20 
20 18 21 20 19 27 20 22 19 24 230 100 

kitűnők 
10 16 5 10 5 10 8 3 5 1 1 74 32,17 

bukottak 
3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 8 3,48 

dicséretek 
158 334 204 95 44 108 265 91 183 91 88 1661 722,17 

büntetések 
5 0 1 21 8 11 3 14 8 15 8 94 40,87 

tanulmányi 
eredmény 

4,39 4,96 4,52 4,4 4,12 4,67 4,4 4,33 4,4 4,1 4,03 átlag 4,39 

 

 

 

 

osztály 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 4.a 4.b 4.c 4.d össz. % 

osztálylétszám 
19 25 21 29 28 25 24 31 23 225 100 

kitűnők 
3 12 2 6 9 4 9 3 2 50 22,22 

bukottak 
2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1,33 

dicséretek 
162 321 280 358 193 188 249 182 120 2053 912,44 
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büntetések 
4 1 12 11 1 11 8 11 3 62 27,56 

tanulmányi 
eredmény 

4,29 4,84 4,5 4,56 4,42 4,32 4,57 4,25 4,28 átlag 4,45 

 

osztály SNI-s osztály 

osztálylétszám 7 

kitűnők 
0 

bukottak 
0 

dicséretek 
4 

büntetések 
7 

tanulmányi eredmény 
3,46 

 

A félévi eredményekhez képest a kitűnő tanulók száma 34 fővel nőtt, ezzel szemben 

a bukottak száma 10-zel csökkent. A dicséretek száma a háromszorosára nőtt, míg a 

büntetések száma a kétszeresére. Az osztályok tanulmányi munkája 0,14-dal szintén 

emelkedett. 3-4. évfolyamon volt ez a pozitív változás, az 1-2. évfolyamon 0,1-del 

gyengébb eredményt értek el az osztályok összességében. Az 1.e és 2.e osztályban 

volt viszonylagos nagyobb romlás: 0,12; 0,14. 

 

5.3. Mérési eredmények  

  

Év elején a munkaközösség ütemtervben rögzítette az éves méréseket. A Mérés 

munkaközösség megalakulásával és a Kritériumorientált mérés – értékelés 

bevezetésével azonban felül kellett vizsgálni mérési rendszerünket. 

A Kritériumorientált mérési rendszer mérte a Difer mérés írásmozgás koordinációját 

első évfolyamon, íráskészséget, olvasáskészséget és műveleti sebességet 3. 

évfolyamon. Így ezek mérése már munkaközösségi szinten okafogyottá vált.  

Ezek után munkaközösségi szinten a tanulmányi munka mérése történik egységes 

mérőeszközzel.  

Év elején és év végén megtörtént a szövegértés és matematika mérése. 

 

A mérési eredmények a következők lettek: 

 

5.3.1. Szövegértés 
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Legkisebb tanulóink az elmúlt 10 hónapban sajátították el a betűk ismeretét, az 

olvasás készségét, a szövegértés kezdetleges formáit. Ez volt az első mérés, 

amellyel az intézmény elé léptek. Szövegértő felmérőjükben a betűk felismerését, 

szóértést és 4 mondatos szöveg értését bizonyították. Össz. eredményük 85,8%-os 

lett. A legjobb eredményt az 1.b osztály érte el, a leggyengébbet az 1.a és 1.e 

osztályok. A két osztály teljesítménye között 16% a különbség. Az egyéni 

teljesítmények közül a legjobb eredmény 100% volt, míg a leggyengébb 6%. Őt a 

pedagógusok vizsgálatra küldték, a következő tanévet az SNI osztályban folytatja. A 

feladattípusok közül a betűfelismerés sikerült a legjobban, legkevésbé a mondatok 

alapján történő rajzkiegészítés. 
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A 2. évfolyam szövegértő felmérésének összeredménye 73,2 %-os lett, az év eleji 

méréshez képest 15%-kal kevesebb. Ez nem meglepő, hiszen az év eleji 

mérőeszköz tényleges szövegértést még nem mért, azt a tanév során sajátították el 

a gyerekek, ez volt az első „hivatalos” szövegértés mérésük. A legjobb eredményt a 

2.b osztály érte el, a leggyengébbet a 2.d. A két osztály eredménye között 15 % a 

különbség.  

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 100% volt, míg a leggyengébb 

19 %. 

A feladattípusok közül a szereplők tulajdonságainak csoportosítása sikerült a 

legjobban, legkevésbé a mesejellemzők beazonosítása. 

 

 
 

  

A 3. évfolyam szövegértő felmérésének összeredménye 73,8 %-os lett, az év eleji 

méréshez képest 1,36%-kal kevesebb. A legjobb eredményt a 3.b osztály érte el, a 

leggyengébbet a 3.a. A két osztály eredménye között 27 % a különbség, ez nagyon 

jól tükrözi a két osztály közötti összetételi különbséget.  

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 100% volt, míg a leggyengébb 

26 %. 

A feladattípusok közül a legsikeresebb a bekezdések számozása volt, a 

leggyengébben sikerült feladat az ítéletalkotás.  
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A 4. évfolyam szövegértő felmérésének összeredménye 78,73 %-os lett, 6,48%-kal 

több, mint az év eleji mérés eredménye. A legjobb eredményt a 4.d osztály érte el, a 

leggyengébbet a 4.a. A két osztály eredménye között 2 % a különbség.  

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 98 % volt, míg a leggyengébb 

22 %. 

A feladattípusok közül a bekezdések számozása sikerült a legjobban. Legkevésbé a 

szövegből történő lényegkiemelés az utasításnak megfelelő szinten. 

 

5.3.2. Matematika 
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Az 1. évfolyam matematika felmérésének összeredménye 81,41 %-os lett. A legjobb 

eredményt az 1.d osztály érte el, a leggyengébbet az 1.e. A két osztály eredménye 

között 18 % a különbség.  

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 100% volt, míg a leggyengébb 

4 %. 

A feladattípusok közül a képről művelet írása, a legsikertelenebb feladat a számsor 

folytatása. 

 

 

 

A 2. évfolyam matematika felmérésének összeredménye 69,16 %-os lett, 0,16%-kal 

több, mint az év eleji mérés eredménye. A legjobb eredményt a 2.c osztály érte el, a 

leggyengébbet a 2.d. A két osztály eredménye között 18 % a különbség.  

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 100 % volt, míg a leggyengébb 

24 %. 

A feladattípusok közül a számszomszédok meghatározása sikerült a legjobban. 

Legkevésbé a nyitott mondatok felírása, megoldása. 
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A 3. évfolyam matematika felmérésének összeredménye 75,84 %-os lett, 5,84%-kal 

több, mint év elején. A legjobb eredményt a 3.b osztály érte el, a leggyengébbet a 

3.c. A két osztály eredménye között 16 % a különbség.  

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 100% volt, míg a leggyengébb 

17 %. 

A feladattípusok közül a legjobban sorozat szabályának felismerése és folytatása, 

törtek leolvasása, legkevésbé sikerült a nyitott mondat megoldása, mértékek 

átváltása, összetett szöveges feladat végzése. 
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A 4. évfolyam matematika felmérésének összeredménye 71,04 %-os lett, az év eleji 

méréshez képest növekedett 8,79%-kal. A legjobb eredményt a 4.b osztály érte el, a 

leggyengébbet a 4.a. A két osztály eredménye között 12 % a különbség.  

Az egyéni teljesítmények közül a legjobb eredmény a 97 % volt, míg a leggyengébb 

15 %. 

A feladattípusok közül a számok írása sikerült a legjobban, legkevésbé a 

mértékváltás, valamint váltakozó sorozat szabályának felismerése. 

 

 

5.4. Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok  

 

A felmérés tükrében folyamatos fejlesztési feladatok a tanév során a következők 

lesznek: 

 

5.4.1. Szövegértés 

 

 hangos olvasás technikájának fejlesztése 

 szókincsfejlesztés 

 tájékozódás a szövegben, lényegkiemelés gyakorlása 

 vázlatkészítés 

 ok-okozati összefügések feltárása 

 utasításnak megfelelő feladatmegoldás 

 véleménynyilvánítás gyakorlása szóban – írásban 

 utasítások pontos megfigyelése, értelmezése 

 

5.4.2. Matematika 

 

 figyelem- és emlékezet fejlesztése, önellenőrzés képességének fejlesztése 

 alapműveletek begyakoroltatása (szóban és írásban egyaránt), számolási 

rutin kialakítása, fejlesztése 

 kerekítés, hiányos műveletek gyakorlása 

 nyitott mondatok igazsághalmazának meghatározása 

 matematikai szövegértés fejlesztése, szöveges feladatok algoritmusának 

kialakítása 
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 mértékegységek át- és beváltása 

 magasabb rendű logikai gondolkodás fejlesztése, szabályfelismerés, 

alkalmazás 

 sorozatok szabályának felismerése 

 

 

5.5. Nyomon követés 

 

A munkaközösséghez tartozó osztályok közül a 3.e osztályhoz került új 

osztályfőnök. A volt osztályfőnökkel folyamatos kapcsolattartás segíti a gyerekek 

adatainak, határozatainak folyamatos nyomonkövetését, az adminisztrációk, év 

eleji szervezési feladatok gördülékeny megvalósulását. 

A volt 4. osztályosoknak az osztályfőnökök átadták új osztályfőnökeiknek a 

dokumentációkat, előzetes beszámolókkal könnyítették meg a megismerkedést. 

Az 5. osztályos osztályfőnökök a félévi eredmények után az év végi 

eredményekről is tájékoztatták a volt osztályfőnököket. Legnagyobb örömünkre 

az 5. évfolyamos tanulók többsége megtartotta 4. év végi eredményét. 

  

5.6. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

 

5.6.1. Levelezős versenyek 

 Teki-TOTÓ matematika 

 Bendegúz nyelvész 

 Olvasni jó! 

 

5.6.2. Matematika versenyek 

 Zrínyi matematikaverseny (megyei) 

 Mini Kockák hete versenyei (amőba, matematika - logika, városi) 

 Bolyai János megyei matematikaverseny (megyei) 

 

5.6.3. Magyar versenyek 

  Bendegúz anyanyelvi verseny 

 XII. Hajdúdorogi mesefesztivál (körzeti) 
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 Költészetnapi versmondó verseny (intézményi, területi) 

 Kis-Kazinczy szépkiejtési verseny (városi) 

 Szépíró verseny (iskolai) 

 Karjában ringat az erdő – Országos vers, próza- és meseíró pályázat 

 Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny (megyei) 

 Tudásbajnokság 

 Fogalmazásíró verseny 

 Nemzetközi mesemondó- és szavalóverseny a Mátyás emlékév alkalmából 

(Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Bécs) 

 

5.6.4. Környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódó versenyek 

 Zöld ünnepeink vetélkedősorozat (városi) 

  Csodálatos vadvilág – csapatverseny (országos) 

 

5.6.5. Egyéb versenyek 

 Vigyázz! Kész! Pénz! K&H Bank vetélkedője (országos) 

 XII. Hajdúdorogi mesefesztivál rajzpályázata (körzeti) 

 Mesés Japán – rajzpályázat 

 Szitakötők, a levegő akrobatái – rajzpályázat 

 Erdők, mezők vadvilága – rajzpályázat 

 Csukás István mesefigurái – rajzpályázat 

 Erdő, a minket körülvevő természet – rajzpályázat 

 Erdei fülesbagoly – rajzpályázat 

 Hogyan képzeled el az ideális iskolát? – rajzpályázat 

 Házfelújítás – rajzpályázat 

 Tojamai Nemzetközi Gyermekrajz- és Meseíró verseny 

 Legyél te is mesehős! – rajzpályázat 

 Menő menza 

 

5.6.6.Sportversenyek:  
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 Játékos sportvetélkedő (városi és megyei) 

 Mezei futóverseny (városi és megyei) 

 Diákolimpia labdarúgó torna (csapat) (körzeti, megyei) 

 Kispályás Labdarúgó Bajnokság (csapat) (megyei) 

 Terematlétika Diákolimpia (országos) 

 

 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

6.1. Módszertani fejlesztések 

 

Év elején felmérésre került új szemléltető eszközök igénye. A tanév során 

folyamatosan kaptuk a tanulást támogató eszközöket. Pedagógusaink maguk 

is folyamatosan készítenek szemléltető tárgyakat.  

 

6.2. Innovatív feladatok 

 

Folytattuk a megkezdett programokat: 

 Olvasókör működtetése minden osztályban szakköri keretek között, 

 OFI-s művészeti nevelés az 1.a osztályban Kaprinyákné Ádám Edit 

vezetésével, 

 a Szivárvány kézműves kör működtetése a Magyar utcán Zágonyiné Ormós 

Judit vezetésével, 

 a népi mesterségek megismerése, nemezelés elsajátítása Fekete Andrea és 

Papp Anita vezetésével. 

 

Osztályaink különböző programokba, pályázatokba kapcsolódtak be: 

 DADA program 3.c osztály Varga Miklósné osztályfőnök vezetésével, 

 a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat pályázatának megvalósítása a 

2.a, 2.c, 2.d, 3.a, 3.d, 4.a osztályokban, 

 az Iskolarendőr program keretében foglalkozások a 3.a és a 3.e osztályokban 

(osztályfőnökök: Nyakó Istvánné, Makóné Csorvási Csilla), 

 MaTalent 3 matematikai online tehetségazonosító mérésben vett részt a 4. 

évfolyam. 
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A Klebelsberg Központ középirányítói jogkörben eljárva pedagógiai – szakmai 

fejlesztések megvalósulása érdekében pályázatot hirdetett, támogatva ezzel a 

fenntartói és intézményi szakmai munkát. Munkaközösségünk két pályázatot nyújtott 

be: Kézművestanya címmel Papp Anita és Fekete Andrea hagyományőrző és ápoló 

programot írt, Ádámné Balog Erika Manótanoda címmel az iskolába belépő elsős 

tanulók hátránykompenzálására irányuló programot. A pályázatok közül a 

Kézművestanya nyert.  

A pedagógiai módszerek közül az egyik legkomplexebb fejlesztést teszi lehetővé a 

témanap, a témahetek és a projekt. A tavaszi szakmai napon több témahét, projekt 

programját bemutattuk, ezzel is motiválva a pedagógusokat, hogy bátran 

alkalmazzák. Eddig ezzel kevesen foglalkoztak, pedig a gyerekek körében igen 

népszerű. A Mátyás emlékévhez csatlakozva március 28-án, a koronázási naphoz 

kapcsolódóan (március 29.) minden alsós osztályban témanapot tartottunk. Délelőtt a 

kisebb évfolyamok Mátyás mondákkal ismerkedtek meg, majd bábozással, 

dramatizálással elevenítették meg azokat, életének fontosabb állomásait válogató 

másolással lejegyezték, színezőket használtak. Az első d osztályban lovagi tornát 

tartottak különböző feladatokkal.  3-4. évfolyamon már kiselőadások keretében 

mutatták be egymásnak Mátyás családját, életét, kulturális tevékenységét, 

könyvtárát, palotáit. Rajzórákon iniciálékat festettek, egy-egy Mátyás mondát 

jelenítettek meg, Mátyás címert készítettek. Technika órán várat építettek, a lányok 

gyöngyös pártát varrtak. Testnevelés órán eljátszották a török – magyar csatákat.  

A folyamatos motiválás, szakmai napon történő bemutatók eredményeképpen a 

következő osztályok vettek részt a témaheteken: 

 

Témahét neve Projekt címe Résztvevő osztályok 

Digitális témahét 

Túl az üveghegyen 1.c, 1.d 

Biztonságos 

Internethasználat 

1.f 

A gólya (önálló projekt) 1.a 

Fenntarthatósági témahét 

Cseppben a tenger 2.c, 2.d 

Piacon vagy 

szupermarketben? 

3.d 

Újrahasznosítás, 4.b 
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veszélyeztetett állatok 

(önálló projekt) 

 

A témaheteken részt vett pedagógusok egyöntetű véleménye volt, hogy olyan 

témákat dolgoztak fel, ami erkölcsi, környezeti neveléssel is bírt. Kiemelten 

fejlesztették a különböző kompetenciákat. Az élménnyel szerzett ismereteket később 

a gyerekek könnyebben fel tudták idézni. A gyerekek részéről is megállapítható, 

hogy nagyobb örömmel, aktivitással dolgoztak, mint más órákon, szeretik a 

projekteket, ilyenkor még a többletmunkától sem riadnak vissza. 

 

6.2. Információáramlás 

 

A tanév során munkaközösségi foglalkozásokat tartottunk, napi szinten e-mailen, 

telefonon tartotuk a kapcsolatot illetve személyes megkeresésre is több példa akadt. 

Összekötő feladatot látott el a Magyar utcán Ötvösné Tóth Ágnes, a Polgári utcán 

Husztiné Dézsi Irén. 

A tavalyi évben a PR munkánk hiányosságot mutatott, kevés alkalommal adtunk 

tájékoztatást munkánkról az intézmény többi dolgozójának, illetve a város lakói felé. 

Ebben a tanévben erre jobban odafigyeltünk. 

A következő cikkek jelentek meg munkánkról a második félévben: 

 

Dátum Cikk címe/témája Írója 
Hol jelent 
meg? 

2018. 04. Digitális témahét 
Agárdiné Papp 
Mariann iskola honlapja 

2018. 04. Mini Kockák Hete Erdei Erzsébet Iskola honlapja 

2018.05.24. "Csodálatos vadvilág" a Debreceni Állatkertben 
Deméné Czeglédi 
Éva Iskolai honlap 

2018.06.10. 
Bocskais "Zsiványok" a Vigyázz, kész, pénz! 
országos pénzügyi vetélkedő döntőjében 

Deméné Czeglédi 
Éva Iskolai honlap 

2018. 06. Megyei komplex tanulmányi verseny Erdei Erzsébet Iskolai honlap 

2018. 04. 
24. 

Élmény és siker az ausztriai mesemondó- és sza- 
valóversenyen 

Varga Miklósné, 
Nyakó Istvánné 

iskolai honlap 
Hajdúnánási 
Újság 

2018.05. 
28. Kis-Kazinczy verseny 

Varga Miklósné, 
Nyakó Istvánné iskolai honlap 

 

Továbbá többcikkben is közreműködtünk, amihez anyaggyűjtéssel járultunk hozzá. 
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6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

 

Az áttanítások miatti együttműködés a nyelvi, napközis munkaközösséggel 

folyamatos. 

Közös programok szerveztünk, illetve bekapcsolódtunk a napközis munkaközösség 

programjaiba: foglalkozások a városi könyvtárban, világnapok, jeles napok 

megünneplése. 

A matematika és humán munkaközösséggel együtt végeztük a versenyekbe való 

nevezéseket, versenyekre való utaztatásokat. 

Az AMI pedagógusaival együttműködve pályázaton való szereplés, 1-2. évfolyamon 

a néptáncvizsgák, néptáncosok előadásainak megtekintése, a művészeti kiállítás 

látogatása volt. 

 

 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 

 

7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

 

 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási Kirendeltsége 

 Református Általános Iskola 

 KLIK-hez tartozó általános iskolák 

 Kéky Lajos Művelődési Központ 

 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

 Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza 

 Vojtina Bábszínház Debrecen 

 Hajdúhadházi Helytörténeti Gyűjtemény 

 Református Kollégium Könyvtára Debrecen 

 

 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

 

 Hajdúnánási Rendőrkapitányság 

 Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási 

Kirendeltség, Hajdúnánás Hivatásos Tűzoltóság 

 Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet 

Hajdúnánási Mentőállomása 
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 Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat 

 Vöröskereszt 

 Hajdúnánási Helyi Sajátosságok 

 Kendereskert 

 Tedej Zrt. 

 IKSZT Tedej 

 Martinek Farm 

 Struccfarm 

 

8. A pedagógiai munka feltételei 

 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

 

A tanév során a munkaközösség éves terve alapján működtünk. Az év közben 

felmerülő javaslatokat, véleményeket megbeszéltük, közösen döntöttünk. 

 

 

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

 

 Két munkaközösségi tagunk tanult tovább, közülük egy júniusban szakvizsgát tett. 

 

Továbbtanuló Képzettség Intézmény Várható végzés 

Kaprinyákné Ádám Edit  tehetségfejlesztő Debreceni Egyetem 2018.06. 

Jeles Éva közoktatásvezető Eszterházy Károly Egyetem 2019.01.01. 

 

 

 Továbbképzéseink: 

Időpont Helyszín 

A továbbképzés 
pontos 
megnevezése Résztvevők 

2018. Református 
Általános Iskola 
Hajdúnánás 

IKER Nagyné Sallai Judit, Deméné Czeglédi Éva, 
Pappné Koroknai Éva, Nyakas Zoltánné, 
Pusztai Eszter, Husztiné Dézsi Irén, Ádámné 
Balog Erika, Varga Miklósné, Nábrádiné Bagdi 
Ildikó 

2018. 
március 19-
21. 

Grand Hotel 
Aranybika 
Debrecen 

"Élmény tanulni" - 
Pedagógusok 
képzése 

Kaprinyákné Ádám Edit, Nagyné Sallai Judit, 
Ádámné Balog Erika 

2018.május 
20-21. 

Beregdaróc-
Nyíregyháza-
elmélet 

Kerékpáros 
vándorképző 

Nábrádiné Bagdi Ildikó 
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8.2. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

 

 A szükséges infrastruktúra jelzése megtörtént a szakmai vezető, illetve az 

igazgatóhelyettesek felé. A tanév során folyamatosan bővült az állományunk. 

Az interaktív táblák folyamatos minőségi romlásának köszönhetően ennek a 

módszertani eszköznek az alkalmazása egyre inkább háttérbe szorult. 

A humánerőforrás teljes kihasználtságú. Az SNI osztályban lenne szükséges 

gyógypedagógus képesítés. 

  

 

8.3. IKT- eszközök használata 

 

Lehetőség szerint az IKT eszközök hatékony kihasználtsága az eredményes oktatás 

érdekében. 

A következő területeken használtuk: 

 tanórákon: szemléltetés, könyvek, munkafüzetek kivetítése, ellenőrzés, 

kiselőadásokhoz, projektekhez, témahetekhez, páros- egyéni munkákhoz, 

differenciáláshoz, bemutatás, feladatok 

 felzárkóztatáson: gyakorlás, feladatok 

 tehetségfejlesztés: feladatok, net-es tájékozódás, önálló projektek elkészítése 

 szabadidős, osztályfőnöki tevékenység: szemléltetés, net-es tájékozódás, 

szervezés, módszertani megújulás, kapcsolattartás. 

 

Az eszközök felújítására, kicserélésére lenne szükség. 

 

8.4. Az egyenletes terhelés biztosítása 

 

Az egyenletes munkamegosztás érdekében a munkaközösségi feladatokat egyéni 

vállalások vagy érdeklődési körnek megfelelően osztottuk el. Ennek ellenére a 

pedagógusok közötti különbséget az egyénileg bevállalt versenyek, pályázatok, 

közösségi programok tették nyilvánvalóvá, amelyeket szintén a munkaközösségi 

dokumentumban rögzíthettek a kollégák. 
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9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása   

 

 E tanév második félévére fejlesztendő területünknek határoztuk meg a pályázatok 

írását, a munkaközösségi PR munka hatékonyságának további növelését.  

Mindkét területen elmondhatjuk, hogy pozitív előrelépés történt a második félévben 

is. A következő tanévben viszont ezek folytatása, legalább szintentartása a cél. 

Erősségünk továbbra is a tanulók versenyeztetése, az utóbbi évek 

legeredményesebb tanévét zártuk ebből a szempontból. Erősségként tartjuk számon 

még pedagógusaik közötti együttműködést, valamint pedagógusaink innovativitását. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a témanapok, hetek, projektek valamelyikébe minden 

osztályunk, kollégánk bekapcsolódott. Erősségeink fenntartása folyamatos. 

A tanév feladatainak ellátása során több probléma is felmerült, amit a következő 

tanév feladatai közé sorolunk: 

 A tanmenet kiegészítések általános részét műhelymunka keretében fogjuk 

elkészíteni, hiszen a napközis kollégák tanításba való bekapcsolódásával még 

többfelé kell az információt közvetíteni, ellenőrizni. Terveink szerint augusztus 

végén készítjük el. 

 Folyamatos problémát jelent a tanulók tanuláshoz szükséges készségek 

alacsony szintje, mint pl. figyelem, emlékezet, koncentráció, stb. Megfelelő 

szint elérése nélkül a tanulók tanulásának hatékonysága nagymértékű romlást 

eredményez. Ezek fejlesztése elkerülhetetlen. 

 Az oktatás mellett a nevelés is kiemelt feladatunk. Egyre nagyobb problémát 

jelent a tanulók magatartása. Ennek érdekében új módszereket kell 

alkalmaznunk.  

 

 

 

 

 

Hajdúnánás, 2018. június 24. 

 

 

Ádámné Balog Erika 

munkaközösség vezető
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FELSŐS NEVELÉSI MUNKAKÖZÖSSÉG  

2017/18. ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
 

1. Bevezetés 

A beszámolóm elkészítésekor az év elején összeállított munkatervet, az elvégzett 

tevékenységeket, a félévi és az év végi eredményeket vettem figyelembe.  

2. Helyzetelemzés 
2.1 Személyi feltételek 

A felsős nevelési munkaközösség tagjai a felsős osztályfőnökök, 22 fő 

NÉV OSZTÁLY 

Magyar utcai intézményegység 

 

Labancz Mihály 5.f 

Szabóné Berencsi Irén 6. e 

Labanczné Fekete Marianna 7. e 

Jámborné Murvai Mária 8. f 

Óvoda utcai intézményegység 

 

Seres Timea 5.a 

Petrus Tamás 5.b 

Szűcs Mihály 5.c 

Veressné Fehér Erzsébet 6. a 

Urbánné Dobos Erzsébet 6. b 

Szabó Attila 7. a 

Szabó Albert 7. b 

Molnár Imréné 7. c 

      Tanner Márta 8. a 

Szabó Éva 8. b 

Hádáné Kéki Mária 

 

8. c 

Polgári utcai intézményegység 

 

Gazdácska Judit 5.d 

Madai Tamás 5.e 

Gálné Krizsán Melinda 6.c 

Czinegéné Daróczi Julianna 6.d 

Löfcsikné Rékasi Ilona 7. d 

Szabó Sándorné 8. d 

Székelyné Nádas Zsuzsanna 8. e 
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2.2.Csoportok, óraszámok, tanítók 
Az osztályfőnöki órák száma heti 1 óra 
 

 

3. Pedagógiai folyamatok 

8.5. Tervezés 

Az előző tanév tapasztalatainak felhasználásával, a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott feladatokat és az intézményi célokat figyelembe véve állítottuk 

össze a munkatervünket. 

 

8.5.1. Éves célok és feladatok: 

 

 szakmai alapdokumentumok folyamatos felülvizsgálata 
 tehetséggondozó program bevezetésének támogatása 
 együttműködés a mérési munkaközösséggel 
 a kritériumorientált mérési rendszer bevezetése 3-5-7. évfolyamon 
 eredményes felkészülés a kompetenciamérésekre 
 részvétel a témahetekben 
 TÉR folyamatos és szakszerű használata 
 közreműködés az eNapló bevezetésében 

-  A személyiség teljes körű kibontakoztatásának segítése. 

- Növeljük a továbbtanulási esélyt tehetséggondozással és felzárkóztatással, az 

értékek közvetítésével. 

- Az erkölcsi normák megismertetésével formáljuk, neveljük tanítványainkat.  

- A lemorzsolódás megakadályozása 

- A tanulói viselkedéskultúra javítása 

- Az egységes Házirend betartása 

- Az iskola és a család kapcsolatának megerősítése 

8.6. Megvalósítás 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, eszközök 

Az osztályfőnöki órákon különféle módszerek kerülnek sorra, amelyek segítségével 

dolgozzuk fel a nevelési témákat: beszélgetés, megfigyelés, vita, tesztek, kérdőívek 

kitöltése, majd konklúzió levonása, projektbemutatók, kiselőadások, egyéni 

beszélgetések, szövegértési feladatok megoldása. A munkaformákat is váltogatjuk a 

témákhoz válogatva: egyéni beszámoló, pármunka, csoportmunka 

8.7. Ellenőrzés 

A tanmeneteket mindenki határidőre elkészítette, megjegyzésekkel kiegészítette, az 

osztályára alakította.  

Határidőre elkészültek a helyzetelemzések.  
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4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1. Kompetenciafejlesztés 

A szövegértés- matematika kompetenciamérés eredményei alapján minden pedagógusnak 

fejlesztenie kell a tantárgyára vonatkozó kompetenciaterületet. A nevelési témák 

feldolgozása során fejlesztésre kerülnek a legalapvetőbb kulcskompetenciák: anyanyelvi, 

szociális, digitális, vállalkozói, a hatékony önálló tanulás. A 2. februári szülői értekezleten 

tájékoztattuk a szülőket a kompetenciamérés fontosságáról, a CSH- index jelentőségéről. 

A CSH index kitöltése nagyon fontos volt, mert az alapján számítják ki az esetleges 

eredményeket.  

Az osztályfőnök felügyelték a kompetenciamérést. 

 

4.2. Személyiségfejlesztés 

Az egyes tanulók személyes és szociális készségeit, képességeit a mérések alapján ismerjük 

meg. Legfőbb pedagógiai mérésünk a tanulók megfigyelése és a célzott beszélgetés egy 

adott témáról. Mind az általunk tanított órákon, illetve külön beszélgetések alkalmával 

sikerül közelebbről megismernünk a tanítványainkat. Ezáltal tudjuk segíteni, jó útra terelni a 

diákokat, ha ők is partnerek a megoldandó problémákban.  

 

4.3. Tanulási nehézségek 

Az alulteljesítő, tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 

megkülönböztetett figyelmet kapnak. A beilleszkedési- és magatartásbeli, tanulási 

nehézséggel rendelkező gyerekek szakvéleményét bizalmasan kezeljük. Az értékelésre 

vonatkozó ajánlásokat a szaktanároknak is elmondjuk. A fejlesztésben érintett tanulóknak az 

értékelése a szakvélemény alapján történik, amelynek koordinálásában az osztályfőnök segít. 

Az osztályfőnök kérheti egy-egy tanuló vizsgálatát, miután körültekintő jellemzést ír a 

tanulóról. A szakvéleményt újra kell kérni évente/kétévente szükség esetén. 

A hajdúnánási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai felvilágosítást adtak arról, 

hogy mennyire fontos szerepük van az osztályfőnököknek a problémák időben történő 

jelzésében. Amennyiben tudomást szerzünk egy esetleges kivizsgálandó helyzetről, 

kötelességünk jelezni feléjük, hogy minél hamarabb tudjanak intézkedni. A tanév során volt 

néhány jelzésünk, amelyben tudtak intézkedni. Általában kaptunk visszajelzést a jelzett 

probléma megoldásának útjáról, a hivatal intézkedéséről.  

 

4.4. Tehetséggondozás  

Mindenkori tehetségazonosításon vettek részt az 5. évfolyamos tanulók, amelyet a fejlesztő 

pedagógus végzett el. A mérés alapján javaslat hangzik el arra vonatkozóan, hogy milyen 

tehetségterületen próbálja ki magát a megvizsgált személy. 

Az idén is meghirdetésre kerültek a tehetséggondozó foglalkozások. Az osztályfőnök 

koordináló feladata az, hogy időben értesítse a szülőt a hiányzásról. Motiválnunk kell a 

gyereket, hogy kitartóan részt vegyen a választott foglalkozáson. 
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4.5. Közösségfejlesztés 

Az osztályprogramok a legfontosabbak egy osztály életében, hiszen ezek segítségével alakul, 

fejlődik a közösség. A közös programok szervezése elősegíti, hogy mindenki részt vegyen 

olyan rendezvényen, amelyen szeret együtt lenni a barátokkal. Az osztályfőnök közben 

figyelheti a tanulókat, készíthet feljegyzést. Állandó feladatot igényel egy közösség építése, 

alakítása.  

Az osztályfőnökök feladataiból kiemelek néhányat: Az osztályprogram szervezése, 

lebonyolítása, felügyelete. Kapcsolattartás a szülőkkel, nevelőszülőkkel, lakásotthonos 

nevelőkkel szóban és facebook zárt csoporton keresztül is. Az új tanulók beilleszkedésének 

segítése. Felügyelet az iskolai programokon. Részvétel tájékoztató előadásokon.  

 

A tanulók együttműködése fejlődik a közös programok előkészítésében, a diákönkormányzati 

munka során. A tanulók és a pedagógus közötti  kapcsolat néha egészen bensőséges. A 

tanulók közötti kapcsolat változó irányt mutat, hiszen olykor nehézséget jelent egymás 

elfogadása, a másság tolerálása. Ez a téma rendszerint előkerül az új tanévekben. A 

lakásotthonos tanulók beilleszkedése különösen nehéz egy új közösségbe. Az intézmény és a 

DÖK is szervez közösségi programokat, amelybe az osztályok bekapcsolódnak: kirándulás, 

hulladékgyűjtés, A szülők is részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

4.6. Közösségi programok 

Az osztályfőnökök lelkiismeretesen szervezik a különféle programokat, amelyek színessé és 

változatossá teszik a hétköznapokat. Maradandó élményt nyújt egyaránt a nagyoknak és a 

kisebbeknek is. A színes programkavalkád kínálata bővült a 2. félévben. Szinte minden 

osztály havonta rendezett valamilyen közös programot.  

Éves szinten a következő programokat szervezték az osztályfőnökök: klubdélután, 

játékdélután, sportprogram, Mikulás napi csomagátadás, Mikulás napi buli, kiállítások 

megtekintése: Kaktusz, Vándorfény, Gyufa kiállítás, mozi, színházi előadások, 

osztálykirándulások, korcsolyázás, szánkózás, Stúdiólátogatás, Csiha malom, Tubus üzem, 

Agóra, Nyakas strucctelep, Martinek tanya,  Lego gyár meglátogatása, Mi a pálya? kiállítás 

megtekintése Debrecenben, HBM Iparkamara Pályaválasztási kirándulás, részvétel a 

témahetekben: Pénzhét, fenntarthatósági hét, Mobilitás hét: Bringázz egy kerékpárért, 

Ökolábnyom, Író- olvasó találkozó, Humán hét programjai: Dalversek előadás, Arany busz,  

tanulmányi kirándulások, gokartozás, bowlingozás, kerékpározás, főzés, családi nap Tedejen, 

Balázstelken 3 napos kirándulás, Zsibongó Múzeum pályázat, ásványgyűjtő túra, Erzsébet 

táborok: Ottalvós – Zánka- Fonyódliget, Napközis Erzsébet táborok.  

Az osztályok rendszeresen részt vesznek, szerepelnek, segítenek az iskolai élet különböző 

rendezvényein: pakolás, ügyelet ellátása, Te szedd! Hulladékgyűjtés, vetélkedők, dekoráció, 

pályaválasztással kapcsolatos rendezvények, kiállítás, bekapcsolódás a szórványprogramba, 

adománygyűjtés, kupakok gyűjtése műsorban való szereplés: október 6. 23. március 15.; 

anyák napi megemlékezés, évzáró, ballagás, az iskolai műveltségi vetélkedő a Magyar kultúra 
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napja alkalmából, a városi könyvtár által szervezett versenyek: zöld napok, történelmi 

vetélkedő,  farsangi feladatok,  farsangi tánc, fordított nap- diákigazgató feladatok, ballagási 

előkészületek, iskolarendőr meghívása, Maklári ünnepség.  

Nagyon nehéz kimozdítani néhány gyermeket a saját kis világából, a számítógépes játékok 

mellől.  Ebben a szülőnek is lehet ösztönző szerepe, illetve a közösség is befolyásolhatja, ha 

vannak igaz barátságok.  Sajnos a lakásotthonos gyerekek ritkán jönnek el a közös 

rendezvényekre. Így nehéz őket bevonni az osztályközösségbe. A sok-sok színes és érdekes 

program szervezése ellenére is vannak a közösség peremére kerülő gyerekek. Az ő helyzetük 

igen különleges, mert nem akarnak együtt lenni a többiekkel, nem jönnek el a 

rendezvényekre, pedig a közösség ereje sokat változtatna a visszahúzódó természetükön.  

4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális képességek terén) 

A munkaközösségi munkatervben terveztünk egy bemutatóórát az első félévre, amelyet 

október végén tartott meg Székelyné Nádas Zsuzsanna a 8. e osztályban. A téma a 

pályaválasztás volt. Színes, érdekes feladatokkal járták körül a témát. Bemutatásra került egy 

érdekes módszer, amelyet láthattunk az órán is, valamint a témához kapcsolódóan Szabó 

Sándorné és Löfcsikné Rékasi Ilona készült korreferátummal.  A módszer arra épül, hogy 

intelligencia teszt mérése után kapnak csoportba rendeződve a gyerekek különböző 

feladatokat, amelyeket szívesen tudnak megoldani, hiszen ők abban jók. Nagyon tetszett a 

módszer a munkaközösség tagjainak, többen szeretnék kipróbálni. Adtunk elegendő 

segédanyagot is az első lépésekhez.  

Minden osztályfőnök széleskörű szakmai módszertárral rendelkezik, sok érdekes feladattal 

teszi szemléletessé egy-egy téma feldolgozását.  

5. Eredményességi mutatók 

5.1. Eredményességi mutatók 

Az osztályok magatartás és szorgalom átlaga megmutatja, hogy milyen szinten állnak az 

egyes osztályok egymáshoz viszonyítva. A tanulmányi átlagot befolyásolja, hogy milyen a 

tanulók magatartása, szorgalma. 

5.2. Az osztályok, csoportok eredményei  

A felső tagozat magatartás és szorgalom átlagát, valamint a dicséretek és a figyelmeztetések 

számát rendeztem egy táblázatba.  

 

Félévi: 5-6. évfolyam 

 

 
5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 5.f 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 

MAGATARTÁS 4,8 4,87 4,29 4,25 4,28 4,37 4,63 4,7 4,15 4,3 4,17 

SZORGALOM 4,59 4,48 3,71 4 3,66 4,12 4,07 4,1 3,8 3,5 3,58 

            

 
5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 5.f 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 
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DICSÉRETEK 60 49 35 30 8 12 30 64 55 74 21 

Figyelmeztetések 4 4 8 10 21 4 5 17 26 13 8 

 

 

A magatartás átlagok 4 egész fölötti értékek. A 11 osztályból 5 osztályban 4 egész alatti a 

szorgalom átlag. A dicséretek száma két osztályban kevésnek tűnik. A figyelmeztetések 

száma csak két osztályban 20 fölötti.  
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Év végi: 5-6. évfolyam 

 

 
5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 5.f 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 

MAGATARTÁS 4,59 4,79 4,42 4,04 4,09 4,33 4,8 4,6 4,04 3,96 4,23 

SZORGALOM 4,4 4,5 3,67 3,82 3,8 4 4,03 3,8 3,79 3,48 3,47 

            

 
5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 5.f 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 

DICSÉRETEK 174 119 90 36 15 39 257 142 110 112 42 

Figyelmeztetések 20 5 13 29 39 15 37 33 39 31 14 

 

A magatartásátlagok 4 egész fölöttiek egy kivétellel, a szorgalom gyengébb a félévihez 

képest, mivel 7 osztályban 4 egész alatti, míg félévkor csak 5 osztálynál volt így. A dicséretek 

száma a tanév végére szépen megemelkedett, csak 4 osztályban van 50 alatti dicséret. 

Sajnos a figyelmeztetések is emelkedtek, 21 alatti számmal 5 osztály rendelkezik, a 

többieknek több van ettől.  
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Félévi: 7-8. évfolyam 

 

 
7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f 

            
MAGATARTÁS 4,04 4,44 4,12 4,03 4 4,55 4,5 4,2 4,48 4,4 4 

SZORGALOM 3,52 3,96 3,2 2,95 3,39 4,27 3,87 3,55 4,05 3,77 3,65 
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7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f 

            
Dicséretek 72 45 52 47 26 63 33 9 84 47 51 

Figyelmeztetések 34 29 40 38 6 11 15 26 9 6 5 

 

 

A 7-8. évfolyamon félévkor 4 egész körüli és fölötti átlagok voltak magatartásból. 

Szorgalomból csak 2 osztálynál volt 4 egész és feletti átlag, míg a többieknek alatta, egy 

osztálynak 3 egész sem lett. A dicséretek száma csak egy osztálynál volt kevés. A 

figyelmeztetések száma a hetedik évfolyamon egy kivétellel magasnak mondható, míg a 

nyolcadikban, csak egynek lett sok.  
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Év végi: 7-8. évfolyam 

 

 

7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f 

 MAGATARTÁS 3,92 4,42 4,08 3,71 3,89 4,67 4,58 4,2 4,43 4,36 4,09 

 SZORGALOM 3,54 3,96 3,23 3,28 3,22 4,33 3,92 3,3 3,95 3,73 3,47 

 

             

 

7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f 

 DICSÉRETEK 143 72 97 104 59 167 142 28 80 67 78 

 Figyelmeztetések 74 33 79 63 17 35 35 34 25 11 13 

  

A félévi átlagokhoz képest 3 osztály magatartásátlaga romlott. A szorgalom eredménye csak 

egy osztálynál maradt 4 egész fölött, a többiek eredménye gyengébb lett a félévhez képest. 

A dicséretek száma gyarapodott a félévihez képest, egy osztálynál 50 alatti a dicséretek 



64 
 

száma. A figyelmeztetések száma a hetedik évfolyamon egy osztály kivételével igen magas. 

Két osztálynál a nyolcadik évfolyamon 15 alatti a figyelmeztetések száma.  
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5.3. Mérési eredmények 

Az osztályfőnöki mérések: 

 Az 5. és a 7. évfolyamon elkészültek a szociometria mérések a tanév elején.  

Az előző évek mérését / a tanulási stílust már nem az osztályfőnökök végzik, hanem a mérés 

-értékelés munkacsoport. 

 

5.4. Az eredmények értékelése, fejlesztési feladatok 

 A méréseket az osztályfőnökök végzik el, munkájukban a tanév során hasznosítják. 

A szociometria és az osztályfa mérések hűen tükrözik egy-egy közösség szerkezetét, az 

osztályon belüli kapcsolatokat, viszonyulásokat.  

A szociometriai mérés kimutatja, illetve igazolja az osztályon belüli egymás közötti 

kapcsolatok rendszerét. Feladatunk a periférián lévő gyerekek barátra találásának segítése. 

Az osztályfőnökök és az osztályban tanító szaktanárok a mérések alapján látják, hogy mely 

tanulók helyezkednek el a peremrészeken, kik azok, akiket fejleszteni kell. A 

csoportmunkában való munkálkodás elősegíti, hogy minden diák bekapcsolódjon az órai 

tevékenységekbe. A kevésbé aktív diákok is kénytelenek jobban dolgozni a közösségért, 

csapatért, ezáltal fejlődik az önbizalmuk, megerősítést kaphatnak a társaktól. Azt is látjuk, kik 

azok a tanulók, akikre mindig lehet számítani.  

Az osztályfa játékosan mutatja meg a gyerekek csoporton belüli helyét. Ennek a 

mérésanyagnak az elvégzése nem kötelező.  

 

 

SZORONGÁS 

 

 
lány /erősen szorong /fiú lány/ közepesen szorong/ fiú lány/ alig szorong/fiú 

6.a 3 0 5 3 9 10 

6.b 3 2 5 5 4 6 

6.c 0 4 2 5 8 6 

6.d 2 3 3 5 6 4 

6.e 1 0 1 2 3 4 

Összesítés 7 9 16 20 30 30 
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 A szorongás teszt segítségével pedig az egyes tanulók általános szorongási szintjére 

vonatkozóan kaptunk adatokat.  

A szorongás teszt megmutatja minden esetben, hogy a tanulók hány százaléka erősen, 

közepesen, vagy alig szorongó. Az értékek bizonyítják, hogy egy-egy tanulóközösségben 

mennyire akarnak megfelelni a diákok a szülői elvárásnak, a nevelőknek, vagy a saját maguk 

által felállított követelményeknek. A problémás tanuló esetében az osztályfőnök értesíti a 

szülőt, a szaktanárokat.  

A mérésekre vonatkozó fejlesztési feladatokat nehéz meghatározni, hiszen sok esetben csak 

tájékoztató jellegűek az eredmények. Nem szükséges kontroll vizsgálatot elvégezni, hiszen 

osztályon belül gyakran változik a tanulók egymáshoz való viszonyulása, szerkezete / 

szociometria, osztályfa /.  

A mi feladatunk az, hogy segítsük a gyermekeket a tanulás iránti motiválásban, erősítsük a 

kialakult tanulás stílus hatékony használatában, tereljük az érdeklődését a számára leginkább 

közel álló mederbe. Fontos teendőnk, hogy bármilyen észlelt probléma esetén azonnal 

értesítsük a szülőt, megtegyünk minden tőlünk telhetőt, ami jelentős javulást eredményez a 

gyermek fejlődésében, közérzetében. Minden esetben egyeztetnünk kell az osztályban 

tanító szaktanárokkal is. 
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5.5. Nyomon követés (végzett 8. osztályosok, volt 2. és 4. osztályosok, amennyiben 

pedagógusváltás volt) 

Az 5. osztályos felsős osztályfőnök felveszi a kapcsolatot az alsós osztályfőnökkel, aki átadja a 

tapasztalatait, a 4. osztály év elején megírt helyzetelemzést. A kapott információk tükrében 

könnyebb elkezdeni a gyerekek megismerését. A tanév eleji szervezési feladatok közben 

szükség van a folyamatos kapcsolattartásra az alsós osztályfőnökkel. 

A 8. osztályos tanulók nyomon követése kevésbé valósul meg, ugyanis a felvételi 

eredményeken kívül más eredményt nem küld a középiskola. Természetesen többször 

találkozunk volt diákjainkkal, akik beszámolnak a teljesítményeikről. 

5.6. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

Sikeresen megnyertük az ottalvós Erzsébet táboros pályázatot. Az osztályfőnökök közül 22 

főből 16 fő vállalta a tanulók táboroztatását. Az Útravaló pályázatban csak az előző évben 

pályázott tanulók vettek részt. Ebben a tanévben nem volt nyertes pályázat.   

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

6.1. Módszertani fejlesztések 

Az osztályfőnöki helyi tantervben megtalálható módszerek, valamint a saját bevált 

módszerek segítik a különféle témák változatos feldolgozását.  

6.2. Innovatív feladatok 

6.3. Információáramlás 

Az iskolavezetés tájékoztatja a pedagógusokat az őket érintő teendőkről közvetlenül vagy a 

munkaközösség-vezetők által. Az osztályfőnökök rendszeresen időben tájékoztatják a 

tanulókat, a szülőket a fontos feladatokról, programokról. A szülők többsége azonnal válaszol 

az őket érintő kérdésekre. Sajnos néha rövid határidőt kapunk egy-egy feladat elvégzésére, 

nehéz összeszedni szülői válaszokat egyik napról a másikra.  

A munkaközösség tagjai időben kitöltötték a megosztott dokumentumokat. Javulás történt 

ezen a téren az előző évhez képest.  

 

6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Az osztályfőnökök a szaktanárokkal közösen oldják meg az esetleges problémákat. Napi 

kapcsolat van a különböző szakos nevelők között. Természetesen a délutáni foglalkozást 

tartó nevelők is együttműködően segítik a gyerekek hatékony tanulását, fejlesztését. 

A tanév kezdésekor a humán munkaközösséggel együtt csapatépítő rendezvényt 

szerveztünk. Többen mindkét munkaközösség tagjai. Nagyon jól tudunk együttműködni. A 

mostani évzáró rendezvényünket majd augusztusban tartjuk meg.  

 

 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 
7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 
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Külső partnerek is hozzájárulnak az eredményes pedagógiai munkánkhoz. A Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársa egyéni vagy csoportos beszélgetéseken foglalkozik a rászoruló 

diákokkal. A fejlesztő pedagógus a mindenkori 5. évfolyamos tanulókat 

tehetségazonosítással felmérte, foglalkozik velük.  

Sajnos a fogadóórák lehetőségét nem sokan használják ki a szülők közül a felsős 

osztályokban. Kérésre eljönnek az iskolába.  

A pályaválasztással kapcsolatos témahét egyik fontos eleme az volt, hogy a végzős tanulók 

különböző vállalkozásokat látogattak meg. A vállalkozók most is szívesen fogadták a 

gyerekeket és tájékoztatták őket az ott folyó munkafolyamatokról, lehetőségekről. 

 

 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

A Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat/ Továbbtanulási és pályaválasztási 

tanácsadás munkatársa végezte a 8. osztályos tanulók mérését a pályaválasztás előtt. A 

Diákok nyílt napokon vettek részt érdeklődésük szerint. Pályaválasztási szülői értekezleten a 

környező középiskolák képviselői adtak tájékoztatást az ott folyó oktató- nevelő munkáról. 

Szakmai szervezetek:  

Középiskolák a megyében és Hajdúnánáson  

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény /múzeumpedagógiai foglalkozások 

helyszíne 

Városi Rendelőintézet / fogászati szűrések, védőnői előkészületi vizsgálatok, orvosi 

vizsgálatok 

8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

A bennünket érintő feladatokat megbeszéljük, közösen döntünk.  

 

 

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

A munkaközösség 9 tagja végezte el az IKER 1.2. továbbképzést, 3 fő elvégezte a mérés –

értékelés tanfolyamot, 9 fő szakmai vezető képzésen vett részt az Oktatási Hivatal EFOP-

3.2.15- VEKOP,  2 fő Bringásvándor kerékpáros vándortáborvezető képzést, Vízi- 

vándortábor- vezető, Korszerű pedagógiai módszerekés IKT eszközök, Konfliktuskezelés, 

Közoktatásvezetői szakvizsga, Tehetségmentor képzés.  

8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

8.4. IKT- eszközök használata 

Lehetőség szerint a munkaközösség tagjai használják az IKT eszközöket, illetve a tanulóknak 

is adnak olyan feladatot, amelyhez szükségük van rá.  

8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Sajnos nem mindig sikerül az egyenletes terhelést biztosítani. Nem egyforma az osztályok 

létszáma, a tanulók életkori sajátosságai is sokban eltérnek. Bizonyos osztályokban nagyon 
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sok problémás gyerek van, akikkel naponta kiemelten szükséges foglalkozni. Több osztályban 

a jó tanuló gyerekekkel is van annyi probléma, mint a gyengébb képességűeknél.  

 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi valósult meg, mi nem, 

erősségek, gyengeségek kiemelése, további fejlesztő feladatok meghatározása 

Az osztályfőnökök a tanév elején helyzetelemzést írtak az osztályaikról. A közösségfejlesztés 

kiemelt szerepet játszik az egész tanév során. Változatos, színes osztályprogramok 

szervezésére kerül sor, hiszen így kovácsolódhat össze egy közösség.   

 

Folyamatos feladataink a 2017-18. tanévben 

 A pozitív tapasztalatokhoz hasonlóan sok szabadidős program szervezése 

 Egymás iránti tolerancia fejlesztése 

 Aktív részvétel az iskolai életben 

 Pályaorientáció- pályaválasztás előkészítése 

 Tanulási stílus, módszerek erősítése 

 Önálló tanulásra ösztönzés 

 A periférián lévő gyerekek bevonása a közösségi munkába 

 A gyenge képességű tanulók tanuláshoz való viszonyának a javítása 

 A szülők bevonása az iskolai életbe, akik elhanyagolják az iskolával való 

kapcsolattartást 

 Kulturált véleménynyilvánítás fejlesztése szituációkkal 

 A Tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra járó tanulók koordinálása 

 A tanórai és tanulószobai magatartás javítása  

 Problémák esetén a szakszolgálat, Család- és  Gyermekjóléti Szolgálat bevonása  

10. Rendezvényterv havi bontásban 

 

A munkatervben foglalt programokat, feladatokat elvégeztük.  

Időpont Feladat Felelős 

SZEPTEMBER Munkaközösségi foglalkozás 1. 

 A munkaközösségi munkaterv 

összeállítása 

    A tanév előkészítése, adminisztrációs 

teendők, feladatok: 

 Osztálytermek dekorálása 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

 

Osztályfőnökök  
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 Az osztályfőnöki tanmenetek elkészítése 

 Év eleji adminisztráció 

 Projekttémák meghirdetése  

 Szülői értekezlet: A tanév céljai, 

programjai, feladatok 

 

OKTÓBER  Év eleji statisztika elkészítése 

 Év eleji helyzetelemzések megírása  

 

 Bemutató óra a 8.e osztályban 

Munkaközösségi foglalkozás 2.  

Korreferál: Szabó Sándorné, Löfcsikné 

Rékasi Ilona 

Új módszertani ajánlás: 

Tehetségfejlesztés, differenciált 

csoportmunka az intelligencia teszt 

felmérése alapján 

 

 Pályaválasztási tanácsadás a 8. osztályos 

tanulóknak, képesség- és 

érdeklődésvizsgálat 

 

 Pályaorientációs nap október 26. 

 

 

 Témahét megszervezése a 8. évfolyamon 

minden egység bevonásával 

 

Osztályfőnökök 

 

Székelyné Nádas 

Zsuzsanna 

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

munkatársa 

 

 

 

 

Projektvezető: 

Szabó Sándorné 
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NOVEMBER  Témahét november 13-17. 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet 

 

 

 Nyílt napok a középiskolában 

 Projektbemutatók lebonyolítása  

 

 

Projektvezető:  

Molnár Imréné 

 

JANUÁR  Felkészülés az osztályozó értekezletre, 

adminisztráció 

 A statisztika kitöltése 

 Félévi mérések összegzése az érintett 

osztályokban, azok elemzése 

 

Osztályfőnökök 

 

 

FEBRUÁR  

Szülői értekezlet 

 A félév értékelése 

 További célok és feladatok meghatározása 

 Felkészülés a farsangra 

  

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

 

MÁRCIUS Munkaközösségi foglalkozás 3. 

 A féléves munka értékelése 

 További célok, feladatok, programok 

 Szülők iskolája előadás: A serdülőkor 

problémái, A belső motiváció 

 Szakmai nap 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

Osztályfőnökök 

Előadó,pszichológus  

Alföldiné Ragyák 

Andrea 

Felelős: Szabó Attila  
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 A ballagási meghívó tervezése, szervezési 

feladatok 

8. osztályos 

osztályfőnökök 

ÁPRILIS  Bekapcsolódás a Fenntarthatóság- 

környezettudatosság/Digitális/ Pénzügyi 

témahét programjába legalább 9 

osztállyal- megvalósult 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

Osztályfőnökök 

MÁJUS  Tanév végi feladatok 

 Osztálykirándulások lebonyolítása 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

Osztályfőnökö 

JÚNIUS  Felkészülés az osztályozó 

értekezletre 

 Statisztika kitöltése 

 Az éves munka értékelése, 

tapasztalatok, következtetések 

levonása 

 Az évfolyam legjobb tanulója, 

legjobb sportolója, Az iskola 

legjobb tanulója, legjobb 

sportolója címekre felterjesztés 

 Csapatépítő program- elmaradt 

Osztályfőnökök 

 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

Igazgatóhelyettesek, 

Igazgató 

 

 

11. Rendezvények 

Érdeklődésvizsgálat 

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa, Tóthné Szombati Enikő 
szakpszichológus végzett képesség- és érdeklődésvizsgálatot a jelentkező 8. osztályos 
tanulók körében 2017. november 10-én. A visszajelzéseket egyénileg mondta el, egy 
tanulóra 20 percet biztosított. Az osztályfőnökök szervező munkájának köszönhetően a 
szülők eljöhettek az egyéni beszélgetésekre. A felsős nevelési munkaközösség vezetője 
koordinálta a programot, tartotta a kapcsolatot végig az érintett osztályfőnökök és a 
pszichológus között.  
A teszt eredménye megerősítette a tanulókat a döntésükben, segített az iskolaválasztásban.   
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A szülők és a tanulók is nagyon meg voltak elégedve a képességvizsgálattal. Részletes volt, 
jobban megismerték magukat a tanulók, a szülők őket, jó tanácsot is adott a 
továbbtanuláshoz. 
 
Néhány tanuló úgy jött ki a megbeszélésről, hogy megerősítette abban, amit eddig tudott 
magáról, képességeiről, érdeklődéséről, általuk korábban kitöltött tesztek eredményével 
összhangban volt (pl. közösségben vagy egyedül szeret dolgozni). A legbizonytalanabbak, 
akik gimnáziumba készülnek, nem minden esetben kaptak segítséget, mert nem alakult még 
ki teljesen az érdeklődésük. 
Az osztályfőnökök hasznosnak találták a képességfelmérést, az elbeszélgetést. Örültek a 
szülők a lehetőségnek. Zökkenőmentesen ment  a lebonyolítás. Kedves, segítőkész és lelkes 
volt a felmérés kiértékelője. 
Sajnos elég későn valósult meg a kiértékelés, mert későbbi időpontban történt a tesztfelvétel 
a szakszolgálat átszervezése miatt.  A tanév elejére terveztük.   
A 7. évfolyam mérését a tanév elejére tervezzük. Sajnos már nem fért be májusban ez a 
mérés.  
 
Pályaorientációs nap az iskolában 
2017. október 26- án volt a pályaorientációs nap. 
Előzetes tervezés után különböző érdekes programot szerveztek az osztályfőnökök: 
üzemlátogatás, étterem megtekintése, Tűzoltóságon jártak, egyéni beszámolók szakmákról, 
volt tanítványok beszámolói, szakmákról szóló kisfilmek megtekintése, tesztek kitöltése, 
játékos feladatok.  
 
Pályaválasztási szülői értekezlet projekt 
 
Molnár Imréné projektvezető irányításával az előző évekhez hasonlóan került 
megrendezésre a rendezvény 2017. november 9-én. A 7. osztályos osztályfőnökök segítették 
a szervező munkát. A 11 meghívott középiskola fogadta el a meghívást. Az iskolák képviselői, 
vezetői bemutatták intézményüket, az ott folyó oktató-nevelő munkájukat, a választható 
szakokat, szakmacsoportokat, gyakorlati képzésüket. 
 
 
A Pályaválasztás – életpályaépítés témahét projekt 2017-2018. tanévi programjának 

megvalósítására 2017. november 13-17. között került sor. A 8. osztályos osztályfőnökök a 

gyerekek körében felmérték az igényeket, s az egyeztetéseket követően kialakították a 

látogató csoportokat, s felvették a kapcsolatot a vállalkozókkal, munkahelyi vezetőkkel. A 

pályaválasztás előtt álló diákok külső helyszíneken felkeresték a munkahelyeket, különböző 

szakmákat figyeltek meg, interjúkat, fotókat készítettek. A látogatás után prezentáció 

keretein belül tájékoztatták a társaikat, az alsóbb évfolyam tanulóit a hajdúnánási 

munkahelyekről és szakmákról. Plakátokat is készítettek, amelyeket kiállítás formájában 

megnézhettek az iskola tanulói minden telephelyen.  A 8. osztályos osztályfőnökök munkáját 

Szabó Sándorné koordinálta.  

Az osztályfőnökök sokat segítenek a diákjaiknak a helyes döntésben, még az adminisztrációs 

feladatok ellátását is sok esetben felvállalják.  
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Mindkét projektről készült cikk az iskolai honlapra, illetve a Hajdúnánási Újságban is 

megjelentek az írások.  

Szülők iskolája program 2018. március 13-án valósult meg. Alföldiné Ragyák Andrea 

szakpszichológus tartott előadást: A serdülőkor problémái, A belső motiváció címmel. A 

témát az osztályfőnökök javaslatai alapján terveztük meg. A munkaközösségünk tagjai, 

valamint szülők vehettek részt az előadáson.  A szakmai napot ekkorra tettük, hiszen 

mindannyian tartozunk szakmai munkaközösségbe, és nekünk külön napon kellett tartanunk. 

Program:  Beszélgetés, tanácsadás, gyakorlati segítségadás/ a magatartászavaros tanulók 

kezelése, konfliktusok megoldása/- Tóthné Szombati Enikő szakpszichológus interaktív 

módszerrel adott segítséget, hogyan kezeljük a problémás tanulókat. Nagyon tartalmas 

szakmai tanácskozást tartottunk.  

Az előadásról készült cikk, amely megjelent a Hajdúnánási Újságban.  

 

 
Löfcsikné Rékasi Ilona, felsős nevelési munkaközösségvezető 
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 NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG 

ÉVES BESZÁMOLÓJA 

2017 / 2018 

 

 

Készítette: Nagy – Tóth Annamária 

  Munkaközösség – vezető 
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I. HELYZETELEMZÉS 

 

I.1. Személyi feltételek 

Szakmai vezető: Szabóné Varga Éva 

Munkaközösség-vezető: Nagy-Tóth Annamária 

Munkaközösségi tagok: 24 fő napközis pedagógus / tanulószobás pedagógus 

Változás az 1. tanévhez képest: 

- Nyugdíjba vonult: Fülöp Valéria / Vitézné Kovács Irén 

- Anyai örömök elé néz: Nagyné Dér Magdolna 

- Tanév közben érkezett: Katona Zoltánné / Boros – Kolocsán Tünde 

- Martinek Ágnes novemberben átvette az AMI grafika tanszakának vezetését 

 

I.2. A munkaközösségi tagok munkaközösségen belüli megoszlása  

Iskolánkban már az idei tanévben is kevés volt azon pedagógusok száma, akikre „csak” az 

mondható, hogy délutános nevelők, hogy napközit / tanulószobát vezető pedagógusok. 

Szerepük borzasztóan összetett; feladatukat, felelősségüket nagyon fontosnak tartom. A jó 

napközis / tanulószobás pedagógusok hihetetlenül sokrétű, szerteágazó feladatokat látnak el, 

értékes munkát végeznek, úgy, mint: a munkatervben – még a tanév elején – elfogadott 

különböző napközis programok előkészítése, megszervezése, irányítása, lebonyolítása. A 

különféle projektek, versenyek, pályázati munkák segítése. A gyerekek koordinálása a 

délutánok folyamán a különböző szakkörökre, versenyekre, elfoglaltságokra – különösen az 

alsóbb évfolyamokon. Mindezek mellett az osztályfőnök jobb keze, segítője. Hihetetlen 

közösségalakító, közösségépítő feladat hárul a napközit irányító pedagógusokra. Egy 

személyben egy kicsit mindannyian pedagógusok, pszichológusok és szülők; lelki „leveles 

ládák”, akiknek a gyerekek szívesen elmondják örömeiket, bánataikat, álmaikat és vágyaikat. 

S ez a feléjük irányuló bizalom a legnagyobb kincs, amit aztán nap, mint nap, sziszi-fuszi 

munkával csiszolgatnak, védelmeznek és irányítanak. S természetesen nem feledkezhetünk 

meg a napközi / tanulószoba elsődleges szerepéről: a mindennapos írásbeli házi feladat 

elkészítéséről, a gyakoroltatásról, az olvasásról, írásról és számolási feladatokról, a 

memoriterek megtanulásáról. A „délutános műszak” mellett ma már majd mindenki tanít a 

délelőtt folyamán valamilyen szaktárgyat; vezet valamilyen szakkört, korrepetálást vagy 

tehetséggondozást; esetleg kompetenciafejlesztő foglalkozásokat tart. Mindezek ismeretében 

nem véletlen, hogy munkaközösségünk tagjai közül sokan más munkaközösségnek is aktív 

tagja vagy pártoló tagja.  
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I.3. Napközis – és tanulószobás csoportok 

Az idei tanévben a délutáni foglalkozások összesen 36 csoportban; 21 napközis- és 15 

tanulószobás csoportban kerültek megszervezésre. Iskolánkban a homogén szervezésű 

csoportok száma: 29. Ebből 20 csoport napközis, 9 pedig tanulószobás csoport. Heterogén 

összetételű csoportjaink száma 7.   

A napközis – és tanulószobás tanulók létszáma az év végi statisztikai adatok alapján:  

A napközis tanulók létszáma: 448 fő (ebből SNI: 1 fő) 

A tanulószobás tanulók létszáma: 342 fő (ebből SNI: 6 fő) 

Összes napközis / tanulószobás tanulói létszám: 790 fő 

A napközis – és tanulószobás tanulók létszáma évfolyamok szerint: 

1. évfolyam: 115fő / 2. évfolyam: 110fő / 3. évfolyam: 121 fő / 4. évfolyam: 101fő / SNI alsó: 

1fő / 5. évfolyam: 110fő / 6. évfolyam: 83 fő / 7. évfolyam: 94 fő / 8. évfolyam: 49 fő / SNI 

felső: 6 fő 

 

II. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

 

II.1. Célok és feladatok / módszerek és eszközök 

A napköziben / tanulószobán folyó munka fontos alkotórésze az iskolai tevékenység 

egészének; az itt folyó nevelési – tanítási – tanulási folyamat nagy jelentőséggel bír. Teret 

kell, hogy adjon a tanulásnak, a változatos és sokoldalú napközis életnek, melyek 

hozzájárulnak a tanulók komplex személyiségfejlesztéséhez, az új ismeretek iránti nyitottság, 

a kreativitás kialakulásához, fejlesztéséhez. A napközi és a tanulószoba alapvető feladata, 

hogy a tanulók számára biztosított legyen a nyugodt tanulás a szóbeli- és az írásbeli házi 

feladat és (akár) a szorgalmi feladat elkészítéséhez, az önművelés lehetőségéhez, a szabadidő 

hasznos és változatos eltöltéséhez, a szervezett délutáni elfoglaltságokhoz.  

Az éves munkatervünkben megfogalmazott célokat és a hozzá kapcsolódó feladatokat 

folyamatosan valósítjuk meg a tanév során.  

Kiemelt céljaink és feladataink a tanév során: 

 alapfeladatunk: oktató-nevelő munka 

 egységesség a követelmény – ellenőrzés – értékelés tekintetében 

 összehangolt szakmai munka 

o a délelőtti és a délutáni szakmai munka egyensúlya, harmóniája  

 motivációs bázis folyamatos bővítése 
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 folyamatos szakmai megújulás, fejlődés 

 aktív részvétel a munkaközösség munkájában 

 közreműködés az eNapló bevezetésében 

o észrevételek, tapasztalatok megfogalmazása 

o az eNapló használata napi rendszerességgel a 2. félévtől 

 a tanulás folyamatának segítése, irányítása 

 a tanulók komplex személyiségfejlesztése 

 a társas kapcsolatok, a csoportélet, a közösségformálás irányítása 

 adminisztrációs fegyelem erősítése – naprakész, pontos adminisztráció 

 tartalmas kulturális – és szabadidős tevékenységek tervezése, szervezése, 

lebonyolítása 

 kapcsolatok erősítése, bővítése a város által szervezett, meghirdetett rendezvényeken, 

programokon, versenyeken való aktív részvétellel  

 viselkedéskultúra - magatartáskultúra fejlesztése 

 pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése / pályázatokba való bekapcsolódás 

Céljaink és feladataink megvalósításához változatos tanulásszervezési eljárásokat és 

módszereket használunk a délutánok során. Úgy, mint: frontális-, csoport-, páros- és egyéni 

munka / szóbeli módszerek: előadás, megbeszélés, beszélgetés, vita, magyarázat, tanulói 

kiselőadás, elbeszélés, beszélgető kör (a délutánt indító – záró beszélgető kör / interaktivitás – 

tapasztalatszerzés / résztvevő megfigyelés / differenciálás / szemléltetés – bemutatás / 

ellenőrzés – értékelés / projektmódszer / kooperatív oktatási módszerek / játékok (szerep-, 

dramatikus-, szimulációs játékok) 

A pedagógusok a változatos módszerek alkalmazása mellett a legkülönbözőbb eszközök 

sokszínű alkalmazására is törekednek. Számosan készítenek olyan, az adott tananyag 

megértését segítő eszközöket, amelyeket szívesen használnak a gyerekek. Ezek használata 

azoknál a tanulóknál kiemelkedően fontos szerepet töltenek be, akiknek otthon nincs 

segítségük a gyakorlásra, az elmélyítésre, és csak a délutáni napközis – és tanulószobás 

foglalkozások nyújtanak mindehhez alkalmat. A gyakorló feladatok, feladatsorok készítéséből 

a pedagógusok szinte kifogyhatatlanok. Ezeket a gyerekek nagyon szívesen töltögetik, 

törekednek a pontos megoldásukra. Az alkalmazott változatos módszerek, eszközök és 

tanulásszervezési eljárások a különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű tanulók 

együtt tanulását szolgálják. A délutáni foglalkozások során lehetőség van az informatikai 

eszközök alkalmazására is – sajnos nem minden tanteremben, sőt jelenleg egyre kevesebb 

tanteremben – mert, a digitális táblák minősége nem megfelelő. Reméljük, ebben lesz 



79 
 

változás a jövőben. Az IKT eszközök használatában a pedagógusok különböző szinten állnak, 

de a lehetőségeknek megfelelően mindenki törekszik a digitális kompetencia fejlesztésére, 

erősítésére. Az önművelés mellett ebben nyújthatott némi segítséget az IKER1 és IKER2 35-

35 órás ingyenes képzése is, amelynek elvégzését munkaközösségünk több tagja is bevállalta 

– eddig sikerrel!   

 

II.2. Ellenőrzés – értékelés  

II.2.1. 

A tanév elején a pedagógusok feladata volt, hogy az adott csoportjukra vonatkozóan, 

határidőre elkészítsék a foglalkozási terveket és a helyzetelemzéseket, amelyeket mindenkitől 

megkaptam. Mindezek ellenőrzését az igazgatóhelyettes és a munkaközösség – vezető 

végezték el. A foglalkozási tervek összeállításában és/vagy adaptálásának kiegészítésében 

fontos szempont volt a kompetenciafejlesztés, az iskolai programok, a DÖK programjai, 

valamint a tanév eleji munkaközösségi értekezletünkön megbeszélt konkrét programjaink 

megjelölése. A napközis – és tanulószobás tervek eltérnek egymástól, más jellegükből 

adódóan. Mindkettő az oktatási – nevelési feladat szerves részét képezi ugyan, ám a 

tanulószobai foglalkozások tartalmában és módszereiben is rendelkeznek olyan elemekkel, 

amelyek a felsős korosztályt jellemző specifikumok. A 6-10 éves korosztályt magában foglaló 

alsós napközis csoportok délutánjai másként alakulnak. A közös metszet természetesen a 

szóbeli –, és az írásbeli házi feladat elkészítése. De emellett – az életkori sajátosságoknak 

megfelelően – lehetőség van technikai-, kulturális-, sport- és kézműves foglalkozások 

tartására is. Nem csoda, hogy a gyerekek nagyon szeretik a napközis foglalkozásokat, 

szeretnek napközibe járni!   

A helyzetelemzések elkészítése a BECS által kidolgozott, és egy kicsit a délutáni napközis – 

és tanulószobás foglalkozásokra formált pontok szerint történt. Alapos, részletes elemzéseket 

olvashattunk az adott csoportokról, amelyek alapján egy kicsit megismerhettük a napközis / 

tanulószobás közösséget, a tanulók szociális helyzetét és családi körülményeit, a gyerekek 

eredményeit. Bepillantást kaphattunk délutáni időbeosztásukról, szabadidős 

elfoglaltságaikról, kedvenc időtöltésükről.  

 

II.2.2. 

Az ellenőrzés - értékelés folyamatos a délutánok folyamán a napköziben és a tanulószobán is. 

Az ellenőrzést napi szinten használjuk funkcióinak megfelelően. A tanulók számára előírt 

követelmények teljesítését fontos feladatunk segíteni változatos eszközök, módszerek, 
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tanulásszervezési módok alkalmazásával. A lehetőségeknek megfelelően – és különösen az 

időkerettel (ami sajnos borzasztóan szűkös) való megfelelő gazdálkodással igyekeznek a 

napközis- és tanulószobás nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek figyelembe 

vételével a tanulók szóbeli tanulását, írásbeli munkáját vagy gyakorlati tevékenységét 

ellenőrizni. A pozitív és a negatív megerősítés egyaránt elősegíti az egyén reális 

önismeretének, önértékelésének formálódását. A reális énkép csökkenti az egyén szorongását, 

a túlzott teljesítménykényszerét vagy épp alulteljesítését. Fontos feladatunk tehát egész évben 

a tanulói önértékelés valamint a társak reális, objektív értékelésének erősítése. Éppen ezért a 

pedagógus személyre szabott, fejlesztő, motiváló, irányt adó értékelése kiemelkedő hatással 

bír. S ez a délutánok folyamán sok-sok területre kiterjed. A házi feladat elkészítésén, 

felmondásán túl a felelősi munka / pad, tanterem, öltözőszekrények rendje, tisztasága / 

ebédlői viselkedés, illemszabályok, házi rend betartása / magatartás – szorgalom / tanuláshoz 

való hozzáállás / plusz feladatok megoldása, stb. részterületekre egyaránt. Mindezek mellett, a 

napi szintű alkalmazásuk során olyan széles spektrumokat veszünk figyelembe, mint:  

- képességek, kompetenciák és azok fejlődése 

- feladattudat, feladattartás 

- aktivitás, intenzitás 

- tantárgyi fejlődés 

- tanulási motiváció 

- együttműködés – pedagógussal, csoporttárssal 

- figyelem, emlékezet, koncentráló képesség, gondolkodás 

- személyiségének kognitív, emocionális fejlődése 

- szociális intelligenciája – érzelmi intelligencia 

- tehetségfejlesztés – miben a legjobb 

- hátránykompenzáció – miben vannak nehézségei 

- hogyan lehet segíteni, mi kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni… 

Az értékelés fontos részét képezi a jutalmazás és büntetés is. A pedagóguskollégák igen 

színes jutalmazási ötlettárral rendelkeznek, amit szívesen használnak – a kisebb – és nagyobb 

gyerekek nagy – nagy örömére. A gyerekek gyűjthetnek csillagot, mosolygós arcot, matricát, 

piros pontot, nyomdát, különböző jutalomkártyákat. A legkisebbek katicás lapon színezhetnek 

pöttyöket. Vannak, akik jutalomként jutalomvárba kerülhetnek. Van olyan csoport, ahol 

időnként különleges jutalmazási forma is megjelenik, pl: a kívánságfa, vagy a számítógépen 

kapott plusz feladat, játék. Máshol a délutáni munkáért a szorgalomfára lehet felkerülni, ahol 

minden gyereket egy-egy maga által készített bagoly képvisel. A nagyobbak számára az okos 
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telefon, az okos óra, a tablet nyújtotta lehetőségek alkalmazása motivációs erőként hat. Ezen 

eszközök segítségével elkészített plusz feladat, érdekes – játékos, gyakorlati jellegű feladat 

vagy társnak való segítés igazi jutalomnak számít.  

Sajnos büntetés is előfordul a délutánok folyamán. Ilyenkor a gyerekek szomorú arcot, fekete 

pontot kaphatnak, vagy a napocska és tiszta égbolt helyett az egyre sötétebb felhőbe 

kerülhetnek. De olykor az is elegendő büntetés, ha a – fentebb sorolt - jutalmak lehetőségétől 

esnek el a tanulók.   

A munkaközösség korábban tett közös megbeszélése majd megegyezése alapján napközis 

nevelői dicséret is adható, amelyek alkalmazásával előszeretettel élnek is a pedagógusok – ha 

megérdemli a tanuló. Ez különösen alsó tagozaton működik, hiszen a gyerekeket az írásbeli 

dicséret nagyon tudja motiválni. Az idei tanévben 1-4. évfolyamon 105 napközis nevelői 

dicséretet adtak a napközis nevelők. Sajnos figyelmeztetés is előfordult, igaz, szerencsére 

csak elenyésző számban. Mindösszesen 6 alkalommal kellett beírni a tájékoztatóba az írásbeli 

elmarasztalást. Ezek beírására nagyon indokolt esetben került sor – tiszteletlen viselkedés 

felnőttel szemben, magatartási – és viselkedésbeli problémák (iskolai agresszió, verekedés). 

Bízunk benne, hogy ezek a figyelmeztető beírások is kellő – pozitív – hatást gyakorolnak a 

gyerekek többségére, végiggondolják tetteiket és tanulnak belőle.  

 

III. SZEMÉLYISÉG – ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

 

III.1. 

A napközis – és tanulószobás csoportok a személyiség fejlesztésének legfontosabb színterei 

közé tartozik. A napközi elengedhetetlen fontosságú, hiszen építő hatással van az egyénre, a 

személyiségre, s ez által az egész közösség életére. A közösségfejlesztés fontos eleme az 

élményszerű, egymástól tanulás, amely a résztvevők tudására és tapasztalatára épít. Igen nagy 

szerepe van az egyéni ötleteknek, az improvizációnak. A gyerekek számára kínált színes 

szabadidős tevékenységek, játékok, programok és versenyek mind-mind hozzájárulnak a 

közösség formálásához. Egy összetartó, egymást segítő és bátorító, aktív, a hagyományokat 

ápoló, de az új iránt is fogékony, nyitott, sikeres közösség elérésében, megvalósításában 

munkálkodnak nap, mint nap azok a pedagógusok, akik a tanulók délutánjait egyengetik, 

irányítják, szervezik. S ennek megfelelően igyekeznek a szabadidős tevékenységeket, a 

kulturális – és sportprogramokat, a különböző versenyeket és kreatív foglalkozásokat 

megszervezni a tanulóknak. Ez nemcsak lehetőség, hanem szükség is van rá, hiszen fontos a 
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délelőtti tanítási órák szellemi munkáját levezetni tartalmas szabadidős programokkal, 

mozgással, játékkal – legyen az szervezett vagy szabadon választott.  

A szabadtéri játékok és udvari játékok tekintetében az idei tanévben örömteli változás, 

fejlesztés történt.  Az Óvoda u. intézményegységben a mozgást, sportolást szerető gyerekek 

örömmel vették birtokba a kondi parkot. A Magyar u. intézményegységben pedig a kisebb 

gyerekek örülhettek a különféle mászókáknak és szabadtéri játékoknak. Bízunk benne, hogy a 

fejlesztések tovább folytatódnak, amelyek elérik az Iskola u. intézményegység udvarát is.   

 

III.1.1. A napközis munkaközösség által szervezett programok a tanévben  

 

III.1.1.1. Az 1. félév szabadidős programjai 

A tanév elején munkaközösségünk számos szabadidős programot tervezett be. Már az első 

félév is igencsak bővelkedett programokkal, amelyek tartalmas és aktív elfoglaltságot 

jelentettek a gyerekek számára. A napközis pedagógusok sok-sok előkészítő munka után 

varázsoltak mosolyt a gyerekek arcára a programok megvalósítása közepette. Az első 

félévben tartalmas és élmény dús programokkal színesítettük tanítványaink délutánjait.  

Idei tanévünk első három programjáról (KRESZ napok, Posta világnapja, Origami 

világnapok) „Őszi programok a napköziben” címmel az alábbi linken olvashatunk:  

http://bocskai.net/index.php/12-hirek/1156-oszi-programok-a-napkoziben  

A késő őszi és téli hónapok is számos érdekes és hasznos programot kínáltak; valamint szívet 

– lelket melengető, ünnepi hangulatot idéző pillanatot ígértek a tanulók számára. A 

„November és december a napköziben” címet viselő cikk iskolánk napközis életének e két 

hideg, mégis színes hónapjában sikeresen megvalósított 3 programunkról (Zenére hangolva, 

Egészségnevelési hét, Ünnepekre hangolódva) szól.  

A cikk az alábbi linken olvasható: 

http://bocskai.net/index.php/12-hirek/1190-november-es-december-a-napkoziben  

 

III.1.1.2. A 2. félév szabadidős programjai 

A délutánok szinte kimeríthetetlen tárházak a tekintetben, hogy változatos programok, 

projektek kerülnek megszervezésre a tanulók érdeklődésének megfelelő témákkal, 

tevékenységekkel, játékokkal és mindezek végén szebbnél szebb alkotásokkal, 

produktumokkal. Ezekből nem volt hiány a 2. félévben sem. A faliújságok, a csoporttermek 

kiállítóhelyei, a munkaközösségi tagok által elküldött képek gazdag napközis tevékenységről 

http://bocskai.net/index.php/12-hirek/1156-oszi-programok-a-napkoziben
http://bocskai.net/index.php/12-hirek/1190-november-es-december-a-napkoziben
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árulkodnak. A „Repülj velünk…” című alkotósorozatunk részeként 3 munkaközösségi 

program került a 2. félévre.  

 

- Gyermekkönyvek nemzetközi napja – április 02.  

Az olvasóvá nevelés fontos pillére iskolánk programjának. Így nem meglepő, hogy a 

délutánok során is igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, ahol az olvasást 

népszerűsíthetjük, megszerettethetjük, ahol az olvasás szépségére felhívhatjuk a figyelmet. 

Ilyen nap volt április 2-a is. E programunk keretében voltak olyan csoportok, akik előre 

megtervezett könyvtári foglalkozáson vettek részt a Városi Könyvtárban. A „Könyvtári 

labirintus” címet viselő egy órás foglalkozás érdekes és felejthetetlen élményt nyújtott a 

gyerekek számára, akik a foglalkozás keretében bebarangolták a könyvtár helyiségeit, sok 

érdekességet és fontos ismereteket hallhattak. Az elhangzottakat utána egy tesztben kellett 

felidézni. Gyakorolhatták könyvtárhasználati ismereteiket is. Voltak olyan napközis 

csoportok, akik ezen a napon varázslatos birodalomba látogathattak el a mesék, versek és a 

csoportvezetők által összeállított érdekes, játékos feladatok segítségével. A foglalkozásokon 

Andersen, Grimm, Benedek Elek, Berg Judit, Janikovszky Éva – és még hosszan 

sorolhatnánk – híres vagy épp kevésbé ismert könyvei, meséi, versei kerültek elő. 

Megzenésített verseket is hallgathattak a gyerekek. Technikai tevékenységként pedig 

tetszőleges technikával készíthették el kedvenc meséjük, történetük egy-egy jelenetét vagy 

szereplőjét. Nem csoda, hogy a gyerekek a foglalkozások végén röviden, de annál tömörebben 

fogalmazták meg a délutáni foglalkozással kapcsolatos élményeiket: „Óh, már vége van?” 

„Csináljunk máskor is ilyet!” „Én szeretem a meséket. Otthon is fogok olvasni.” „Miért nem 

folytatjuk tovább?” Célunk természetesen nem lehet más, mint hogy a könyvek, az olvasás 

szeretetének fontosságát folyamatosan erősítsük. Könyvtáraink látogatása is ezt szolgálja, 

segíti, ezért egész tanévben szorgalmazzuk azok látogatását. S ennek hatása – különösen 

alsóbb évfolyamokon – érezhető is. Iskolai könyvtárainkba nagyon szívesen járnak a 

tanulóink, szeretik lapozgatni és kölcsönözni az őket érdeklődő könyveket. A Városi 

Könyvtár látogatásának is nem kevés hozadéka van. Azon túl, hogy a foglalkozásokon részt 

vevő tanulók sok-sok ismerettel és élményekkel gazdagodtak, több kisgyerek be is iratkozott 

a könyvtárba. Ezeket nagyon meg kell becsülni, hisz a mai világunkban az interneten egy – 

két kattintással megtalálhatunk szinte bármit.  
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- Az űrhajózás világnapja – április 12. 

Április hónapban egy másik témát is felkínáltunk a napköziseknek, amit nagy érdeklődéssel 

fogadtak. Az űrhajózás témakörét felölelő foglalkozásokon olyan részterületeket érintettek az 

egyes csoportok, mint: Vosztok1 űrhajó / Jurij Gagarin / Farkas Bertalan / Űrkutatási központ 

/ világűr / Naprendszer / csillagászat / súlytalanság / Holdra szállás. A gyerekek a témában 

számos csillagászattal, űrhajózással, űrkutatással foglalkozó könyvek lapjait forgatták, 

tartottak kiselőadásokat. Felelevenítették a Naprendszerről tanult ismereteiket játékosan: teszt, 

kvíz, kártyajáték formájában. Beszélgetőkörök is alakultak e témában, melynek keretében 

megbeszélhették azt is, hogy ki miért szeretne, vagy épp nem szeretne űrhajós lenni, mi az a 

súlytalanság állapota, mi okozza. Kisfilm segítségével tekinthettek meg sikeres és sikertelen 

rakétakilövéseket. A gyerekek kedvük szerint ábrázolhattak bolygókat és mindenki 

elkészíthette a saját űrhajóját is. Készültek fantáziarajzok is „Milyennek képzelem a világűrt 

és az űrlényeket?” címmel. Mondanom sem kell, hogy ez a délután is izgalmas, érdekes, 

játékos, tevékenykedtető percekkel telt el.      
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- Az internet világnapja – május 18. 

Tény, hogy a jelenkori társadalom egy meghatározó eszközévé vált az internet. Gyors, 

kényelmes és szinte minden területen találunk adott témához kapcsolódó információkat. De 

fontos a megfelelő oldalak kiválasztása, a megfelelő szelektálás. Ennek híján sok veszélyt is 

rejthet magában. Ezen a napon ezekre hívtuk fel a figyelmet. A témával kapcsolatban a 

gyerekek ismerete, tájékozottsága igen széles skálán mozog. Már az első osztályosoknak is 

hasznos és érdekes véleménye van, amit többen meg is fogalmaztak egy beszélgetőkör 

keretében. 

„Az internet azért jó, mert lehet rajta videókat, meséket, filmeket, képeket nézni, zenét 

hallgatni. Lehet írni egymásnak. Lehet rajta játszani, dolgozni. Ha elromlik a tv, akkor meg 

lehet keresni az interneten. Ha valamilyen sütit el akarsz készíteni, meg tudod nézni. Boltból 

lehet rendelni. Távoli rokonokkal lehet a kapcsolatot tartani – skype. Ha beteg vagy, 

megnézheted rajta a házi feladatot. Ha eltévedsz, meg tudod nézni, hogy merre kell menned. 

Az internet azért rossz, mert ha sokáig nézed, függő is lehetsz. Sokszor rosszakat lehet látni 
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rajta. Káros lehet az agyunknak, a szemünknek, mert rontja. Fényt, áramot sugároz, tehát 

rossz.” 

Voltak csoportok, akik ezen a napon iskolarendőr előadását hallgathatták meg a témában. A 

Facebook előnyeiről és hátrányairól írtak esszét a 8. osztályosok, amelyeket a kisebbekkel 

meg is osztottak, akik a leírtakat figyelmesen hallgatták, majd megvitatták. Az otthoni 

internet használati szokásokról, a szülői felügyeletről is szó esett. Megismerkedtek a gyerekek 

pl. a világháló fogalmával, jelentésével, világméretű kiterjedésével, az alapítókkal, stb. Olyan 

kérdésekre is keresték a választ, hogy vajon miért pont a Távközlés Világnapjával esik egybe. 

Melyek a hasonlóságok és a különbségek? Az online szótárak, böngésző oldalak használata is 

előtérbe került, amelyek segítségével érdeklődési körüknek megfelelő információkat hívtak 

elő, érintve az irodalom, a művészetek és tudományok területét egyaránt. Az interaktív tábla 

segítségével kreatív, játékos feladatokat oldottak meg a gyerekek csoportban, párban. Origami 

sótartót és tátogót hajtogattak, majd színeztek a gyerekek. Ezekre, a témával kapcsolatos 

kérdéseket, fogalmakat, szabályokat írtak – ily módon is segítve a gyakorlást, a fontos 

ismeretek tárolását, elmélyítését. Szívesen játszottak vele a gyerekek.  

 

   

      

III.1.2. Más szervezésű programok 

Munkaközösségünk az iskola és a város által szervezett kulturális- és szabadidős 

tevékenységekbe is aktívan bekapcsolódott. Számos ilyen típusú program, rendezvény, 

verseny rendszeres résztvevői, látogatói voltunk egész tanévben.  
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 A Művelődési Központ és a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai  

o Szegény Ildikó festőművész kiállítása 

o Fejér Imre grafikus – rajztanár kiállítása 

o Barkó Judit festőművész kiállítása 

o Kaktuszok és pozsgás növények kiállítása 

o Cseresznyevirágzás Japán napok keretében 

 Japán legyező – és babakiállítás 

 A „Mesés Japán” c. rajzverseny résztvevőinek munkáiból készült 

kiállítás 

 Nemes András Bence II. világháborús japán hadihajó makettjei  
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 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény múzeumpedagógiai 

foglalkozásai 

Ezekre a foglalkozásokra tanév elején lehetett jelentkezni. Több napközis csoport, osztály is 

kihasználta ezt a lehetőséget – a gyerekek nagy örömére, akik élvezettel játszottak, 

ismerkedtek, kipróbáltak, rejtvényeztek. A tanévben az alábbi múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat választották a napközis csoportvezetők az osztályfőnökökkel karöltve.  

o Régi idők játékai 1.2.  

Több csoport is választotta ezt az érdekesnek ígérkező programot. E foglalkozások keretében 

felelevenítésre kerültek a régmúlt évszázadok játékai – gólyaláb, mocsárjáró, patkótartó, 

diótörő, teke, bajvívó, Jancsibohóc, röppentyű, csuhébaba, szkóp, forgatós, képeslapdobozok. 

Ezekkel a természetes anyagok felhasználásával készült játékokkal, örömmel játszottak a 

gyerekek, amelyek fejlesztik ügyességüket, mozgáskultúrájukat, kreativitásukat, 

kézügyességüket.   

o Mesetanoda 

Ezen a foglalkozáson a tanulók 90 perces foglalkozás keretében keresték a mesék szerkezeti 

elemeit, a tipikus helyszíneket, szereplőket, eseményeket. Saját mesét alkottak, illusztráltak és 

dramatikus játék formájában elő is adták. Igazi tevékenykedtető, de nagyon élvezetes 

foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. E programról cikk is íródott Nagyné Völgyi Anikó 

tollából, amely az alábbi linken olvasható:  

http://bocskai.net/index.php/12-hirek/1165-mesetanoda 

o Cs – Őszidő  

Ezen a foglalkozáson két napközis csoport is részt vett, akiknek igazán szép, őszi időben 

sikerült ellátogatniuk a város határában levő, szőlőföldeken található népi építészetünk 

legrégebbi épületeihez, a csőszházakhoz. Már maga az odavezető út, a csoportos kerékpározás 

élménye is izgalmas volt. A megérkezést követően a Helytörténeti Gyűjtemény egyik 

munkatársa tartott színvonalas és érdekes előadást a csőszök életéről, a betakarítási 

időszakról, a csőszkunyhókról.  

o Hát az öreg… - munkamegosztás a családban 

E foglalkozás keretében a gyerekek a paraszti élet néhány elemével ismerkedhetett meg. 

Bepillantást nyerhettek a női – férfi munka világába. Kipróbálhatták a mosást, mángorlást, 

vajköpülést, mozsárban törést, kukoricamorzsolást is.  

o Süt a pék 

http://bocskai.net/index.php/12-hirek/1165-mesetanoda
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A két órás foglalkozás keretében a gyerekek megismerkedtek a kenyérsütés folyamatával, 

kipróbálhatták a dagasztást. Az elkészült finom illatú, zamatos, puha cipót pedig boldogan 

fogyasztották el.  

 

 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény könyvtári foglalkozásai 

A könyvtár által felkínált lehetőségek is érdekesnek és izgalmasnak ígérkeztek. Nem véletlen, 

hogy 1 – 1 csoport több programot is bevállalt. A tanévben az alábbi foglalkozásokra esett a 

kollégák választása: 

o Tündérország mezején 

Ez a téma elsősorban a kisebbeknek szólt. A bő órás – másfél órás foglalkozáson a könyvtár 

munkatársai élőszereplős társasjáték keretében kalauzolták el a kicsiket a mesék varázslatos 

világába és a gyerekekkel közösen megírták az „ország meséjét”. 

 

   

 

o Településünk címere 

A 45 perces foglalkozás keretében a gyerekek városunk címerét, annak történetét, szerkezetét 

ismerhették meg játékos formában. 

o Könyvtári labirintus 

E foglalkozás keretében a gyerekek bebarangolták a könyvtár épületét, könyvtárhasználati 

ismeretekkel gazdagodtak, amiről aztán teszt formájában számot is adtak.  
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o Játék a nyelvvel 

A gyerekeknek háromnegyed órányi igazán érdekes, izgalmas nyelvismereti játékban volt 

részük. 

o Elfelejtett szavak 

Mit mondanak a régi szavak? Honnan származnak? Kutatás, szótárazás segítségével 

ismerkedtek meg a gyerekek rég elfeledett szavakkal; régi, érdekes családnevekkel, 

foglalkozásokkal, mesterségekkel. 

 Filharmóniai előadássorozat – 3 előadás  

- 1. előadás: A szimfonikus zenekar hangszerei 

Az első előadást a Kodály Filharmonikusok szolgáltatták, akik remek műsor keretében 

mutatták be a szimfonikus zenekar hangszereit és felépítését. 

- 2. előadás: Szivárványhíd – A Közel-Kelet izgalmas dallamai 

Ezen az izgalmas előadáson a Guessous Mesi Trió előadásában hallhatott a közönség magyar, 

török és marokkói népdalokat olyan különleges hangszerek kíséretével, mint: baglama, kaval, 

ney, tárogató, tamburabrácsa, riq, darbuka, bendír.   

 - 3. előadás: 50 perc alatt a Föld körül a Talamba ütőegyüttessel 
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Fergeteges hangszertúrára invitálta a gyerekeket a világhírű együttes, ahol a régmúlt és a ma 

emberének hangszerei is megszólaltak.   

Az idei tanévben összesen 73 kisgyerek vásárolt bérletet vagy jegyet. Emellett az AMI is 

lehetőséget adott a zeneiskolában tanulók számára, hogy részt vegyenek ezeken az 

előadásokon. Ezek a tanulók felejthetetlen élmény részesei lehettek mindhárom előadás során.  

 Színházi előadások, bábelőadások  

 Karácsonyi táncház, hangverseny és játszóház 

 Öveges program 

„A természettudományok oktatása a jövőnkért” c. TÁMOP pályázat keretén belül immár több 

éve – így az idei tanévben is – lehetősége nyílt több napközis csoportunknak is, hogy részt 

vegyenek az érdekes laborfoglalkozásokon. A cél nem kevesebb, mint szerethetővé, érdekessé 

tenni a természettudományokat. A foglalkozások egyikén szó volt az anyagok sűrűségéről, a 

különböző halmazállapotokról és azok változásairól, amelyeket a labor vezetője kísérletekkel 

is szemléltetett. Egy másik csoport a házi, ház körüli állatok témáját járták, kísérletezték 

körbe. Vizsgálták madárcsontváz testtájait, képek segítségével megnevezték a leggyakoribb 

csőr – és lábtípusokat, hogy aztán az összetartozók megtalálják a párjukat. Tojáskísérlet is 

bemutatásra került. Sőt! A gyerekek maguk is kísérletezhettek a laborban – amely a 

legkisebbek számára teljesen ismeretlen terület volt. Már maga a laboratóriumi környezet is 

csodálkozást, csodálatot váltott ki a gyerekekből. Arról nem beszélve, amikor ők is kezükbe 

foghatták a kémcsöveket, amikor ők is belenézhettek a mikroszkópba, amikor ők is 

vizsgálódhattak. Nem véletlen, hogy a legnagyobb sikert ez aratta. 

 

   

    

 A Föld napja alkalmából rendezett program a város főterén 

 Pénzügyi-, vállalkozói- és fenntarthatósági témahetek 

 „Arany – busz”  
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III.1.3. Projektek 

A munkaközösség tagjai a tanév egészében aktívan vett részt a mindennapokhoz kapcsolódó 

többletfeladatok elvégzésében, programok szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában, 

a programokat megörökítő cikkek írásában. Fontos feladatomnak tekintem, hogy még jobban 

ösztönözzem a munkaközösséget arra, hogy programjainkról bátran írjanak iskolánk 

honlapjára; ezzel is jelezve, hogy tanulóink számára a délutánok – a tanulás, a gyakorlás, a 

házi feladat elkészítése mellett – mennyire sokszínűek, érdekesek és tartalmasak. A 

munkaközösség tagjai pontosan és lelkiismeretesen végezték az elvállalt feladatokat, számos 

projektben vettek részt, valamint projektvezetői feladatot is vállaltak. Mindezek mellett 

számos esetben segítették a különböző projektekben részt vevő tanulók felkészülését. Ezek a 

programok - amelyeknek szintén szerepük van a közösség formálásában – igen kedveltek a 

gyerekek körében. Az alábbi projektekben vállaltak feladatot a munkaközösség tagjai 

projektvezetőként vagy projekttagként:  

Projektvezető: Őszi hulladékgyűjtés / Őszi DÖK kirándulás / Őszi játszónap / Bocskai és a 

reformáció kora – történelmi vetélkedő. 

Projekttag: Állati jó délután / Őszi hulladékgyűjtés / Őszi játszóház / Mikulásváró bál / 

Adventi kézműves foglalkozás / Karácsonyi játszóház / Kockák hete / Mérés – értékelés / 

Hídépítés határon innen és túl / Csillagszóró / Szórvány / Alsós DÖK kirándulás / Mini 

kockák hete / Kell egy jó könyv / Farsang / Március 15-i ünnepség / Tavaszváró bál / 

Fordított nap / Szitakötő / Megyei Komplex Tanulmányi Verseny / Mátyás király udvarában – 

játszóház / Fogalmazásíró verseny. 

 

III.1.4. Csoportszervezésű programok 

A napköziben, ebéd vagy tanulási idő után / közben általában szerepel egy kis zenés 

relaxáció, mese, kötetlen játék vagy valamilyen kulturális-, sport- vagy technikai tevékenység, 

amelyben nemcsak kikapcsolódhatnak, ügyeskedhetnek a gyerekek, de komoly szerepe van a 

sokoldalú képességek kibontakoztatásában is. Számtalan osztály –, és csoportszervezésű 

program részesei lehettek a tanulóink ebben a tanévben. Ezen programok szervezésében, 

előkészítésében és megvalósításában a napközis délutánok is sokat segítettek; legyen szó 

karácsonyi készülődésről, locsolóversek, anyák napi versek gyakorlásáról, húsvéti 

tojásfestésről, ajándékok készítéséről anyák napjára, farsangi jelmezek és álarcok készítéséről, 

kerékpártúráról, klubdélutánról, a csoportterem aktuális dekorációjáról, nemzeti ünnepeink 

méltó megemlékezéséről – és még sorolhatnánk napestig. Íme, néhány kép ízelítőül. 
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III.2. Felzárkóztatás – tehetséggondozás  

Kiemelten fontos feladatunk a lemaradó tanulók felzárkóztatása és a tehetségek fejlesztése, 

amelyekre a napközis foglalkozások keretében is igyekszünk lehetőséget teremteni. 

Felkészültnek kell lennünk a tanulási nehézségek kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, 

gondozására egyaránt. Sajnos évről évre nő a tanulási – és beilleszkedési nehézséggel küzdő 

gyermekek száma, csökken és nehezen tartható fenn a tanulási motiváció. A tanulási 

kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásában a legfontosabb cél a minimum követelmények 

teljesítése. Ez egyénre szabott, változatos gyakoroltató feladatokkal, differenciálás keretében 

valósul meg. Emellett az alulteljesítő tanulók számára biztosított a korrepetálás, az egyéni 

vagy kiscsoportos felzárkóztatás. A változatos tanulási technikák, alternatív stratégiák 

nemcsak változatossá, hanem hatékonyabbá is teszik a délutáni tanulást. S talán ez is 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek felszabadultan tölthessék a késő délutánt és az estét 

otthon, a családjukkal, hogy aztán másnap kipihenten, új felfedezésekre készen, örömmel 

indulhassanak az iskolába.  

A tehetséggondozás színterei a tanulmányi- és sportversenyek, tanórán kívüli foglalkozások, 

szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások. A sikeres tehetséggondozás érdekében biztosított 

a külön órakeret, a csoportbontás. A tanév elején megszervezésre kerültek a különböző 

szakkörök / művészeti körök (zene-, tánc-, képzőművészet) és sportkörök – kinek – kinek 

tehetségének, érdeklődésének megfelelően.  
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IV. EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓK 

 

IV.1. Napközis / tanulószobás csoportok eredményei 

A délutánt irányító pedagógusok nagyon sok energiát és időt fordítanak a házi feladat 

elkészítésére, megtanulására. Igyekeznek a délelőtt tanult ismereteket elmélyíteni, 

gyakoroltatni. Ez igen nehéz feladatnak bizonyul a sok-sok délutáni iskolai, munkaközösségi, 

városi programon, versenyen, pályázaton való részvétel valamint a tanulók számtalan délutáni 

elfoglaltságának ismeretében. A pedagógusok próbálják a mérleg nyelvét egyensúlyban 

tartani, igyekeznek megfelelően megválasztani a pihentető percek, a mozgás és a tanulás 

helyes arányát. Nem könnyű a feladat, hisz minden gyermek más. Más az érdeklődésük, a 

teherbírásuk, eltérőek a képességeik, különböző a szociokulturális hátterük, a szociális 

helyzetük, stb. Mindezek függvényében kell igen nagy tapintattal a gyermek felé fordulni, 

megismerni, szükség esetén segíteni, a hátrányokat enyhíteni. Ez azonban nem minden 

esetben sikerül. Mindennek pedig az lehet a következménye, hogy a tanuló nem tudja 

teljesíteni az adott évfolyam minimális követelményét. Sajnos ez mindkét félévben tetten 

érhető volt, több évfolyamon is. A munkaközösségi tagokat megkérdezve a bukások legfőbb 

okai közé az alábbiakat sorolták: iskolaéretlenség / szociális – és képességbeli hiányosságok / 

elutasító tanulói magatartás / a lemaradások miatt adódó hiányosságok nem kerülnek pótlásra 

/ BTM-s, integráltan oktatható SNI-s tanulók számára magasak a minimális követelmények / 

szorgalom, hozzáállás, akarat, kitartás, tanulási motiváció hiánya / passzivitás / szülői 

hátráltatás, a biztonságos családi háttér hiánya.   

A napközis / tanulószobás pedagógusok eddig is és ez után is a segítés számos módját 

alkalmazzák a délutáni foglalkozások során. Úgy, mint: differenciálás / egyéni foglalkozás / 

még nagyobb odafigyelés / lényegkiemelés – vázlat – jegyzet készítése / segítségnyújtás a 

különböző feladatok megoldásának menetében / korrepetálás lehetősége / szülői támogatás 

elérése, erősítése / tanulópár kijelölése / rendre, rendszerességre nevelés / együttműködésre 

ösztönzés / folyamatos kommunikáció az osztálytanítóval, a szaktanárral, a fejlesztő – és 

gyógypedagógussal, a pszichológussal, a GYIV – felelőssel.  

 

IV.2. Mérések a napközis – és tanulószobás csoportokban 

A napközis / tanulószobás tanulók körében is végzünk méréseket a tanév folyamán. Az év 

eleji megállapodásunknak megfelelően ennek jellegét, témáját az adott napközis 

csoportvezető választhatja meg. A választott mérési területek kiterjednek a tanulók szabadidős 

szokásaira, a szociokulturális háttér, a tanulói értékrend vizsgálatára; tanulási-, olvasási-, 
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médiahasználati szokások elemzésére is. Egyes csoportvezetők szociometriai vizsgálatot 

végeztek a csoportjukban. De a különböző módszerek segítségével a pedagógusok mértek 

beszédkészséget, manuális készséget, szövegértést, memóriát, matematikai készséget, 

számolási rutint is. A mérés a legkisebbeknél kiterjedt a testséma, a mozgáskoordináció 

valamint a ceruzafogás és ceruzahasználat megfigyelésére és elemzésére is. Ez utóbbi esetben, 

az egyik első osztályos csoportban az egész éves megfigyelési tapasztalatok alapján sok 

finommotorikát fejlesztő játékos gyakorlatokat végeztek a gyerekek, a kézműves technikák 

segítségével erősítették a magabiztos vonalvezetést. Szőttek, fontak, agyagoztak, nemezeltek. 

Mindennek meg is lett az eredménye – az írástanulás év végi felmérése bizonyítja a sikeres 

fejlesztést. Egy másik első osztályban a csoportvezető olyan mérési feladatot tűzött ki célul a 

tanév elején, amely közvetlenül kapcsolódik az intézményünkben folyó kritériumorientált 

mérési rendszer egyik eleméhez, az írásmozgás koordinációhoz: az íráskép esztétikája. Az év 

végi kontrollmérést követően összehasonlító elemzést végzett és meghatározta a fejlesztési 

területeket, feladatokat. 

Egyes csoportokban önismereti és önértékelési vizsgálatra, mérésre került sor. Az egyik 

negyedik osztályos csoportvezető a tanév elején önértékelési kérdőívet töltetett ki a 

tanulókkal. A tanév végi visszamérést – az év közben fellépő problémák miatt – egy 

mélyreható, Coopersmith által kidolgozott teszttel végezte el. A kiértékelést követően a kapott 

önértékelési indexből születtek meg az adott gyerekekre, ill. a csoportra vonatkozó 

megállapításai.  

Több csoportvezető a tanulók kedvelt szabadidős tevékenységeit mérte fel változatos mérési 

módszerekkel. Ezt a területet kidomborító mérések eredményei a csoportvezetők leírásai 

alapján érdekesek, elgondolkodtatók és a jövőre nézve feladatokat meghatározó. A médiumok 

használatához kapcsolódó mérési eredmények is igen-igen beszédes képet mutatnak. 

Mindenképpen továbbgondolásra adnak okot.  

A csoportvezetők által bevállalt mérések és elemzések a tanév elején folyamatosan történtek 

meg; míg a visszamérések többségére év végén kerítettek sort, hogy az eredményekből 

lemérjék a fejlődést, a stagnálást esetleg a visszaesést. A tanév végén az adott csoportok 

mérési eredményeit, az abból leszűrt következtetéseket, a jövőbeni fejlesztési feladatokat 

hiánytalanul megkaptam a munkaközösségi tagoktól.   

 

IV.3. Versenyeken / pályázatokon való részvétel 

A napközis / tanulószobás pedagógusok egész tanévben szívesen vesznek részt a gyerekek 

versenyekre való felkészítésében. Ilyenkor délutánonként minden szabad percek erre 
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fordítódnak, aminek a gyerekek nagyon örülnek, hisz izgatottak a verseny miatt. Igen sok 

segítséget nyújtottak a délutános pedagógusok a tanulók versenyekre való felkészítésében; 

hiszen iskolánk diákjai az idei tanévben is számos versenyen mérettették meg magukat. 

Hiszem, hogy a tanulók sikeres szerepléséhez a délutáni műszakban dolgozó pedagógusok is 

nagymértékben hozzájárulnak.  

A pályázatokon való részvétel egész tanévben folyamatos. A tanulói csoportok a 

lehetőségekhez mérten, ill. a tanulók leterheltségének figyelembe vételével szívesen 

megmérettetik magukat, és szívesen vesznek részt ezekben. Sok esetben a pályamunkákat 

csak a délután folyamán tudják elkészíteni vagy befejezni a tanulók, a napközis / tanulószobás 

pedagógus irányításával. Az idei tanévben is igen népszerűek voltak a rajzpályázatok, 

amelyekre sok száz kisgyerek küldött be pályázati munkát. Pl.:a Hódos Imre Utánpótlás és 

Diák Sportegyesület által meghirdetett sport, egészség témájú rajzpályázata / Állatok 

Világnapjára meghirdetett rajzpályázat / „80 nap alatt a Föld körül” 6 fordulós rajzpályázat – 

London / Szuez / Bombay vagy Calcutta / Hongkong / Yokohama / New York vagy San 

Francisco témákban. De szívesen foglalkoztak a gyerekek az alábbi témájú pályázatokkal is: 

„Menő menza” / Benedek Elek meseillusztráló rajzpályázat / „Zsibongó” (Magyar Nyelv 

Múzeuma) Csukás István mesehősei / „Noé bárkája” / Álomút / Goods Market / Bocskai 

Korona és Én / Így látom Hajdúnánást. A Hajdúdorogi mesefesztivál – rajz, meseíró és 

tárgyalkotó pályázatán is örömmel vettek részt tanulóink. A Madarak és Fák napja alkalmából 

SCRAPBOOK készítésére is vállalkoztak gyerekek. Munkaközösségünkből többen is 

ötleteltek, munkálkodtak a Hajdúnánási Értéktár pályázatra. Az idei tanévben az EFOP 3.3.5 

pályázat nyári – és napközis táborainak előkészítése, szervezése, adminisztrációs feladatai, 

majd a táborok levezénylése nagy feladatot ró azokra a pedagógusokra, akik ezt feladatul 

kapták, vállalták. Ezek ismeretében biztos, hogy pedagógusaink gazdag programokkal várják 

a résztvevő gyerekeket, akik így a nyári szünidő alatt is érdekes, izgalmas és tartalmas 

élményekkel gazdagodnak.  Munkaközösségünk tagjainak fele vállalt be valamilyen tábort a 

felkínált lehetőségekből június és/vagy július hónapokra. A paletta igen színes: ÖKO-, Média-

, Sport-, Kézműves-, Hagyományőrző-, Természetismeret-, Néptánc-, és Szivárvány táborok. 

A nyári – ott alvós – Erzsébet táborokra is voltak tőlünk jelentkezők.  

A pályázatokon túl a versenyek száma, és az azokon résztvevő és megmérettető tanulók 

száma is igen magasra rúgott ebben a tanévben. Hiszem azt, hogy a napköziben való 

gyakorlás, felkészülés, az előzetes kutatómunka és alkotó tevékenység fontos pillérei a 

tanulók sikeres szereplésének.     
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V. KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

V.1. Külső – és belső kapcsolatok / együttműködés 

A belső – és a külső kapcsolatok ápolása elengedhetetlen az eredményes munkához. Ezért 

erre a munkaközösségünk nagy hangsúlyt fektet. A munkaközösség tagjai jó kapcsolatot 

ápolnak egymással intézményegységen belül és intézményegységek között egyaránt. 

Legfontosabb partnerünk a szülő, akivel a kapcsolattartás elengedhetetlen, és akinek 

támogatása nemcsak a gyerek számára fontos, hanem a pedagógusoknak, az iskolának is. Az 

iskola nyitottságából adódóan napi kapcsolatban állunk a szülőkkel, melyet a 

szülőértekezletek és a fogadóórák egészítenek ki. Fontos a közös együttműködés az oktatás, a 

nevelés és a tanórán kívüli tevékenységek (karácsony, bál, farsang, kirándulás, stb.) területén 

egyaránt, hiszen az állandó és folyamatos kontaktus, jó viszony lehetővé teszi, hogy a szülő is 

részt vegyen a munkánkban és – szükség esetén – segítséget nyújtson.  

Az osztályfőnök – szaktanár – napközis / tanulószobás pedagógus hármasa szintén nagyon 

fontos, hiszen jó kapcsolat nélkül csorbulhat a hatékony munkavégzés. Mindezek mellett több 

olyan külső partnerünk van, akikkel jó, sőt remek kapcsolatot ápolunk. S hogyan? Részt 

veszünk az általuk meghirdetett versenyeken, pályázatokon, programokon, rendezvényeken, 

ill. a meghívásainkat ők is viszontfogadják, ezzel segítve munkánkat. A munkatervünk 

részletesen tartalmazza ezek körét.  

 

V.2.  Információáramlás a munkaközösségen belül 

Az információáramlás legnagyobb részt elektronikus úton történik. Az e-mail a legfontosabb 

üzenő eszközünk. Ebben a formában tudom a legtöbb emberrel a leggyorsabban megosztani 

az információkat. Sajnos keveset tudunk személyesen találkozni – idő hiányában. Ennek 

elsődleges lehetőségei a munkaközösségi értekezletek, iskolai -, munkaközösségi programok. 

Olykor a telefonon történő információcserére van szükség. Ezt akkor használjuk, ha azonnali 

döntés, válasz szükséges egy adott helyzetben. 

 

 VI. INNOVÁCIÓ – szakmai megújulás lehetőségei 

 

Az idei tanév is számos olyan lehetőséget kínált számunkra, amelyek elősegítették a szakmai 

fejlődésünket, amelyek felkeltették érdeklődésünket, és amelyektől hasznos ismereteket 

vártunk. 
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VI.1. Belső továbbképzés – szakmai napok 

2017. október 27. – Őszi Szakmai Nap 

Az Őszi Szakmai Nap délelőttjén három program megvalósítására került sor.  

o Iskolánk pedagógusai kiscsoportos foglalkozás keretében, hat csoportba osztva a 

TÉR rendszer átgondolását végezte. 

o A pedagógusok három csoportban, hivatásos mentősök segítségével, 

irányításával ismerkedtek a legalapvetőbb elsősegélynyújtási fogásokkal. 

Hasznos és értékes órát töltöttünk el. 

o A mérési rendszergazdák bemutatták az adott intézmény-egységben elvégzett 

kritériumorientált mérések eredményeit.  

2018. március 10. – Tavaszi Szakmai Nap 

A Tavaszi Szakmai Nap plenáris megbeszéléssel vette kezdetét, azt követően pedig a 

munkaközösségek foglalkozásaira került sor. Munkaközösségünk egyik tagja (a 

természettudományi munkaközösség másik tagjával karöltve) bemutató foglalkozást tartott az 

első osztályos tanulókkal, és a Szivárvány szakkör rejtelmeibe vezetett be minket. Ezt 

követően a foglalkozást tartó nevelők power pointos bemutatóban vázolták fel a szakkör 

lényeges elemeit. Majd korreferátum formájában került sor a foglalkozás elemzésére az egyik 

munkaközösségi tag által. A szakmai nap második felében az eNaplóval kapcsolatos 

tapasztalatainkat, észrevételeinket, tanácsainkat osztottuk meg egymással – készülve a 

következő tanévre, amikor már élesben fogjuk azt használni. 

2018. április 21. – Tematikus Szakmai Nap 

A plenáris előadást követen szekciófoglalkozásokra került sor, különböző témákban. A 

napközis munkaközösség tagjai az alábbi szekciókban vettek részt: 1. Környezetvédelem és 

közlekedés 2. Nemzeti és kulturális identitás 3. Művészeti nevelés 4. Sport és nomád kaland 

5. Digitális világ és életvezetés 6. Mobiltelefonok használati rendje 7. Házirend 8. SZMSZ 9. 

Pedagógiai Program.    

 

VI.2. Továbbtanulás / továbbképzés 

- Debreceni Egyetem közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga szakirányú 

továbbképzési szak (2016 – 2018) – 1 fő 

- A pedagógiai mérés – értékelés alapjai (2017.09.28.) – 1 fő 

- KRÉTA elearning 30 órás képzés – 10 fő 

- Minősítés felkészítő 10 óra – 1 fő 

- IKER 1 – Első lépések a digitális világba 35 óra – 6 fő 
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- IKER 2 – Önállóan használom az informatikai eszközömet 35 óra – 6 fő  

- „Élmény tanulni” – pedagógusok képzése 30 óra – 4 fő 

- MATEHETSZ – konfliktuskezelés – 10 óra online – 1 fő  

VI.3. Konferenciák, előadások 

- Néphagyományok és nyelvi hagyományok – 1 fő 

- Városi Gyermekvédelmi Fórum – 3 fő  

- „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Hajdúnánáson” c. 

projekt szakmai konferenciája – 3 fő  

- Múltunk tisztelete, gyökereink – 1 fő 

- Dr. Zacher Gábor: Droghelyzet Magyarországon – 4 fő  

 

VII.  A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

 

VII.1. Egyenletes leterhelés 

Munkaközösségünk igen magas létszámmal működik megalakulása óta. Ez a magas létszám 

lehetővé teszi a feladatok minél egyenletesebb eloszlását. Az egyenletes leterhelés biztosítását 

fontos feladatomnak tartom. Törekszem a felelősség megosztására.  

 

VII.2. Döntések, vélemények 

A munkaközösség tagjai jó kapcsolatot ápolnak egymással. Találkozásaink jó hangulatban 

telnek. A különböző intézményegységekben dolgozók az évek alatt egyre jobban 

megismerték egymást. Mernek egymástól kérdezni, segítik egymást, a kapott feladatokon 

tudnak együtt dolgozni, közösen ötletelni. A munkaközösség véleményét szakmai 

kérdésekben igyekszem kikérni. Ez segíti a munkámat. A munkaközösségi tagok igyekeznek 

a tanév folyamán tájékoztatni az őket vagy a csoportot érintő változásokról. Az éves 

programtervet a tanév elején közösen véleményezzük, majd döntünk.  

 

VII.3. IKT eszközök 

„Ami nemrég még a jövő volt, az most már a jelen!” 

Ma már egyre inkább a digitális eszközök veszik át a vezető szerepet. A jelenkori társadalom 

egy meghatározó eszközévé vált az internet. Elsődleges információforrásként tekintünk rá. 

Ma már nemcsak a számítógéppel csatlakozunk a világhálóra. Megvetette lábát a 

nappalinkban, a konyhánkban; előránthatjuk a zsebünkből vagy akár a karunkra is 

felerősíthetjük. A modern világ egyik alappillérévé vált.  
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Mivel munkaközösségünk tagjai különböző korosztályhoz tartoznak, így nem meglepő, hogy 

a számítógépes ismereteink is igen eltérő szinten vannak. Ennek ellenére szerencsére a 

többség szívesen használja az IKT eszközöket – ha rendelkezésre állnak –. A délutáni napközi 

lehetőséget kínál alkalmanként egyéni- és csoportos számítógép használatra 

projektfeladatoknál, témahetek alkalmával, szorgalmi feladatoknál. Hosszú távon talán ezek is 

segítik a médiahasználat kiszélesítését és hozzájárulnak a kritikus szemlélet kialakulásához. A 

délutánok folyamán a pedagógusok elsősorban gyakorlásra, ismeretelmélyítésre használják az 

internet adta lehetőségeket. A kész számítógépes programok segítségével, vagy az önmaguk 

által összeállított feladatok, feladatlapok, rejtvények segítségével igyekeznek tudatosítani, 

elmélyíteni a délelőtt folyamán megtanultakat. De a pihenés, a relaxáció, a ráhangolódás vagy 

éppen a hosszú délután befejező mozzanatánál is szívesen kihasználják az IKT eszközök 

nyújtotta lehetőségeket.  

Az IKER1 és IKER2 képzések keretében a tanév 2. félévében lehetőség nyílt az informatikai 

ismereteink bővítésére, elmélyítésére. Munkaközösségünkből többen is jelentkeztek a 

képzések valamelyikére, vagy mindkét képzésre – s ezeket sikeresen teljesítették is.    

 

VII. ÖSSZEGZÉS - TOVÁBBGONDOLÁS 

 

„A kevesebb olykor több!” 

Rohanó világunk bizony az iskolánkban is jelen van. A mindennapi munkánkon túl, ez a 

tanév sem múlt el plusz feladatok, projektek, programok, pályázatok hada nélkül. Nem 

véletlen, hogy gyermekeink, a szülők és mi pedagógusok is kipurcanva, elfáradva érkeztünk a 

június végéhez. A szabadidő hasznos eltöltésére számtalan lehetőség kínálkozik már a tanév 

elején – s ez folyamatos egész tanévben. Izgalmasabbnál izgalmasabb elfoglaltságokat 

kínálnak a zenészek, táncosok, programszervezők, kézművesek, edzők, tanítók és tanárok, 

hogy minél több és gazdagabb élményhez juttassuk a nebulókat. S ez rendben is van így. A 

gond csak akkor kezdődik, amikor ezek az elfoglaltságok mindig ugyanazokat a tanulókat 

érintik, vagy egy – egy tanulót úgy leterhelnek, hogy, mint a ringlispíl járnak egyik 

foglalkozásról a másikra, s esnek be néha délután négykor vagy még később a csoportszobába 

fáradtan – kihagyva az önfeledt és elmélyült játékot a társaival, a feltöltődést jelentő 

relaxációt, mesehallgatást vagy épp a gondoktól, problémáktól felszabadító bábozást, 

szerepjátékot, beszélgetést. Lehet, hogy elkészíti ugyan a házi feladatát, de az nem éri el 

valódi célját; a tanultak elmélyítését, alkalmazását, esetleg egy újabb probléma felvetését. A 

kisgyermek ugyanis fellelkesül az érdekes programok hallatán, mindent szeretne, nem 
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szelektál (nem tud, vagy nem akar), a szülő pedig sokszor rábízza a döntést – mindezek 

következtében pedig a gyermek csak szaladgál egész évben. Ez semmiképpen sem jó a 

gyermeknek! Nem beszélve arról, hogy a csoport ilyenkor „átjáróházzá” válik; egy olyan 

hellyé, ahol folyton nyílik az ajtó, ahol jönnek-mennek a gyerekek. Sajnos több napközis / 

tanulószobás kolléga is felvázolt hasonló helyzetet. Ezért a jövőben kiemelt feladatunknak 

tartom, hogy nagyon megfontoltan döntsünk a délutáni elfoglaltságok megtervezésénél; 

tehetségüknek, érdeklődésüknek megfelelően terelgessük a tanulókat a különböző lehetőségek 

felé – mindezek figyelembe vételével próbáljunk hatással lenni a szülőkre, hogy ezzel is 

alkalmat teremtsünk egy felelős, okos, céltudatos közösség létrejöttéhez.    
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Humán munkaközösség  

2017/18-as tanévi beszámoló  

 

Személyi feltételek 

A munkaközösség tagjai: magyar nyelv és irodalmat, történelmet, hon-

és népismeretet, ének-zenét tanító pedagógusok 

Vezetője: Bodnárné Varga Márta 

Név Szak/végzettség 

Barnáné Péntek Ilona gyógypedagógus - SNI tagozaton tanít 

Bodnárné Varga Márta tanító, tehetségfejlesztési szakértő, pedagógia 

szakos középiskolai tanár, tehetség és fejlesztése 

szakvizsga, könyvtár pedagógia tanár 

mesterfokozat (Ped.2.) 

Fábián Andrea ének-magyar szakos ált. isk. tanár 

Gálné Krizsán Melinda magyar-történelem szakos ált. isk. tanár 

Hádáné Kéki Mária tanító, rajz szakkollégium. magyar szakos ált. isk. 

tanár (Ped.2.) 

Labanczné Fekete 

Marianna 

magyar-könyvtár szakos ált. isk. tanár 

Löfcsikné Rékasi Ilona magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, angol és tánc-

dráma műveltségterület (Ped.2.) 

Szabó Albert orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, történelem-

latin szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető 

szakvizsga, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési 

szakértő (Mestertanár) 

Szabó Éva magyar-történelem szakos ált.és középiskolai tanár 

Szabó Sándorné ének-zene és történelem szakos ált. isk. tanár 

(ped.2.) 

Tarné Kovács Andrea magyar-történelem szakos középiskolai tanár 
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Vargáné Papp Júlia magyar-könyvtár szakos ált. isk. tanár, német 

nyelvtanár (Ped.2.) 

Veressné Fehér 

Erzsébet 

magyar-történelem szakos ált. isk. tanár, magyar 

szakos középiskolai tanár, emelt szintű 

érettségiztető (magyar) (Ped.2.) 

Pártoló tagok  

Czinegéné Daróczi 

Julianna (idegen nyelvi 

mk.) 

magyar-orosz szakos ált. isk. tanár, német 

nyelvtanár 

Daróczi Ildikó  

(idegen nyelvi mk.) 

magyar-történelem, német nyelv és irodalom tanár 

(Ped.2.) 

Darócziné Tóth Piroska 

(napközis mk.) 

tanító könyvtár és ének-zene szakkollégium, ének-

zene szakos ált. isk. tanár 

Deméné Czeglédi Éva 

(tanítói mk.) 

tanító, történelem szakos középiskolai tanár 

(Ped.2) 

Fülöp Valéria  

(napközis mk.) 

ének-zene és matematika szakos ált. isk. tanár, C 

kategóriás karvezető (Ped.2.) 

Novák Balázs  

(napközis mk.) 

történelem szakos ált. isk. tanár, közoktatás-

vezetői szakvizsga (Ped.2.) 

Székely Barnabás 

(iskolavezetőség) 

történelem-orosz szakos ált. isk. tanár, közoktatás-

vezetői szakvizsga, igazgató helyettes (Ped.2.) 

Székelyné Nádas 

Zsuzsanna 

(idegen nyelvi mk.) 

orosz-történelem szakos ált. isk. tanár, angol 

műveltségterület (Ped.2.) 

Tóth Lajos Attiláné 

(matematika mk.) 

tanító, technika szakkollégium, matematika és 

magyar nyelv és irodalom szakos ált. isk. tanár, 

tanulási zavarok szakvizsga (Ped.2.) 

Volosinovszkiné Bocz 

Erika (napközis mk.) 

magyar szakos ált. isk. tanár, szakvizsgázott 

pedagógus (Ped.2.) 
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A munkaközösség létszáma 13 állandó tag és 10 fő pártoló tag, akik más 

szakjukat magasabb óraszámban tanítva az annak megfelelő 

munkaközösség állandó tagjai, de munkájukra mindig számíthatunk 

közösségünkben is.  

Az előző tanév 2. félévében nyugállományba vonult Demeterné Vajda 

Piroska történelem szakos tanár, a munkaközösség korábbi vezetője.  

A GYES-ről visszatért Szentmiklósy Krisztina (magyar-történelem szakos) 

csak az első félévben volt iskolánkban, mert a 2. félévtől lakóhelyén, 

Nyíregyházán folytatta pedagógusi munkáját.  

Így a Magyar utcai magyar és történelem órák szakos tanárral való 

ellátása kicsit nehézkesen, ideiglenesen 3 fő középiskolai vendégtanár 

segítségével valósult meg a 2. félévben. Közülük Tarné Kovács Andrea az 

idei tanévtől már iskolánk tanáraként látja el feladatát, megoldva a 

Magyar utcai intézményegység magyar-történelem tantárgyainak 

tanítását.  

Iskolánk SNI tagozatára érkezett Barnáné Péntek Ilona, aki ének-zenét és 

rajzot tanít. Volosinovszkiné Bocz Erika ebben a tanévben magyart is tanít 

a Polgári utcán, valamint új kollégánk Novák Balázs történelmet, hon-és 

népismeretet és etikát az Óvoda utcán. Tankerületi áttanítást lát el Fábián 

Andrea Tiszagyulaházán. 

Pedagógiai folyamatok 

 

Éves célok és feladatok 

A tanévre vonatkozó céljainkat, feladatainkat a munkatervben rögzítettük. 

Képesség szerinti csoportbontással oktatjuk a magyar nyelv és irodalmat 

az Óvoda utcai intézményegységben immár mind a 4 évfolyamon, a 

Magyar és a Polgári utcán a 7. és 8. osztályokban.  

A nívócsoportokat Szabó Éva, Vargáné Papp Júlia, Veressné Fehér 

Erzsébet, Daróczi Ildikó (Óvoda utca), Löfcsikné Rékasi Ilona (Polgári 

utca) és Labanczné Fekete Marianna (Magyar utca) vezetik. Ez a rendszer 

tovább erősíti tehetséggondozó és felzárkóztató, képességfejlesztő 

munkánkat. 
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A versenyeztetésben is nagy segítséget nyújt, hogy együtt készülhetnek a 

hasonló jó képességű gyerekek. Egymás teljesítményének folyamatos 

nyomon követése nagy motiváló erővel hat! 

 Az évek óta sikeresen működő „Hagyományőrző, éltető 

műhelymunkát” Vargáné Papp Júlia viszi tovább, szép 

eredményeket érnek el szövő, gyöngyszövő tanítványai. 

 Fontos célkitűzésünk a beszédművelés. A kommunikációs 

készség folyamatos javítása mindannyiunk közös feladata az iskolai 

élet minden színterén! Sok pozitív, követendő példa kell!  A 

„Tollforgató – szóforgató” szakkör is ennek jegyében működik 

Veressné Fehér Erzsébet segítségével.  

 A zenei kultúra fejlesztését, az önkifejezést segíti a furulya 

szakkör Fábián Andrea vezetésével a Magyar utcán, valamint Szabó 

Sándorné vezetésével a Polgári utcán. 

 Kiemelt feladatunk a hazaszeretet erősítése, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeinek megismerése, szűkebb és tágabb 

környezetünk történelmi, kulturális emlékeinek, hagyományainak 

feltárása, ápolása az iskola falain belül és azon túl is. A városban 

szervezett irodalmi, történelmi programok, rendezvények, 

megemlékezések, a tanulmányi kirándulások és a 

Szórványprogram is mind ezt szolgálják.  

 A pályázatírás, forráslehetőségek elnyerése reményében továbbra 

is fontos része munkánknak, melyet Bodnárné Varga Márta 

koordinál.  

 Szorosabb együttműködés – a Hajdúnánási Tankerület humán 

szakos pedagógusaival, a Református Általános Iskolával, a Kőrösi 

Református Gimnázium 6 osztályos tagozatával, a Helytörténeti 

Gyűjteménnyel, a Városi Könyvtárral, a Kéky Lajos Művelődési 

Központtal – jegyében közös programokat, versenyeket 

szerveztünk. 

 Az új tanulási módszerek mind gyakoribb alkalmazása is 

feladatunk. (kooperatív tanulás, projekt módszer). Az egyes tanítási 

órákon hangsúlyosabban élünk a differenciált óraszervezés 

lehetőségeivel.  A differenciált képességfejlesztés érdekében 

felzárkózó foglalkozásokon (magyar, történelem) és szakkörökön, 

tehetségfejlesztő foglalkozásokon versenyekre való felkészítés zajlik. 

Ez évtől fejlesztő pedagógus is segíti a mind eredményesebb 

ismeretelsajátítást. 

 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott 

módszerek, eszközök 
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 A tanév eleji felméréseket sikerült egységesítenünk. Az elért 

eredmények figyelembevételével terveztük meg az idei munkát.  

 A tanmenetekben rögzítettük az egyes évfolyamokon alkalmazott 

módszereket, eszközöket. 

 A kiemelt csoportok plusz egy órájának anyaga tanmenetben 

nyomon követhető. 

 Az SNI, BTM-es gyerekek fejlesztési módszereit a tanmenetekben is 

jelöltük. 

 A tehetséggondozás módszereit alkalmaztuk: versenyeztetés, 

szakköri foglalkozások, differenciálás, projektmunka.  

A 7. osztályos projektbemutató témakörét idén is többen 

választották humán tárgyakból, s igényes, érdekes prezentációkat 

készítettek. 

 A felzárkóztatás kiemelt színterei a korrepetálások, órai 

differenciálás, projektmunka. 

 

Ellenőrzés, értékelés 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit 

és formáit a Pedagógiai Programunk rögzíti (témazáró dolgozat, projektek 

készítése, vizsgáztatás).  A 8. évfolyamosok szóbeli vizsgát tesznek 

választásuk szerint, ami lehet a történelem és a magyar irodalom 

tantárgy is. A felkészülés során a témakörök, tételek mind jobb szintű 

elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kap a szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztése is. 

A humán munkaközösség által kidolgozott egységes év eleji 

diagnosztizáló mérést végeztünk szeptemberben szövegértésből, 

magyar nyelvből és történelemből, melyekhez egységes értékelést 

alkalmaztunk. A csak százalékosan értékelt felmérésekből 

következtetéseket vontunk le, megjelöltük a fejlesztendő feladattípusokat, 

melyeket a tanév során kiemelten gyakorlunk. 

Személyiség- és közösségfejlesztés 

 

Kompetenciafejlesztés 

A humán tárgyak óráin lehetőség nyílik az alábbi kulcskompetenciák 

fejlesztésre: 

 Anyanyelvi, kommunikációs 
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 Idegen nyelvi - európai történelem tanítása, források megjelölése 

latin nyelv 

 Digitális kompetencia  

 Tanulási stratégiák 

 Szociális és állampolgári - jogok, kötelességek, együttműködés, 

segítőkészség alkalmazkodás 

 társas viselkedés, tolerancia, együttműködés 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség a 

szövegértéssel és a szövegalkotással 

 önkifejezéssel, a tartalom és forma egységével, esztétikus külalak 

 Hon- és népismeret - népköltészet, népszokások, közmondások, 

szólások  

 Európai azonosság - egyetemes kultúra  

 Énkép, önismeret, reális értékelés, önbizalom, önérvényesítés, 

önkritika, jövőkép 

Folyamatosan, napi szinten alkalmazzuk a következőket: 

 szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, 

aktív szókincsbe illesztése 

 szövegalkotás a mindennapi élet területeiről 

 memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba 

 koncentrációfejlesztés 

 lényegkiemelés, ok - okozati összefüggések gyakorlása 

 kompetencia alapú oktatást segítő programok használata 

 szövegértési feladatsorok megoldása 

 

 Személyiségfejlesztés 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermek teljes 

személyisége áll. Mind jobb megismerésükkel célunk tehetségük, 

képességük sokoldalú kibontakoztatásának segítésével pozitív, felelős 

gondolkodású, önmegvalósító fiatalok nevelése. 

Tanulási nehézségek 

Tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinkat az órai differenciált feladatadás, 

megsegítés mellett korrepetálásokon fejlesztjük, egyéni, speciális 

igényeiknek megfelelően. 

Korrepetálás 

neve 

Heti 

óraszám 

A korrepetálást 

tartó tanár 

Helyszín 
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Magyar 

felzárkóztatás 

1 Hádáné Kéki 

Mária 

Óvoda u. 

Magyar 

felzárkóztatás 
1 Vargáné Papp 

Júlia 
Óvoda u. 

Magyar 

felzárkóztatás 

2 Gálné Krizsán 

Melinda 

Polgári u. 

Magyar 

felzárkóztatás 
1 Löfcsikné Rékasi 

Ilona 
Polgári u. 

Történelem 

felzárkóztatás 

1 Szabó Sándorné Polgári u. 

Történelem 

felzárkóztatás 
2 Székely Barnabás Polgári u. 

 

Magyar 

felzárkóztatás 
2 Tarné Kovács 

Andrea  
Magyar u. 

 

Tehetséggondozás 

Tehetséges tanulóinkat szakköri munkába vonjuk be, illetve versenyekre 

készítjük fel őket.  

Foglalkozás 

neve 

Heti 

óraszám 

vezető tanár Helyszín 

Magyar 

tehetséggondozás 

1 Daróczi Ildikó Óvoda u.  

énekkar 2 Fábián Andrea Óvoda u. 

 

Furulya szakkör 2 Fábián Andrea Magyar u. 

  

Történelem 

szakkör 

1 Szabó Albert Óvoda u. 

 

Magyar 

tehetséggondozás 

1 Szabó Éva Óvoda u.  
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Szitakötő műhely 

 

2 Bodnárné Varga 

Márta 

Iskola u. 

Furulya szakkör 1 Szabó Sándorné Polgári u. 

 

Hagyományőrző 

szakkör 

2 Vargáné Papp Júlia Óvoda u.  

 

Magyar 

tehetséggondozás 

2 Vargáné Papp Júlia Óvoda u.  

 

 

Magyar 

tehetséggondozás 

1 Veressné Fehér 

Erzsébet 

Óvoda u.  

 

 

Szóforgató 

tollforgató 

szakkör 

1 Veressné Fehér 

Erzsébet 

Óvoda u.  

 

 

Versenyek - eredmények 

SZEPTEMBER 

Benedek Elek Iskolai Mesemondó Verseny  

1. hely Tóth Panna 6.a 

2. hely Kőrösi Róbert László 5.b 

3. hely  Horváth Dorina 6.b és Kovács Ádám 5.a 

Különdíj: Varga Fanni 5.d 
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Ők részt vettek a Megyei Könyvtár által meghirdetett Mesemondó 

Versenyen is, ahol szép előadással mutatkoztak be. Dobogós 

helyezést itt nem értek el.  

Felkészítő tanáraik: Szabó Éva, Vargáné Papp Júlia, Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 

Kiállítása – Berettyóújfalu 

A pályázatra a Hagyományőrző szakkörből Nagy Boglárka és 

Horváth Dorina gyöngyfűzött ékszerekkel neveztek, akik 

elismerésben részesültek s munkáikat kiállították.   

Felkészítő tanáruk: Vargáné Papp Júlia 

OKTÓBER 

A“Forgószél” – Hagyományok Háza által koordinált - hon-és 

népismereti többfordulós országos vetélkedőn idén Vargáné Papp 

Júlia 3 Hagyományőrző szakkörös tanulója vett részt, akik 

mindannyian továbbjutottak a májusi döntőbe, ahol Farkas Mária 

(6.a) I. Horváth Dorina (6.b) és Varga Patrik (6.a) II. helyezést 

értek el. 

„Útvesztő” játékos könyvtárhasználati vetélkedő 7-8. osztályos 

tanulóknak az Országos Könyvtári Napok keretében a Városi 

Könyvtárban. 

I. helyezett: Nyakas Bence 7. b 

II. helyezett: Lantos Antal 7.b 

NOVEMBER 

Bolyai Országos Anyanyelvi Csapatverseny – 

Hajdúböszörmény 
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 5. a és 6.a-b osztályosok egy-egy  négy fős csapata vett részt az 

írásbeli nyelvtani, logikai versenyen, akik eredményükkel a 

középmezőnyben végeztek. 

Felkészítő tanáraik: Szabó Éva, Vargáné Papp Júlia 

„Zöld Ünnepeink” címmel hirdetett négy fordulós városi játékos 

vetélkedősorozatot jeles napok alkalmából a Móricz Pál Városi 

Könyvtár. A versenyek az Állatok, a Víz, a Föld és az Óceánok 

Világnapjához kapcsolódtak, melyen iskolánk felső tagozatáról hat 3 

fős csapat vett részt. Mivel a játék osztályok közötti megmérettetés 

volt, azzal a céllal, hogy minél többen vegyenek részt benne, ezért 

voltak állandó, de váltakozó résztvevők is.  

A négy fordulóban elért helyezések összesítése után a 

legeredményesebbek lettek iskolánkból: 

5-6. osztályosok kategóriájában 

II. helyezett : 5.a osztály csapata (Seres Tímea of.) 

III. helyezett: 6.d osztály csapata (Gálné Krizsán Melinda of.) 

7. osztályosok kategóriájában 

I. helyezett: 7.e osztály (Labanczné Fekete Marianna of.) 

III. helyezett: 7.a osztály (Szabó Attila of.) 

Megyei Mesemondó és Prózamondó Fesztivál Szabó Magda 

emlékére a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában  

Résztvevők: Horváth Dorina 6.b  arany minősítés  

Kőrösi Róbert László 5.b arany minősítés 

Vécsei Anita 8.b arany minősítés 
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Felkészítő tanáraik: Szabó Éva, Vargáné Papp Júlia 

„Őszi meseszüret” Területi Mesemondó Verseny a 

Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskolában 

I. hely Horváth Dorina 6.b   

II. hely Kőrösi Róbert 5.b    

Felkészítő tanáraik: Szabó Éva, Vargáné Papp Júlia 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

iskolai fordulója 

A verseny-feladatlapot több mint ötvenen írták meg az 5-8. 

évfolyamos jó nyelvtanosok közül. A három legjobb eredményt elért 

gyerek feladatlapját küldtük tovább, közülük Husvéth Dorka 

(Veressné Fehér Erzsébet tanítványa) jutott be a márciusi megyei 

fordulóra, ahol IV. helyezést ért el.  

Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny 

iskolai fordulója 7-8. osztályosoknak 

A verseny-feladatlapot 11-en oldották meg, közülük hatan jutottak 

tovább a megyei fordulóra Debrecenbe (2018. január 25.)  

Bagdi Dorina 7.d  Husvéth Dorka 8.a 

Csiszár Anna 7.a   Siró Tamara 8.a 

Mészáros Nikolett 7.d  Váradi Emese 8.d 

 „Versvarázs” versmondó verseny Gábor József emlékére a Fehér 

Bot Alapítvány szervezésében. Intézményünkből Simon Alexandra 

vett részt. Felkészülését Daróczi Ildikó tanárnő segítette. 
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„Vörösmarty napok” megyei versmondó verseny a Debreceni 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

I. hely Horváth Dorina 6.b   

II. hely Kovács Aliz 5.e  

Kőrösi Róbert 5.b 

Felkészítő tanáraik: Szabó Éva, Vargáné Papp Júlia, Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

Országos Történelem Tanulmányi Verseny 7-

8.évfolyamosoknak iskolai forduló feladatsorát 8 fő írta meg. 

Szabó Albert és Székelyné Nádas Zsuzsanna tanítványai. Két 

dolgozatot küldtünk be a Megyei POK-ba, de sajnos nem jutottak be 

a megyei fordulóba. 

„Írj levelet Arany Jánosnak!” a Petőfi Irodalmi Múzeum 

országos pályázatán I. helyezést ért el Szántó Réka 6.d 

osztályos tanuló, Czinegéné Daróczi Julianna tanítványa.  

DECEMBER 

Bocskai városi helyesírási verseny – iskolánk versenye 

5. évfolyam 

1. Palicz Anita 5. f 

2. Nagy Ábel 5. b 

3. Király Larissza 5. e 

 

6. évfolyam 

1. Szojka Dorina 6. e 

2. Nagy Gábor 6. c 

3. Szántó Réka 6. d 

  

7. évfolyam 

1. Mészáros Nikolett 7. d 

2. Csiszár Anna 7. a 

3. Fejes Balázs 7. e 
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8. évfolyam 

1. Síró Tamara 8. a 

2. Husvéth Dorka 8. a 

3. Kecskés Zsófia 8. a

Felkészítő tanáraik: Szabó Éva, Veressné Fehér Erzsébet, Löfcsikné 

Rékasi Ilona, Czinegéné Daróczi Julianna, Gálné Krizsán Melinda, 

Tarné Kovács Andrea, Labanczné Fekete Marianna (a verseny 

főszervezője) 

„Bocskai és a reformáció kora” címmel kétfordulós Kárpát-

medencei történelmi versenyt hirdetett intézményünk, melyen 7 

csapat képviseltette magát a döntőben, köztük a Kárpátaljai 

Barkaszó település iskolásai is. Ebben a tanévben az Óvoda utcai 

intézményegység csapata bizonyult a legeredményesebbnek.  

A vetélkedő szervezését, lebonyolítását Novák Balázs, Szabó Albert 

és Bodnárné Varga Márta irányította, Demeterné Vajda Piroska 

nyugdíjas kolléganő – a verseny korábbi szervezője - segítségével. 

I. helyezést ért el a „Bocskai udvarhölgyei” csapat:  Holba 

Kata, Megellai Dóra, Siró Tamara, Snellenpergel Mirella 8.a  

Felkészítő tanár: Szabó Albert 

Gyermek és Ifjú Kézművesek Országos Kiállítása a Debreceni 

Művelődési Központban 2017. december 8-12. Horváth Dorina 

és Nagy Boglárka 6.b Hagyományőrző szakkörösök gyöngyfűzött 

ékszerei   Felkészítő, szakkörvezető tanáruk: Vargáné Papp Júlia 

X. Vihar Béla Városi Versmondó Verseny a Móricz Pál Városi 

Könyvtár szervezésében 

Az iskolai válogató verseny eredményei: 

5-6. osztáy 
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I. Horváth Dorina 6.b  

II. Kovács Aliz 5.d és Kőrösi Róbert 5.b  

III. Hallgató Dániel 6.a és Madai Netti 6. c  

Továbbjutottak még a városira: 

Deák Máté 5.f, Kovács Dorottya 5.f, Horváth Hanna 6.a,Tóth Panna 

6.a 

7-8. évfolyam  

Burján János 7.d  Fige Csenge 8.f  Huszti Veronika 8.e Kaszás 

Klementina 8.f

Löfcsikné Rékasi Ilona, Labanczné Fekete Marianna, Volosinovszkiné Bocz 

Erika, Szabó Éva, Vargáné Papp Julianna, Gálné Krizsán Melinda 

tanítványai 

A városi verseny eredményei:  

5-6. osztály 

I. hely és Különdíj Vihar Judittól: Horváth Dorina 6.b 

Felkészítő tanár: Vargáné Papp Julianna 

II. hely: Hallgató Dániel 6.a  Kőrösi Róbert 5.b (Felkészítő 

tanár: Vargáné Papp Julianna és Szabó Éva) 

III. hely: Kovács Aliz 5.d (Felkészítő tanár: Löfcsikné Rékasi 

Ilona) 

Különdíj Vihar Judittól: 

Hallgató Dániel 6.a, Horváth Dorina 6.b, Tóth Panna 6.a  

Felkészítő tanár: Vargáné Papp Julianna 
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7-8. osztály 

II. hely: Huszti Veronika 8.e  

Felkészítő tanár: Volosinovszkiné Bocz Erika 

Különdíj Vihar Judittól: Burján János 7.d  

Felkészítő tanár: Löfcsikné Rékasi Ilona 

Városi Helyismereti vetélkedő a Móricz Pál Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjteményben. Az idei téma városunk híres épületei voltak. 

Intézményünkből hat csapat készült a versenyre az 5.b  5.f  6.c  6.e 

osztályokból Deméné Ceglédi Éva, Gálné Krizsán Melinda, Tarné Kovács 

Andrea tanárnők segítségével. A szoros versenyben  

II. helyezést ért el a 6.e osztályból a „Magyar utcai lányok”csapat 

Jámbor Enikő Tanyi Bettina Szojka Dorina  

 III. helyezettek a 6.c-s „Történészek” csapata 

Gulyás Márk Csengeri Petra  Madai Netti 

JANUÁR               

Veres Péter Megyei Vers-és Prózamondó Verseny – 

Balmazújváros 

I. hely Horváth Dorina 6.b 

Felkészítő tanár: Vargáné Papp Julianna 

FEBRUÁR 

Historia Hungarica – történelmi vetélkedő a Móricz Pál Városi 

könyvtárban 

1. hely Fejes Balázs és J. Tóth Bálint 7.e 
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2. hely Dósa Tamás és Gulyás Szabolcs 8.f 

3. hely Szabó Jázmin és Váradi Emese 8.e 

Szép Magyar Beszéd Országos Verseny városi, városkörnyéki 

forduló a Városi Könyvtárban 

Az 5-6. osztályos korcsoport eredményei 

1. helyezett: Horváth Dorina Jázmin 

Felkészítő tanár: Vargáné Papp Júlia 

2. helyezett: Tóth Panna 

Felkészítő tanár: Vargáné Papp Júlia 

3. helyezett: Kónya Fanni 

Felkészítő tanár: Gálné Krizsán Melinda 

 

A 7-8. osztályos korcsoport eredményei: 

1. helyezett: Siró Tamara 

Felkészítő tanár: Veressné Fehér Erzsébet  

3. helyezett: Fórizs Villő 8.f 

Felkészítő tanár: Labanczné Fekete Marianna 

 

Bendegúz NyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny 

iskolai forduló 

Csorvási Tímea 5.a (Szabó Éva tanítványa) továbbjutott a megyei 

fordulóba, ahol a középmezőnyben végzett 

 

„Törd a fejed!” játékos rejtvényfejtő verseny a Városi Könyvtárban  

 

A „Hunyadiak nyomában” megyei műveltségi vetélkedő 5-6. 

osztályosoknak a Debreceni Hunyadi Iskolában 

 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája – regionális döntő 

Orosházán  

1. hely Szakál Sarolta 7.b (Szabó Albert tanítványa) 
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„Lélektől lélekig” Nemzetközi Irodalmi Gyermekfesztivál Siklóson 

iskolánk 4 jelenlegi és egy volt tanulójának és pedagógusainak 

részvételével 

Hallgató Dániel 6.a, Horváth Dorina Jázmin 6. b arany minősítés - 

Vargáné Papp Júlia tanítványai 

Nábrádi Anna 5.a,  Erdei Ferenc Kőrösi Gimn. 12.o. arany minősítés,  

Kőrösi Róbert 5.b bronz minősítés - Szabó Éva jelenlegi és volt diákjai 

 

XII. Megyei Versfesztivál Hajdú-Bihar megyei Művészeti Iskolák 

10-14 éves tanulóinak a Debreceni Vörösmarty Iskolában 

 

A Humán hét keretében megrendezett 

Területi Versmondó Versenyünkön, ahol 4 település 5 iskolájának 66 

versmondója szerepelt az 1-8. évfolyamosok közül, iskolánk felsős diákjai 

öt dobogós helyezést értek el  

5-6. évfolyam 

I. hely Kőrösi Róbert 5.b (Szabó Éva tanítványa) 

II. hely Kovács Aliz 5.e  (Löfcsikné Rékasi Ilona tanítványa) 

 

7-8. évfolyam 

I. hely Siró Tamara 8.a(Veressné Fehér Erzsébet tanítványa) 

II. hely Vécsei Anita 8.b (Szabó Éva tanítványa)  

III. hely Huszti Veronika 8.e (Volosinovszkiné Bocz Erika 

tanítványa) 

A projekt vezetője Bodnárné Varga Márta volt, munkáját segítették a 

magyar szakos kollégák. 

 

A Humán heti iskolai Játékos történelmi vetélkedőn minden felsős 

osztály 4-4 fős csapata részt vett, s próbálta megszerezni az elsőséget. 

A következő eredmények születtek 

5. évfolyam     I. hely: 5.b osztály 

                     II. hely: 5.a osztály 

                    III. hely: 5.e osztály 
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6. évfolyam     I. hely: 6.b osztály 

                     II. hely: 6. a osztály 

                    III. hely: 6. c osztály 

7. évfolyam      I. hely: 7.b osztály 

                     II. hely: 7. d osztály 

                    III. hely: 7. a osztály 

8. évfolyam      I. hely: 8.a osztály 

                     II. hely: 8. b osztály 

                    III. hely: 8. d osztály 

A projekt vezetője Szabó Sándorné volt, a verseny feladatainak 

összeállításában, a vetélkedő levezetésében munkáját segítették: 

5. évfolyam.: Tarné Kovács Andrea, Veressné Fehér Erzsébet 

6. évfolyam.: Szabó Albert, Novák Balázs 

7. évfolyam.: Szabó Éva, Szabó Sándorné 

8. évfolyam.: Gálné Krizsán Melinda, Bodnárné Varga Márta 

 

A Humán Hét harmadik nagy versenye volt a hagyományos, Labanczné 

Fekete Marianna szervezésével létrejött „Kell egy jó könyv!” vetélkedő, 

melyen 11 csapat vetélkedett Szabó Magda regényeiből. Iskolánk tanulói 

mellett két Polgárról érkezett csoport is megmérette magát. 

 

A legjobban az alábbiak teljesítettek: 

I.hely Gulyás Enikő, Molnár Petra, Vitos Zsófia   (Vásárhelyi Pál 

Ált.Iskola, Polgár) 

II. hely Horváth Hanna, Tóth Hanna, Tóth Panna  (Bocskai Ált. Iskola 

Óvoda u.) 

III. hely Baráz Noémi, Fejes Balázs, Prónay Tímea  (Bocskai Ált. 

Iskola Magyar u.) 

 

Nemzetközi Mátyás mese- és versmondó versenyen vett részt 

Bécsben  Kőrösi Róbert 5.b (Szabó Éva tanítványa)  

 

Közösségfejlesztés, programok, események 
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Igyekszünk minél több igényes, élményt nyújtó programot biztosítani 

tanítványainknak az iskolán belül, valamint a társintézményekkel való 

együttműködésben azon kívül is. 

A legtöbb külső program a Művelődési Központ, valamint a Városi 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen valósul meg, könyvtár-

és múzeumpedagógiai foglalkozásokon, eseményeken, valamint 

kirándulások, színházlátogatások során.  

 

Interaktív könyvbemutató Kiss Attilával a honfoglaló magyarok 

életéről a Városi Könyvtárban Veressné Fehér Erzsébet, Czinegéné 

Daróczi Julianna, Labanczné Fekete Marianna csoportjainak részvételével 

 

A Nemzeti Gyásznapon iskolai rádiós műsorral (Czinegéné Daróczi 

Julianna szerkesztésében), valamint a Város Főterén közösen emlékeztünk 

az 5.6. osztályosok részvételével. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire színvonalas, 

megérintő iskolai irodalmi műsorral emlékeztünk, melyet a 8.f osztály 

tanulói Labanczné Fekete Marianna szerkesztésével mutattak be. 

 

Irodalmi találkozások a múzeumban - Találkozás Oláh András 

költővel a Helytörténeti Gyűjteményben – a „Szóforgató”, Veressné 

Fehér Erzsébet szakköröseinek részvételével  

 

Behajtás a Kenderes Kertben, Agyagozás a Debreceni Tímárházban 

a Hagyományőrző szakkörösök részvételével – Vargáné Papp Julianna 

 

Hetedikes Projekt – humán tárgyak témaköreiből 

 

A Helyismereti vetélkedőre múzeumpedagógiai foglalkozáson is 

készülhettek a versenyzők. 

 

„Kárpát- megyei gyöngyök nyomában” a „Hagyományőrzők” gyöngyös 

lányai és mesterük Vargáné Papp Júlia két napos gyöngyékszer-készítő 

műhelymunkán vettek részt Jászárokszálláson 

 

A Furulya szakkörösök és az énekkarosok színesítik iskolai 

rendezvényeinket. Fábián Andrea, Szabó Sándorné (Tiéd a színpad! Házi 

színházi előadás közreműködői, karácsonyi koncert) 
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Munkácsy Balmazújvárosban kiállítást és helytörténeti kiállítást 

tekintettek meg a Veres Péter vers-és prózamondó verseny 6.a,b 

osztályos résztvevői. (Vargáné Papp Júlia, Bodnárné Varga Márta) 

 

„Együtt szaval a nemzet!” – a Magyar Kultúra Napján közös országos 

versmondás csatlakozva az online közvetített rendezvényhez  

 

Műveltségi vetélkedő projekt a Magyar Kultúra Napjához 

kapcsolódóan iskolánk Polgári utcai intézményegységében a felsős 

osztályok 8 fős csapatainak versenyzésével. Projektvezető: Löfcsikné 

Rékasi Ilona, a vetélkedőt összeállították és vezették: Czinegéné Daróczi 

Julianna és Józsi-Tóth Sándorné. Zsűritagok: a humán munkaközösség 

további tagjai  

 

A kommunizmus áldozatainak emléknapja - február 25. Koszorúzás 

az internáltak emlékművénél Tedejen és a főtéri Wass Albert 

emléktáblánál 8. osztályos diákokkal (Szabó Éva, Bodnárné Varga Márta) 

 

Március 15-i iskolai ünnepség (Daróczi Ildikó műsorszerkesztésével) és 

részvétel a Városi Ünnepségen 

 

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

regionális fordulója a „Tied a színpad!” színjátszó szakkör (vezetője 

Jeles Éva) segítése Bodnárné Varga Márta (színpadi játék) Szabó 

Sándorné furulya szakköröseinek zenei előadása a műsorban 

 

Író-olvasó találkozó Sohonyai Edittel a Városi Könyvtárban 50 fő 

felsős diákkal (Labanczné Fekete Marianna, Vargáné Papp Julianna, 

Bodnárné Varga Márta) 

 

Múltunk tisztelete, gyökereink című interaktív előadás Gömöri Endre 

kutatóval, aki török származású feleségével érkezett iskolánkba, hogy 

bemutassa nyelvészeti, történeti kutatásainak eredményét a magyarok 

eredetéről, nyelvrokonairól. Az eseményt Labanczné Fekete Marianna 

szervezte.  

  

 „Zsibongó Múzeum” címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum által 

meghirdetett pályázat keretében a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumába 

látogathatott el ingyenesen 30 felső tagozatos gyerek a Polgáti utcai 

Intézményegységből, s ismerkedhetett meg interaktív múzeumpedagógiai 

foglalkozáson a bemutatótermek gazdag nyelvészeti, irodalmi anyagával, 
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kiemelten Arany János Toldijával. A pályázatot Czinegéné Daróczi 

Julianna, Fekete Andrea és Papp Anita készítették.  

 

„ARANY 200 BUSZ” a Petőfi Irodalmi Múzeum utazó kiállítása (Arany 

János születésének 200. évfordulója tiszteletére) városunkban több mint 

400 diák és felnőtt bevonásával a város minden oktatási intézményéből. A 

pályázatot készítette és az eseményt fő szervezője Bodnárné Varga Márta 

és Szabó Éva. 

 

 A pedagógusok módszertani és közösségfejlesztése  

Az idei tanév megkezdése előtt az osztályfőnöki munkaközösséggel együtt 

szerveztünk egy tanévre hangoló összejövetelt a Tájház udvarán, ahol 

kicsit megismerkedtünk új kollégáinkkal, felidéztük a nyári programokat, s 

megterveztük az előttünk álló napokat.  

Munkaközösségünk tagjai tanítási gyakorlatukban törekszenek a kor 

kihívásaihoz, a tanulók személyiségéhez, tanulási stílusához 

alkalmazkodva módszertani eszköztáruk megújítására, gazdagítására. 

Munkaközösségi foglalkozáson és kisebb teamekben is igyekszünk átadni 

a bevált Jó gyakorlatokat, online elérhető tartalmakat, ötleteket, így a 

tehetséggondozáshoz is alkalmazható játékos www.csibesztura.hu 

fejlesztő oldalt.    

Többen részt vettünk az őszi Jó gyakorlat Tankerületi Konferencián 

Hajdúböszörményben, ahol az iskolánkban is bevezetésre került DIFER-rel 

és a fejlesztés lehetőségeivel ismerkedhettünk. 

Irodalmi, történelmi előadásokon bővítjük ismereteinket. Részt vettünk 

együtt a Városi Könyvtárban a "Közelítések Szabó Magdához" című 

irodalmi esten, Bakó Endre irodalomtörténész előadásán. 

Részt vettünk a Magyar Kultúra Napján a Művelődési Ház Színházi 

estjén, Bereményi Géza: Irén levele előadásán 

A munkaközösség nagy része öt előadást tartalmazó Színház-bérletet 

vásárolt a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, ahol közösen 

művelődünk, kapcsolódunk ki, töltődünk fel. 

Tagjaink közül öten bekapcsolódtak a Szórvány programba. 

Jelenleg egy kolléganő, Daróczi Ildikó folytat felsőfokú tanulmányokat 

Tehetséggondozás területen. 

http://www.csibesztura.hu/
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Eredményes Pedagógus-minősítési eljárás keretében Szabó Sándorné 

Pedagógus II. fokozatba lépett. 

IKT képzésben vett részt, ill. fog részt venni munkaközösségünk tagjainak 

nagy része. (IKER 1-2) 

A Könyvtáros Tanárok Egyesületének budapesti Őszi Szakmai 

Napján, a Magyar Tehetséggondozó Társaság kétnapos szarvasi 

Országos Konferenciáján, valamint Debrecenben Tehetségazonosító 

Műhelymunkán vett részt Bodnárné Varga Márta 

Kárpát-medencei magyar- és történelem szakos tanárok egri őszi 

konferenciáján vett részt Veressné Fehér Erzsébet 

Tehetségpont akkreditációs minősítő eljárásban való 

közreműködés – Bodnárné Varga Márta és a munkaközöség eseményei, 

eredményei 

“Tutoráltakat keresünk 2017!” - MATEHETSZ - pályázatra sikeres 

pályázatot nyújtott be Vargáné Papp Júlia Horváth Dorina 6.b 

tanítványával, akinek tehetségsegítését így még egy szakember (a 

tutor) segítheti  

“Tehetségek Magyarországa” ösztöndíj tutoráltak számára 

pályázat Horváth Dorina számára 

A Klebelsberg Központ Intézményi szakmai innovációs pályázatára 

benyújtott „Bocskai és kora” történelmi vetélkedő kisérő 

rendezvényekkel pályázatunkat a bírálók 700 ezer forint támogatásban 

részesítették. A pályázatot írták: Bodnárné Varga Márta és Szabó Albert  

További (Nemzeti Tehetség Program, Határtalanul, MATEHETSZ) 

pályázatok megírásában közreműködött Bodnárné Varga Márta. 

Az EFOP-3.2.15 és a nyári Erzsébet-táborok pályázatok keretében (egy, 

ill. több táborban is) munkaközösségünk csaknem minden tagja részt 

vesz. 

Eredményes tehetséggondozó munkájának elismeréseként 

munkaközösségünk magyar szakos tanára, Vargáné Papp Julianna 

Pedagógusnap alkalmából Polgármesteri elismerő oklevél kitüntetésben 

részesült, melyhez gratulálunk! 

 

Eredményességi mutatók 
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Az osztályok, csoportok félévi és tanév végi eredményei a humán 

tárgyakban 

Humán tárgyak évfolyam átlaga 2017/18 félév 

 Magyar nyelv Magyar 

irodalom 

Történelem Ének 

5. évf. 3,63 3,69 3,54 4,42 

6. évf. 3,41 3,59 3,33 4,43 

7. évf. 3,06 3,26 3,19 4,02 

8. évf. 3,4 3,43 3,64 4,39 

Összesen 3,37 3,49 3,54 4,31 

 

 

 

 

 

TANTÁRGYI ÁTLAG / ÉVVÉGE 17-18 

ÉVVÉGE 17-18 M. nyelv M. irodalom Történelem Ének 

5. évf. 3,47 3,62 3,56 4,48 

6. évf. 3,58 3,47 3,36 4,49 

7. évf. 3,08 3,22 3,08 3,78 

8. évf. 3,26 3,33 3,52 4,45 
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Összesen 3,34 3,41 3,38 4,3 

 

 
 

 

 
Humán tárgyak iskolai átlaga 2017/18 félév 

 

Magyar nyelv 

Magyar 

irodalom Történelem Ének 

 

3,37 3,49 3,54 4,31 
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tantárgyi átlag 
2017/18 évvége 

M. nyelv M. irodalom Történelem Ének 

3,34 3,41 3,38 4,3 

 

Az eredmények közötti eltérés összességében nem jelentős. 
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2017-18 

évvége M.nyelv M.irodalom Történelem Ének 

5. a 3,86 4,27 3,86 4,59 

5. b 4,13 4,21 4,13 4,5 

5. c 3,13 3,25 2,96 4,25 

5. d 3 3,42 3,17 4,7 

5. e 3,13 3,09 3,72 4,8 

5. f 3,62 3,5 3,54 4,04 

6. a 3,73 3,87 3,83 4,33 

6. b 3,5 3,6 3,4 4,6 

6. c 3,58 3,58 3,33 4,62 

6. d 2,87 3,23 3,57 4,57 

6. e 3,11 3,11 2,7 4,35 

7. a 3,23 3,42 3,19 3,81 

7. b 3,54 3,88 3,54 4,1 

7. c 2,88 2,88 3 3,19 

7. d 2,84 2,96 2,78 3,37 

7. e 2,94 3 2,89 4,44 

8. a 4,13 4,33 4,14 4,57 

8. b 3,54 3,37 3,5 4,7 

8. c 2,57 2,76 2,95 4 

8. d 3,24 3,57 3,62 4,67 

8. e 3,04 2,95 3,82 4,36 

8. f 3,09 3,04 3,09 4,43 

össz. 3,3 3,42 3,39 4,31 
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A humán tárgyak félévi átlagait vizsgálva megállapítható, hogy a 

leggyengébb az eredmény nyelvtanból, s a legeredményesebb, minden 

évfolyamon, s csaknem minden osztályban is négyes fölött van énekből.  

Azonban az osztályok teljesítménye között nagyon nagy az eltérés. Nem 

ritka a több, mint 1 egész jeggyel való különbség, pedig a nívó csoportok 

eredményei is összegződnek az osztályokéban. 
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2017-

18 

félév M.nyelv M.irod. Történelem Ének 

5. a 4 4,3 4,15 4,77 

5. b 4,35 4,3 4,22 4,74 

5. c 3,25 3,46 3,04 4,5 

5. d 3,33 3,58 3,25 4,5 

5. e 3,19 3 3,04 4,42 

    5. f 3,66 3,54 3,54 4,66 

6. a 3,93 4,03 3,8 4,4 

6. b 3,6 4 3,4 4,4 

6. c 3,30 3,61 3 4,56 

6. d 3,30 3,34 3,7 4,52 

6. e 2,93 3 2,76 4,29 

7. a 3,33 3,63 3,37 3,96 

7. b 3,6 3,8 3,84 4,08 

7. c 2,8 3,04 3,12 3,56 

7. d 2,77 2,93 3,16 4,09 

7. e 2,83 2,94 2,5 4,44 

8. a 4,18 4,23 4,18 4,73 

8. b 3,66 3,75 3,79 4,33 

8. c 2,8 2,8 3,38 3,85 

8. d 3,38 3,62 3,62 4,76 

8. e 3,04 3,13 3,86 4,72 

8. f 3,39 3,09 3,04 3,96 
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Eredménytelenségek, bukások  

B U K Á S O 

K 

2017/18 

FÉLÉV 

 

M. nyelv 

 

Magyar 

irodalom 

 

Történelem 

 

ÖSSZ. 

Magyar u. 3 4 5 12 

Óvoda u. 8 4 2 14 

Polgári u. 5 3 2 10 

Össz. 16 11 9 36 

 

2017

-18 

félév M.nyelv M.irod. Történ. Ének 

5. a 4 4,3 4,15 4,77 

5. b 4,35 4,3 4,22 4,74 

5. c 3,25 3,46 3,04 4,5 

5. d 3,33 3,58 3,25 4,5 

5. e 3,19 3 3,04 4,42 

5. f 3,66 3,54 3,54 4,66 

6. a 3,93 4,03 3,8 4,4 

6. b 3,6 4 3,4 4,4 

6. c 3,30 3,61 3 4,56 

6. d 3,30 3,34 3,7 4,52 

6. e 2,93 3 2,76 4,29 

7. a 3,33 3,63 3,37 3,96 

7. b 3,6 3,8 3,84 4,08 

7. c 2,8 3,04 3,12 3,56 

7. d 2,77 2,93 3,16 4,09 

7. e 2,83 2,94 2,5 4,44 

8. a 4,18 4,23 4,18 4,73 

8. b 3,66 3,75 3,79 4,33 

8. c 2,8 2,8 3,38 3,85 

8. d 3,38 3,62 3,62 4,76 

8. e 3,04 3,13 3,86 4,72 

8. f 3,39 3,09 3,04 3,96 

2017-

18 

évvége M.nyelv M.irodalom Történ. Ének 

5. a 3,86 4,27 3,86 4,59 

5. b 4,13 4,21 4,13 4,5 

5. c 3,13 3,25 2,96 4,25 

5. d 3 3,42 3,17 4,7 

5. e 3,13 3,09 3,72 4,8 

5. f 3,62 3,5 3,54 4,04 

6. a 3,73 3,87 3,83 4,33 

6. b 3,5 3,6 3,4 4,6 

6. c 3,58 3,58 3,33 4,62 

6. d 2,87 3,23 3,57 4,57 

6. e 3,11 3,11 2,7 4,35 

7. a 3,23 3,42 3,19 3,81 

7. b 3,54 3,88 3,54 4,1 

7. c 2,88 2,88 3 3,19 

7. d 2,84 2,96 2,78 3,37 

7. e 2,94 3 2,89 4,44 

8. a 4,13 4,33 4,14 4,57 

8. b 3,54 3,37 3,5 4,7 

8. c 2,57 2,76 2,95 4 

8. d 3,24 3,57 3,62 4,67 

8. e 3,04 2,95 3,82 4,36 

8. f 3,09 3,04 3,09 4,43 
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Örvendetes, hogy félévkor az előző évinek csaknem fele volt a bukások 

száma, azonban a cél a minimumszint teljesítése kell, hogy legyen minden 

eredménytelen tanulónál.  

A legtöbb elégtelen nyelvtanból volt. Év végére sikerült mintegy 20 %-kal 

csökkenteni az eredménytelenséget.  
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BUKÁSOK - 2017/18 évvége 
 

BUKÁSOK Magyar nyelv Magyar irod. Történelem Ének össz. 

5.évfolyam 2 2 1 0 5 

6.évfolyam 1 2 3 0 6 

7.évfolyam 7 5 2 1 15 

8.évfolyam 1 0 1 0 2 

össz. 11 9 7 1 28 
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Mérési eredmények 

  

Az év eleji felmérések összesített adatai évfolyamonként 

 

A korábbi években a felmérést megelőzte 1-2 óra ismétlés, s akkor sokkal 

jobb teljesítmények születtek. Érdemes lenne visszatérni a korábbi 

módszerhez. Természetesen a kevésbé sikeres feladattípusok gyakorlása 

minden kolléga feladata.  

Az év eleji felmérések összesített eredményei tantárgyanként és 

évfolyamonként 2017.09. 

 

 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.        össz. 

M.irodalom     76,8% 59,8% 56,2% 50,7% 60,8%55,5% 
6-7-8.o. 

M. nyelv - 64,6% 53,7% 51,4% 56,5% 

Történelem - 60,0% 51,6% 57,6% 56,4% 

Összesítve 76,8% 61,4% 53,8% 53,2%  
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Magyar nyelv év eleji felméréseinek összesített 
eredményei évfolyamonként 2017.09. 

 

 

6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Összteljesítmény 64,60% 53,70% 51,40% 

Legjobb egyéni teljesítmény 98% 98% 95% 

Leggyengébb egyéni 

teljesítmény 15% 12% 0% 

90% feletti egyéni teljesítmény 8 8 3 

40% alatti teljesítmény 9 30 39 
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Magyar irodalom év eleji felméréseinek összesített eredményei 
évfolyamonként 2017.09.  (5.-ben szövegértés) 

 

 

5. 
5.évfolyam 

6. 
6.évfolyam 

7. 
7.évfolyam 

8. 
8.évfolyam 

Összteljesítmény 76,8% 59,8% 56,2% 50,7% 

Legjobb egyéni 100% 93% 100% 100% 

Leggyengébb egyéni 
teljesítmény 24% 10% 12% 3% 

90% feletti egyéni 

teljesítmény (fő) 49  6 7 6 

40% alatti teljesítmény 

(fő) 8 25 31  40 
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Történelem év eleji felméréseinek összesített eredményei 
évfolyamonként 2017.09. 

 

 
6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Összteljesítmény 60,00% 51,60% 57,60% 

Legjobb egyéni teljesítmény 96% 100% 100% 

Leggyengébb egyéni teljesítmény 1% 14% 6% 

90% feletti egyéni teljesítmény 21 20 12 

40% alatti teljesítmény 31 41 35   
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Tanév végi tantárgyi mérések eredménye 

Tanév végi mérés 

2017-18 Magyar nyelvtan 

5. évf. % 72,13 5. évf. / átlag 3,44 

6. évf. % 63,18 6. évf. / átlag 3,02 

7. évf. % 55,09 7. évf. / átlag 2,56 

8. évf. % 56,1 8. évf. / átlag 2,66 
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Tanév végi mérés 

2017-18 Magyar irodalom 

5. évf. % 69,78 5. évf. / átlag 3,43 

6. évf. % 73,05 6. évf. / átlag 3,45 

7. évf. % 52,41 7. évf. / átlag 2,53 

8. évf. % 52,73 8. évf. / átlag 2,55 
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Tanév végi mérés 

2017-18 Történelem 

5. évf. % 67,23 5. évf. / átlag 3,31 

6. évf. % 66,15 6. évf. / átlag 3,38 

7. évf. % 60,72 7. évf. / átlag 2,93 

8. évf. % 50,75 8. évf. / átlag 2,41 
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Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 

 

A felmérések eredményét munkaközösségi foglalkozáson részletesen 

elemezzük, erősségeink-gyengeségeink figyelembe vételével határozzuk 

meg további céljainkat, feladatainkat.  

A hetedik, nyolcadik évfolyamon nagyon magas a 40% alatti teljesítmény 

mindhárom tantárgyból. Minden kolléga feladata ezeknek az elégtelen 

szintű teljesítményeknek a csökkentése. A korrepetálások száma nem 

elegendő az elmaradások pótlására, ezért a szülők bevonásával, 

módszerek változtatásával, többféle szemléltetéssel, a diákok tanulási 

stílusához leginkább alkalmazkodva minden lehetőséget ki kell használni 

az eredményesség irányába mozdulásra. Fontos feladat a cél eléréséhez 

szükséges motiváció megtalálása. 

Köszönöm munkaközösségünk minden tagjának az egész tanév során 

céljaink eredményes megvalósításához nyújtott lelkiismeretes munkáját, 

az iskolavezetés támogatását! 

 

Hajdúnánás, 2018. június 

 Bodnárné Varga Márta 

 munkaközösség-vezető 
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Természettudományi munkaközösség 

Év végi beszámoló 

2017-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Józsi-Tóth Magdolna 

2018. 06. 25. 
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1. Bevezetés  
 

A munkaközösségünk jelenlegi formájában 7. éve működik. 

Feladataink továbbra is: 

 munka összehangolása 

 közös elvek alapján célok meghatározása és az ezeket szolgáló feladatok összehangolása 

 közösen szervezett programok 

 tapasztalatcsere 

 az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének 

koordinálása, javítása 

 pályázatok írása és megvalósítása 

2. Helyzetelemzés 
 

2.1 Személyi feltételek 

 

1. Józsi-Tóth Magdolna, matematika - földrajz 

2. Seres Tímea, biológia technika 

3. Tanner Márta, matematika – testnevelés - informatika 

4. Dr. Tóthné Ferencz Marianna, fizika - informatika 

5. Hadas Sándor, testnevelés - tanító 

6. Labancz Mihály, testnevelés - földrajz 

7. Madai Tamás, testnevelés - biológia 

8. Szabó Sándor, biológia - földrajz 

9. Szabóné Berencsi Irén, földrajz - rajz 

10. Molnár Imréné, kémia 

11. Nagyné Zsíros Irén, testnevelés – orosz - német 

12. Kissné Semsei-Tóth Mária, földrajz - testnevelés 

13. Petrus Tamás Sándor, fizika – informatika 

14. Boros Gergely, földrajz – rajz 

15. Horváth Zoltán, matematika-technika 

 



 

 

1 
 

1 

2.2 . Óraszámok, tanítók táblázat- adatok 

 

Név, szak: 

A tantárgy, óraszáma 

hetente/évfolyam 

Egyéb tevékenység: 

tehetséggondozás, korrepetálás, 

kompetenciafejlesztés, szakkör, 

sport Versenyek 

1. Seres Tímea biológia:1,5/7,1,5/8 osztályfőnöki/ 1óra, 

biológia korrepetálás / 1óra 

öko-szakkör 2óra 

Komplex természettudományi verseny, 

Természettudományi hetek versenye biológia technika technika:1/5,1/6,1/7,1/8 

2. Tanner Márta 

informatika:1/8.a, Tiszagyulaháza: 

1/5. o, 1/6.o 

testnevelés:5/7.b, 5/7.c, 5/8.a 

osztályfőnöki 1/8.a 

atlétika: 2 óra sportversenyek 

matematika - 

testnevelés-

informatika 

3. Dr. Tóthné Ferencz 

Marianna 

fizika: 1,5/7, 3/8 technika:1/5, 1/6, 

1/7, 1/8 

tanulószoba: 3 óra 

Jedlik Ányos Fizikaverseny, 

Természettudományi hetek versenye 

fizika-technika- 

informatika 

informatika:1/5,1/6, 1/7 Görbeháza 

fizika 2/7, 1,5/8 

4. Hadas Sándor 

testnevelés:20 

2 óra kézilabda 2.a osztály,2 

óra kézilabda 3.b osztály sportversenyek testnevelés-tanító 

5. Labancz Mihály természetismeret:2/5 

oszt.főnöki óra 1, 

tömegsport 1, 

kompetenciafejlesztés 2, 

tanszoba 1 
sportversenyek, Természettudományi 

hetek versenye testnevelés-földrajz testnevelés: 15 óra 

 

6. Madai Tamás testnevelés: 20 óra 
 

sportversenyek, Természettudományi 

hetek versenye 

testnevelés-biológia természetismeret: 2 óra 5.e 
  

7. Szabó Sándor természetismeret: 3 
 

Természettudományi hetek versenye 

biológia-földrajz földrajz: 1,5 óra/7 
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Név, szak: 

A tantárgy, óraszáma 

hetente/évfolyam 

Egyéb tevékenység: 

tehetséggondozás, korrepetálás, 

kompetenciafejlesztés, szakkör, 

sport Versenyek 

8. Szabóné Berencsi 

Irén 

erkölcstan: 4 óra / 5-8.rajz:4 óra/5-

8. 

oszt.f 1óra, 3x2 óra Szivárvány, 

7 óra tanulószoba,  Természettudományok hetek versenye 

földrajz-rajz földrajz: természetismeret: 2óra/6.e 
  

9. Horváth Zoltán matematika: - 
  

matematika-technika technika: 1/ 5. 1/ 6. 1/ 7. 1/ 8. tanulószoba: 13 óra 
 

10. Boros Gergely földrajz: 1,5/8 korrepetálás heti 2 óra Természettudományi hetek versenye 

Rajz-földrajz rajz:1/5; 1/6; 1/7; 1/8 
  

11. Molnár Imréné Kémia:1,5/7; 1,5/8 

kémia szakkör heti 2 óra; kémia 

korrepetálás heti 1 óra, 

osztályfőnöki heti 1 óra 

Curie Kémia Emlékverseny, 

Természettudományi hetek, Komplex 

természettudományi verseny 

kémia (biológia -

államvizsga megvan, 

nyelvvizsga hiányzik) Biológia: 1,5/7 

kémia veseny felkészítő heti 2 
óra 7-8. osztály (kötelező 
óraszámon kívül, a 32 órába 
beszámítva) 

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia 
Verseny 

12. Nagyné Zsíros 

Irén testnevelés:15 óra 
 

sportversenyek 

testnevelés – orosz - 

német Német: 3+2 óra 

1 óra tehetséggondozás/ 

szakkör 
 

13. Kissné Semsei-

Tóth Mária 

testnevelés:13 földrajz:1,5-1,5 

8.A,C,1,5 óra 7. C 

korrepetálás 1,5 óra, 

tanulószoba 4 óra 

sportversenyek, Természettudományi 

hetek, Komplex természettudományi 

verseny 

földrajz-testnevelés természetismeret:3 
  14. Jámborné Murvai 

Mária fizika:1,5/7.e, 1,5/8.f 2óra mat. szakkör Jedlik Ányos Fizikaverseny 

matematika – orosz - 

fizika 
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Név, szak: 

A tantárgy, óraszáma 

hetente/évfolyam 

Egyéb tevékenység: 

tehetséggondozás, korrepetálás, 

kompetenciafejlesztés, szakkör, 

sport Versenyek 

15.Madainé Nótin 

Mónika 

Természetismeret: 5.d 2 ó., 

6.c,6.d/3 ó. 0,5 ó korrepetálás term.ism.;  Természettudományi hetek versenye 

biológia-informatika 

Biológia: 7.d/1,5 ó; 8.d, 8.e1,5-1,5 

ó 
  

16. Mezeiné Gurbán 

Julianna 

fizika:7.a/1,5 7.b/1,5, 

8.a/1,5.8.b/1,5 fizika szakkör 

Jedlik Ányos Fizikaverseny, Öveges 

József Fizikaverseny, 

Természettudományi hetek versenye 

matematika-fizika 
   

17. Petrus Tamás 

Sándor 

fizika: 1,5 óra/7c, 1,5 óra/8c, 

természetismeret: 2 óra/5.b 

informatika: 1 

óra/5a,5b,5c,6a,6b,7a,7b,7c,8b,8c 

informatika szakkör: 1 

óra/3a,3b,3c 

Lego robot szakkör kezdő: 2 

óra 

Lego robot szakkör haladó: 1 

óra 

Jedlik Ányos Fizikaverseny, Öveges 

József Fizikaverseny, 

Természettudományi hetek versenye, 

Természettudományi hetek, Komplex 

természettudományi verseny 

Állatok napi vetélkedő 

fizika-

számítástechnika 
   18. Józsi-Tóth 

Magdolna 

földrajz: 1,5 óra/7, 1,5 óra/8, 

természetismeret: 3 óra:6, 2 óra:5. földrajz korrepetálás 

Természettudományi hetek, Komplex 

természettudományi verseny 
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2.3. Egyéb adatok 
 

A teljes kihasználtságot és felhasználtságot mutatja, hogy munkaközösségünk tagjai tavaly és 

ebben az évben is áttanítottak a Tankerület más iskoláiba: Tanner Márta: informatika. 

3. Pedagógiai folyamatok 
 

3.1 Tervezés 
 

3.1.1 Éves célok és feladatok: 
 

 Alapvető etikai normák közvetítése 

 Tolerancia, egymásra való odafigyelés, másokra való odafigyelésre való nevelés 

 Kötelesség- és feladattudat erősítése 

 A tudás értékének közvetítése 

 A tudományos szövegértés fejlesztése 

 A természetvédelem és környezetvédelem erősítése a gyerekek mindennapi életében 

 Felkészítés az élethosszig tanulásra 

 A tanulók tudásszintjének felmérése, értékelése 

 A TÁMOP-os és TIOP-os pályázat módszereinek alkalmazása 

 Kiemelt feladat a munkaközösség szerepének erősítése, hatékonnyá tétele, 

közösségépítés 

 Évfolyamonként egységes tanmenethasználat, egységes óraszámokkal 

 Egységes iskolai arculat kialakítása 

 Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 

 A differenciált óravezetés alkalmazása 

 A pedagógiai program és értékelés egységesítése 

 Kulcskompetenciák fejlesztése 

 Pályázatok fenntartása, új lehetőségek keresése 

 A természettudományos műveltség kialakítása, természettudományokat ismerő, 

kedvelő,     használni tudó gyerekek nevelése 

 A tantárgyak közötti koncentráció bővítése 

 Kiemelt feladat a technika tantárgy helyzetének felülvizsgálata: elméleti és gyakorlati 

órák koordinálása 

 Technika munkacsoport munkájának koordinálása 

 Tanulmányi üzemlátogatások városunk és környékének vállalatainál, bővítve ezzel a 

továbbtanulási lehetőségeket 
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 Az Öveges labor – HRDT labor folyamatos látogatása 

 Ökoiskola feladatai 

 

3.1.2 További célok 
 

 Viselkedéskultúra fejlesztése 

 Környezetkultúra javítása 

 Szervezeti kultúra fejlesztése 

 Egységes szemléletmód kialakítása 

 

3.2 Megvalósítás 
 

Az oktatás módszerei: frontális osztálymunka, önálló tanulói munka, páros munka, 

csoportmunka, kísérletek, előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, tanulói kiselőadások, 

elbeszélés, szemléltetés, projektmódszer, prezentáció, kooperatív oktatási módszerek, 

szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat. 

Eszközök: tankönyvek, munkafüzetek, térkép, atlasz, digitális térkép, földgömb, vaktérképek, 

mérő- és kísérleti eszközök, projektor, számítógépes programok, modellek, metszetek, 

mikroszkóp, sporteszközök.  

 

3.3 Ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés rendje: 

Írásbeli feladatok 

Az írásbeli beszámoltatások formái a tantárgyak, életkori sajátosságok jellegéből következően 

változatosak: írásbeli számonkérés, témazáró dolgozatok, esszék, feladatmegoldások, 

tesztlapok, tudásmérő lapok, példamegoldások, stb. 

A témazáró dolgozatok írásának tényét és időpontját a Házirendben szabályozott módon 

tudatjuk a tanulókkal. 

Szóbeli 

A tanulók szóbeli és gyakorlati megnyilvánulásait, teljesítményét a nevelők azonnali 

visszajelzéssel szóban folyamatosan értékelik. Kiemelkedő szerepe és hatása van a tanári, 

személyre szóló értékelésnek. Ez mindig tanácsadó, orientáló, segítő, korrigáló legyen, akkor 

is, ha érdemjegyek formájában a tanuló előmenetelében rögzítésre is kerül. 
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A szóbeli értékelés kapcsolódhat: 

 ·órai munkához (szóbeli, írásos, gyakorlati jellegű teljesítményhez), 

 ·számonkéréshez (szóbeli vagy írásbeli felelethez vagy gyakorlati feladatmegoldáshoz) 

 ·projektmunka zárásához (melyet lehet érdemjeggyel is értékelni) 

 ·a kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményhez. 

Az érdemjegyekkel történő értékelést a naplóban, tájékoztató füzetben azonnal rögzíteni kell. 

 

3.4. Az értékelés pontjai, szakaszai 
 

Az írásbeli értékelés formái: 

 diagnosztikus értékelés (év elején, differenciáláshoz), 

 formatív értékelés (dolgozat, témazáró felmérések), 

 szummatív értékelés (félévkor, év végén). 

Év elején ebben a tanévben minden tantárgyból diagnosztikusan mértünk a 2. órán. A 

diagnosztikus mérés tájékoztatást ad az adott tanuló tudásáról, amely alapján határozza meg 

a tanév során alkalmazott folyamatos fejlesztést a szaktanár. A diagnosztikus mérést nem 

értékeljük érdemjeggyel, csak a %-os értéket tüntetjük fel a mérőlapon. 

Nevelőtestületi javaslat alapján iskolánkban a tantárgyi számonkéréseket az alábbi táblázat 

szerint értékeljük: 

 Jeles: 90 - 100 % 

 Jó: 75 - 89 % 

 Közepes: 60 – 74 % 

 Elégséges: 40 - 59 % 

 Elégtelen: 0 - 39 % 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

4.1 Kompetenciafejlesztés 
 

A kompetencia fogalma: Az egyén azon képessége és hajlandósága, hogy tudását 

(ismereteket, képességeket, beállítódás és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó 

cselekvéssé alakítsa, alkalmazni tudja a gyakorlatban. 

Kulcskompetenciák: 
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 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Minden gyerek a legkülönfélébb személyiségfaktorokkal, kompetenciákkal, képességekkel 

rendelkezik, amelyek egészen egyediek, és amelyeket fejleszteni kell. Ha kiváló, akkor is, 

hiszen a tehetség is fejlesztésre szorul, különben elvész.  

Gondolkodási képesség: a meglévő tudásból új tudás létrehozását teszi lehetővé. A pályázatok 

írásával és beadásával az a célunk, hogy a természettudományi gondolkodásmódot alakítsuk 

és fejlesszük tovább. 

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretszerző képességre: a szükséges 

információk keresésének, kiválasztásának, beszerzésének, befogadásának képességére, az 

összefüggés-kezelő képességre, amely az összefüggések feltárásával, alkalmazásával hoz létre 

új tudást, problémamegoldó képességre, az alkotóképességre. 

 

4.2. Személyiségfejlesztés 
 

A személyiségfejlesztést a következő 4 konkrét pedagógiai feladat köré csoportosítjuk nevelői 

munkánk során: 

1. Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok: 

- a megismerési vágy fejlesztése 

- a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása 

2. A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladat: 

- a pozitív szociális szokások kialakulásának segítése 

3. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés feladata: 

- a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal 

- a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során 

4. Az alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése: 

- a szabályhasználat képességének fejlesztése 

- az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása. 
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- az önálló ismeretszerzés önfejlesztés igényének képességének erősítése 

A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterületén 

és egyéniségével formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe különösen 

fontos. A szabadidős tevékenységek összehangolása az ezért felelő pedagógus(ok) kiemelt 

feladata. 

 

A személyiséget többféle módon formáljuk: 

Alapja a szaktanár által közvetített tudás, tudáscentrikus világkép, ismeretanyag, az oktatási-

tanulási folyamatban érvényesülő következetesség, a követelmények teljesítményre és alkotó 

befogadásra ösztönző ereje, a tanár személyisége, magatartása által közvetített általános 

emberi értékek; 

A fentieket egészítik ki a speciális területet fejlesztő foglalkozások: 

 az egészség- és környezetnevelési program, 

 ide tartoznak a szabadabb munkaformákat kínáló tanórákon kívüli tevékenységek (pl. 

szakkörök, könyvtárhasználat; kirándulások, táborozások), 

 valamint az egyéni beszélgetések, az állandó, igényhez alkalmazkodó interaktív tanár-

diák kapcsolat. 

 

4.3. Tanulási nehézségek 
 

Az iskolában ekkor is sokat lehet még segíteni, de az életkor növekedésével egyre nehezebb a 

teljes siker elérése. Az idegrendszer képlékenysége csökken, a hiányzó funkciók szenzitív 

periódusától egyre távolabb kerülünk, így a fejlesztést ki kell hogy egészítse olyan technikák 

tanítása, amelyek az írás, olvasás és számolásbeli nehézségeken segítenek. Mivel a 

természettudomány tantárgyai is ezekre az alapokra épülnek, ezért ezeknél a gyerekeknél 

nagy hangsúlyt kell fektetni a többi munkaközösséggel együttműködve a gyerekek 

fejlesztésére. 

A beindított fizika és földrajz korrepetálás sokat jelentett a lemaradó gyerekeknél, melyet 

félévi jegyük is bizonyít. Sajnos más tantárgyakból nem volt lehetőség korrepetálást indítani. 

 

4.4. Tehetséggondozás 
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A tehetség fogalma nagyon összetett, ezért a kutatók többféleképpen értelmezik és 

határozzák meg. Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a tehetséges tanuló másképpen 

gondolkodik, más cselekvési tervet készít, másképpen értékel, mint a kevésbé tehetséges 

társai, vagyis az ismeretek birtokában problémamegoldásra, alkalmazásra képes. Ezekhez 

készségek szükségesek. Feladatunk, hogy ezek kibontakoztatásában segítsük a gyerekeket a 

tanórákon és a tanórákon kívül is: szakkörök, tehetséggondozó órák, pályázatok keretein 

belül.  

A tehetséggondozás a személyiségben lévő adottság, különleges képesség 

személyiségfejlesztési folyamatba illeszkedő, ugyanakkor differenciált és hatványozott 

kibontása. 

Színterei: 

1. Tehetséggondozó pályázatok, versenyek: 

a. Iskola-és Módszertanfejlesztő Központ által jóváhagyott Ökoiskola pályázat – 
megnyert 

b. Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi 
Szövetség közös kampánya: Mozdulj a klímáért! - 2016 

c. 7. évfolyam projektmunkái 
d. KGYTK: regionális és országos 
e. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia 

 

2. Csoportbontás  

Technika tantárgyból csoportbontásban történik az oktatás. A közvetlenebb, aktívabb 

forma a hatékonyabb munka alapja – egyéni tempót, a differenciált oktatás 

lehetőségét kínálja. 

3. Tanulmányi versenyek 

 A 7. osztályos tanulók meghirdetett projektmunkáit is folyamatosan segítettük. 

Decemberben ügyesen szerepeltek a tanulók, majd a Projektgálán is helyt 

álltak. 

 Városi Könyvtár által versenyére való részvétel is folyamatos. 

 Március elején területi természettudományi versenyeket szervezünk. 

 Kutatók Éjszakája-Debrecen. 

 Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 

 Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia  

 Komplex Természettudományi Verseny – Öveges labor 

 Jedlik Ányos fizika verseny 
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 Curie Kémia Emlékverseny (levelezős fordulók + területi egyéni -Körősiben) 

 Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny 

 Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny megyei forduló 

 

Az egészséges versenyszellem mindig a teljesítmények motorjaként szolgált, itt 

érvényesülhet leginkább az egyéni szándék, ambíció. 

A felkészítés a tanulmányi versenyekre függ a tantárgy sajátosságaitól, legtöbb 

esetben egyéni, személyre szóló projektmunkában történik. Az egyéni felkészülési terv 

elkészítése az érintett szaktanár kompetenciája. A munkaformák változatosak: 

 szakköri felkészítés: kémia szakkör, ökoszakkör;  

 egyénre szabott készülési terv – feladatok, kísérletek, projekt-módszer (kémia, 

fizika, természetismeret, földrajz, biológia). 

 A versenyekre való felkészülés keretei között nyílik mód a felfedező/felfedeztető 

tanulás új technikáinak alkalmazására, a projekt-módszer bevezetésére, a 

tevékenységalapú tanulás megvalósítására. 

 

4.5. Közösségfejlesztés 
 

A közösségfejlesztés a személyiségfejlesztéshez és tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

folyamat, melynek célja az egyén érdekeinek és közvetlen környezetének, illetve a társadalom 

elvárásainak harmóniába rendezése, összhangba hozása. 

A közösségfejlesztés alappillére a jelenlegi iskolarendszerben az osztályközösség. A 

közösségformálás szempontjából kulcsszerepe van az osztályfőnöknek, továbbá fontos 

szerepet kapnak az egy osztályban tanító tanárok és az osztályt közéleti szinten képviselő ODB 

(az osztály diákbizottsága). 

Az osztályok feletti közvetlen szerveződés az évfolyam.  

A közösség megkívánja a globális, érdeklődés szerinti formákat, leginkább azonban a 

hagyományok léte, megtartása és újabb szituációk teremtése kovácsolhat az iskola iránt 

elkötelezett diákokat. 

Az évfolyamtól független szakkörök, szervezetek, programok lehetővé teszik, hogy a 

különböző osztályból származó diákok megismerjék egymást, oldják a zárt osztálykeretet, 

kötetlenségük révén mélyítsék az iskolához való kötődést, példát adva a tartalmas szabadidő 

eltöltésének lehetőségeire. 
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A tanulók közösségfejlesztésén kívül fontosnak tartom a munkaközösség tagjainak 

csapatépítését is, melyet közös élményszerzéssel: órabemutatók, szakmai napok, tanulmányi 

utak alkalmával erősíthetünk. 

A munkaközösség szakmai napokat szervezett – hagyománnyá vált- Tokaj, mint vulkanikus hegy 
és történelmi borvidék területére. 

 

4.6. Közösségi programok 
 

 Fontos közösségformáló szerepe van a következőknek: 

 korcsolyázás; 

 Kutatók Éjszakája 

 kerékpártúra 

 szánkózás 

4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális 
képességek terén) 
 

Ha a pedagógusok, a munkaközösség tagjai képesek és hajlandóak az együttműködésre, azaz 

elfogadják a közös célokat és valamennyien a közös problémák megoldására törekszenek – 

nagymértékben növelik az iskola egészének problémamegoldó, reagáló képességét. Ez 

feltételezi a kooperációs hajlandóság és képesség, és – ami ezzel szorosan összefügg – a 

kommunikációs képesség meglétét. 

Mivel a szocializáció egyik helyszíne az iskola, az oktatásban részt vevőknek meghatározó 

szerepük van a hatékony szocializációs folyamatok irányításában. 

Ebben az évben: 

 A munkaközösség szakmai napokat szervezett – hagyománnyá vált- Tokaj, mint 
vulkanikus hegy és történelmi borvidék területére.” 

 eTwinning konferencia, Budapest 

 „VÁLOGATÓS VAGYOK!” elnevezéssel a gyermekek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
workshop 

 „A Hajdúság környezettudatos hulladékgazdálkodásáért” előadássorozat 

5. Eredményességi mutatók 
 

Versenyeredményeink a következő pontban találhatók. 
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5.1. Az osztályok, csoportok eredményei  

Folyamatosan járunk az Öveges laborba, ahol a gyerekek természettudományok iránti 

érdeklődését próbáljuk felkelteni, kiszélesíteni és a tehetségeket felkarolni. 

Versenyeredményeink: 

Testnevelés tantárgyból is kimagasló eredmények születtek, melyeket részletesen Tanner 

Márta Tankerület Testnevelés munkaközösségének vezetője mutat be a beszámolójában. 

 Komplex természettudományi csapatverseny, amelyen több csapattal is indultunk 7. és 

8. osztályos kategóriában. Kémia, biológia, földrajz és labortörténeti feladatokból állt a 

verseny, ahol nagyon kiemelkedően szerepeltünk. 

A versenyen a gimnáziumból és Hajdúdorogról a Móra Ferenc Általános Iskolából 

érkeztek versenyző. .  

Eredményeink: 

8. osztály:) 

2. helyezett: 

Felkésztő tanár: Seres Tímea 

7. osztály: 

      3. helyezett:  

            Felkésztő tanár: Molnár Imréné 

 

 Mechwart Verseny: A német autógyártás múltja és jelene" címmel meghirdetett verseny 

DÖNTŐ: Nyakó Sándor, Győri Norbert, Bakó László 

8. helyezés 

    Felkésztő tanár: Petrus Tamás 

 

 Curie Kémia Emlékverseny (levelezős fordulók + területi egyéni -Körősiben): A területin Kecskés 

Zsófia (8.a) 3. helyezést, Nagy Viktória (7.c) 4. helyezést ért el. Nem jutottunk be az országos 

döntőbe. Összesen 11 fő vett részt a versenyen, 6 hetedik és 5 nyolcadik osztályos tanuló. 

Felkészítő tanér: Molnár Imréné 

 Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny: 20 fő írta meg az iskolai fordulót, ebből Szabó 

Lúcia 7.a osztályos tanuló jutott a területi döntőbe (Debrecenbe), ahol jól teljesített, de nem sikerült 

bejutni az országos döntőbe. 

 Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny megyei forduló: 3 gyerek az 

5. és 3 gyerek a 6. osztályból 
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 KGYTK regionális döntő 

:2.helyezés: Pálmai Violetta 

      Felkészítő tanár: Petrus Tamás 

3.helyezés: Reszegi Gréta 

Felkészítő tanár: SeresTímea 

3.helyezés: Szabó Lúcia 

Felkészítő tanár: Józsi Tóth Magdolna 

 

 

 Városi Könyvtár által versenyére való részvétel:  

3. helyezés: 5.osztályosok csapata 

Felkészítő tanár: Seres Tímea 

 

 

Vizsgák: 

8. évfolyamon március végén zajlottak a vizsgák,melyre a gyerekek biológiából, kémiából, 

fizikából, földrajzból is készülhettek.10 tételből húzhattak és bizonyíthatták tudásukat. 

 

 
Óvoda u. Polgári u. Magyar u. Átlag: 

Biológia  6 10 0 3,6 

Földrajz  21 0 0 4,4 

Fizika 0 6 6 4 

Kémia 0 0 1 2 

 

Senki sem teljesített elégtelenre. Az átlagok is kiemelkedőek. A természettudományi tantárgyak 

összesített átlaga: 3, 51. 

        

5.2. Mérési eredmények  

Év végi mérés 7. osztályban biológiából és földrajzból történt, melyet 2018/19 tanév év elején 

újra megíratjuk ezekkel a gyerekekkel.  

 
Biológia Földrajz Össz: 

6.a 67,86 62,07 64,93 

6.b 70,67 61,75 66,21 

6.c 70,32 69,55 69,93 
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6.d 63,10 58,40 60,75 

6.e 56,88 48,75 52,44 

6.évf.össz. 65,76 60,10 62,85 

    

 

. 

5.3. Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 
 

Az év végi felmérést június első hetében órán írták a gyerekek. A bármikor használható 

tudásukat mutathatták be a gyerekek. 

Fontos feladat, hogy az alapfogalmakat folyamatosan a felszínen tartsuk ezzel megalapozva a 

későbbi ismeretek elsajátítását. 

 A kompetenciaalapú oktatás megvalósítása olyan lehetőség, amellyel a diákokat aktív 

szereplőként bevonjuk a tanulás folyamatába, és alkalmazni képes tudásig juttatjuk el. Ez a 

folyamat motiválja tanítványainkat, bevonttá válnak a tanulás folyamatába, és ezzel 

érdeklődésük is a természettudományos tantárgyak felé fordul. A természettudományos 

ismeretek tartalmából adódóan a természettudományos kompetenciákkal együtt a környezeti 

kompetenciákat is sok területen fejlesztjük.  

 

5.4. Nyomon követés  
 

A 8. osztályt elhagyó tanítványaink visszalátogatnak, illetve többségük szüleivel is tartjuk a 

kapcsolatot.  

Bármelyik középiskolába is kerültek, megállták a helyüket. Közülük többen is 

természettudományos pályára készülnek, jelentkeznek és tanulnak. 
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5.5. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 
 

Versenyek:  

 az Öveges labor által szervezett Komplex természettudományi verseny,  

projektbemutatók 

 Mechwart Verseny: A német autógyártás múltja és jelene" címmel meghirdetett verseny 

DÖNTŐ 

 A 7. osztályos tanulók meghirdetett projektmunkáit is folyamatosan segítettük. 

Decemberben ügyesen szerepeltek a tanulók, majd a Projektgálán is helyt 

álltak. 

 Városi Könyvtár által versenyére való részvétel is folyamatos. 

 Március elején területi természettudományi versenyeket szervezünk. 

 Kutatók Éjszakája-Debrecen. 

 Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 

 Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia  

 Komplex Természettudományi Verseny – Öveges labor 

 Jedlik Ányos fizika verseny 

 Curie Kémia Emlékverseny (levelezős fordulók + területi egyéni -Körősiben) 

 Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny 

 Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny megyei forduló 

 Mechwart Verseny: A német autógyártás múltja és jelene" címmel meghirdetett 

verseny DÖNTŐ 

 projektbemutatók 

 az Öveges labor által szervezett Komplex természettudományi verseny,  

 

 

Pályázatok 

1. Iskola-és Módszertanfejlesztő Központ által jóváhagyott Ökoiskola pályázat – 

megnyert – folyamatos megvalósítás 

http://ofi.hu/palyazat/palyazati-felhivas-okoiskola-es-orokos-okoiskola-cim-2015-

elnyeresere 

2. ERASMUS pályázat beadása 

3. Erzsébet tábor- Zánka 

http://ofi.hu/palyazat/palyazati-felhivas-okoiskola-es-orokos-okoiskola-cim-2015-elnyeresere
http://ofi.hu/palyazat/palyazati-felhivas-okoiskola-es-orokos-okoiskola-cim-2015-elnyeresere
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6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

6.1. Módszertani fejlesztések 
 

A természettudományi tárgyak fejlesztésében fontos szerepet játszanak: 

A természettudományi oktatás fejlesztését (tartalmi és módszerbeli vonatkozásokban) 

intenzíven elősegíti az oktatási szektoron kívüli néhány társadalmi-gazdasági terület, például a 

környezetvédelem, az egészségfejlesztés. 

Az természettudományi oktatás fejlesztését támogatják az együttműködő partnerek: a 

nemzeti parkok, állatkertek, múzeumok, könyvtárak, termelőüzemek, kommunális 

létesítmények (pl. Vízművek, energiaszolgáltatók) és számos civil szakmai szervezet. 

A fejlesztéshez hozzájárnak a nemzetközi együttműködések az egyes intézmények és 

innovációs műhelyek között (elsősorban a TEMPUS Iroda tevékenységének köszönhetően). 

A természettudományi tanulás hatékonyságának növelésében kiemelkedő szerepe van az 

infokommunikációs technológia terjedésének, a Sulinet Digitális Tudásbázisnak. 

 

6.2. Innovatív feladatok 
 

Innovatív feladat a fenti módszertani fejlesztések megismerése, alkalmazása, kihasználása. 

6.3. Információáramlás 
 

A kommunikációt nagymértékben befolyásolja a vezető tehetsége, de befolyásoló tényezőnek 

számít a csoporttagok kommunikációs fejlettsége, kultúrája. 

Az iskolai kommunikáció feladata, az információk hatékony eljuttatása a címzetthez, illetve a 

válaszok fogadása. Fontos, hogy az információk gyorsan, hatékonyan áramoljanak az összes 

fogadó felé, válaszüzenetet fogadva, ezért olyan többcsatornás kommunikációs rendszert kell 

kialakítani, mely lehetővé teszi, hogy mindenki mindenkivel kapcsolatba tudjon lépni. Ilyen 
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kommunikációs rendszer a Google Drive, ahol a munkaközösség tagjaival folyamatosan 

kapcsolatot tartunk. 

Sajnos nem egy telephelyen dolgozunk, ezért mindenkivel nem mindig találkozunk 

személyesen. Ennek feloldása érdekében munkaközösségi gyűléseket és szakmai napokat 

szervezünk, ahol közvetlenül is megbeszéljük a felmerülő problémákat és megoldást is 

keresünk rá. 

6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 
 

Nagyon fontosnak tartom, hogy nemcsak a munkaközösség tagjai között legyen kiváló a 

szakmai kapcsolat, hanem a más munkaközösségekkel is szoros kapcsolatot alakítsunk ki. 

Hiszen a természettudományok nemcsak egymással fonódnak össze, hanem más 

tantárgyakkal is és a gyerekek lelki és szellemi fejlődéséhez csak együttműködve tudunk 

hozzájárulni. 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 
 

7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 
 

A pályázatok írása és megvalósítása lehetővé teszi, hogy más szervezetekkel és iskolákkal 

felvegyük a kapcsolatot, melyet természetesen folyamatosan ápolni kell. 

 Gönczy Pál Általános Iskola Józsa 

 a város üzemei 

 a város Önkörmányzat 

 a Tankerület többi iskolája 

 Öveges labor 

 Kendereskert 

 Balázstelek 

 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 
 

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 Komplex nevelési-oktatási programok fejlesztése 

 Természettudományos nevelés munkacsoport 

 Zöld Kör 

 Nemzeti Tehetség Program 
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8. A pedagógiai munka feltételei 
 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 
 

A munkaközösséget érintő kérdésekben mindig együtt döntünk, közösen, egymás véleményét 

meghallgatva, az iskola és a gyerekek érdekeit előtérbe helyezve. 

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 
 

  „Természettudományok oktatása a jövőnkért” című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022-es 

számú pályázat keretében: Hajdúnánási Regionális Természettudományi 

Diáklaboratóriumban tartandó szakmai műhelyfoglalkozások 

 „VÁLOGATÓS VAGYOK!” elnevezéssel a gyermekek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

workshop 

Továbbtanulás:  

 Tanner Márta és Dr. Tóthné Ferencz Mariann  a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Kar Pedagógus szakvizsgát és újabb szakképzettséget adó képzésben. Sikeres 

vizsgát tettek. 

 

8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 
 

A munkaközösség tagjai maximális óraszámban dolgoznak. A tanítási órákon kívül 

kompetenciafejlesztő órákat, szakköröket, tehetséggondozást, korrepetálást is vállaltak. A 

teljes kihasználtságot mutatja, hogy több kollega jár iskolán belül a telephelyek között órát 

tartani illetve a Tankerület többi iskoláiba áttanítás is folyik. 

8.4. IKT- eszközök használata 
 

A munkaközösség minden tagja használja a modern IKT eszközöket, de sajnos probléma, hogy 

még mindig nincs mindenkinek saját eszköze, illetve, a meglévők amortizálódtak, fejlesztésre 

várnak. 
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8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 
 

A munkaközösség feladatait próbáljuk egyenletesen megosztani. Szerencsésnek tartom 

magunkat, hiszen az elmúlt években a munkaközösség tagjai összekovácsolódtak, munkánk 

összehangolódott, egy együttműködő, egymást segítő csapat alakult ki. Mindenki pontosan és 

precízen végzi a munkáját, melyet az óralátogatások során is tapasztalhattuk. A pályázatot 

íróknak és megvalósítóknak nagyobb a leterheltsége, de a többiek toleránsak velük szemben. 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 
megfelelés 
 

Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi valósult meg, mi nem, erősségek, 

gyengeségek kiemelése, további fejlesztő feladatok meghatározása) 

A Pedagógiai Program Helyi tanterve szerint a nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és 

egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. Mintákat adunk az 

ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni 

tanulási módszereit és szokásait, a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az egészséges 

életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - 

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

Az alsó tagozaton megkezdett oktató nevelőmunkára szervesen épülve folytatódik a felső 

tagozaton a tanítás. 

A munkaközösségek egységes értékrend közvetítésével erősítik egymás hatását.  Ezen még 

dolgoznunk kell, de a folyamatos beszélgetése, egyeztetések, gyűlések alkalmával próbáljuk 

közösen a gyerekek érdekeit szem előtt tartva egységes elveket követni. 

Célunk a magas színvonalú szakmai munka a diákok egyéni képességeinek 

figyelembevételével.  A gyerekek egyéni ütemben történő előrehaladását fejlesztő 

pedagógusok is segítik. A továbbképzéseket fontosnak tartjuk, rendszeresen részt veszünk 
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szakmai programokon. Az IKT ismeretek, a korszerű tananyagok bemutatását, felhasználást 

mintegy 40 darab interaktív tábla segíti, melyek sajnos elhasználódtak, így működésük nem 

mindig teljes. 

A felzárkóztatáson kívül nagy figyelmet fordítunk a tehetséges tanulóink fejlesztésére. A 

tanítási órák mellett szakköri és egyéb délutáni foglalkozáson készítjük fel tanulóinkat a városi, 

megyei, országos tanulmányi versenyekre. 

Tanítványaink a mindennapos testnevelés, testmozgás mellett több sportággal 

ismerkedhetnek meg délutáni testedzés illetve versenyszerű sportolás keretében. Részt 

veszünk a kézilabda, labdarúgás, atlétika, kajak-kenu, birkózás, karate, asztalitenisz, sportágak 

versenyein, diákolimpiai rendezvényein.  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvényben 

meghatározottak szerint szervezzük meg. Erről részletesen a Testnevelés Tankerületi 

munkaközösség vezetője számol be. 

Nagy gondot fordítunk az alapfeladatunkra: minden tanuló sajátítsa el életkorának 

megfelelően a tantervi követelményeket. Kiemelt feladat a differenciálás és ezzel a 

tehetséggondozás és felzárkóztatás biztosítása, melyeket főleg differenciált óravezetéssel 

tudunk megoldani, vagy a beindult szakkör (kémia, ökoszakkör) és korrepetálás (fizika) ad 

lehetőséget rá. 

Nagy figyelmet fordítunk az életkori sajátosságokra, játékos, kreatív feladatokkal, melyekkel 

motivációt és sikerélményt is biztosítunk. Ezt az elnyert pályázatok megvalósítása is segíti. 

Fontos feladat a tudás értékének közvetítése, a tudományos szövegértés fejlesztése, 

felkészítés az élethosszig tanulásra, melyet minden tanítási órán előtérbe helyezünk. 

A TÁMOP 3.1.4. és TIOP pályázatainak fenntartása, módszereinek alkalmazása is folyamatos. 

 

Év elején mérést végeztünk 7. osztályban a természettudományos tantárgyakból, melynek 

eredményeit, tapasztalatait beépítettük a tanmeneteinkbe.  

A félév során folyamatos mérést végeznek a testnevelő tanárok és fizikai állapotfelmérés is 

történik.  

A NETFIT mérés eszközeit megkaptuk, mellyel folyamatosan dolgoznak a szaktanárok. Erről 

részletesen a Testnevelés Tankerületi munkaközösség beszámolójában olvashatunk.  

Az internet használata egyre jobban kiszélesedett. A tankönyveinkhez kapcsolódó digitális 

tananyagokat is egyre többen megismerték és használjuk is. Problémát okoz, hogy még nincs 

mindenkinek saját laptopja. A digitális táblát is egyre többen használjuk, de itt is probléma, 
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hogy nem minden terem rendelkezik ilyen táblával, illetve a digitális táblák minősége 

folyamatosan romlik. 

Felállítottuk a technika munkacsoportot.. Feladatuk a technika tantárgy elméleti és gyakorlati 

órák koordinálása, mely munka beindult és folyamatban van.  

Az óralátogatások folyamatban vannak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy 
gyerekközpontú, felkészült, tapasztalt, az innovációkra mindig kapható munkatársakat 
ismertem meg, akik nemcsak az óralátogatások során bizonyították rátermettségüket és 
elhivatottságukat.  
 

 Vállaltuk 5. 6. évfolyamon az OFI kísérleti tankönyveinek kipróbálását.  

Ezzel kapcsolatban sajnos vannak fenntartásaink, melyeket folyamatosan egyeztetünk.  

10. Rendezvényterv havi bontásban 
 

Augusztus 

 Az első munkaközösségi foglalkozás  

 Az évi munka szervezési feladatai 

 A szemlélet egységesítése 

 Értékelési és számonkérési szempontok egyeztetése 

 A munkaközösségi megbeszélések időpontjának tervezése 

 A javító vizsgák lebonyolítása 

 Tanmenetek: leadási határidő szeptember  

Szeptember 

 Év eleji mérések 

 7. osztály természetismeret időpont 2. óra, minden tantárgy 

  A tanév indításával kapcsolatos feladatok  

 Levelezős versenyek szaktanárok 

 Jedlik Ányos fizika verseny előkészítése 

 Mobilitás napja  

 Tanügyi dokumentumok megnyitása  

 Szakkörök, sportkörök indítása  

 Technika munkacsoport munkájának összehangolása: 

 TeSzedd szemétgyűjtő akció megszervezése 

 Kutatók Éjszakája – Debrecen – szeptember 

 7. osztályos projektek szervezési feladatai 

 Az ökoiskola pályázat folyamatos megvalósítása  
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 NI Mentor Program 

 A Világ Legnagyobb Tanórája 

Október 

 Szülői értekezletek 

 Mozdulj a Klímáért! 

 Munkaközösségi foglalkozás 

 

November  

 Projektbemutatók: 7. osztályosok 

 Szakmai napok:  

 eTwinning továbbképzés - Budapest 

 

 

 

December: 

 HRTD által megszervezett természettudományi versenyen való részvétel 

 Megemlékezés az AIDS világnapjáról december 1. 

 

Január 

 Korcsolya 

 Osztályozó konferencia 

 

Február  

 Félévi értekezlet 

 Az első félév munkájának értékelése, feladatok meghatározása 

 Tankönyvrendelés előkészítése, egyeztetés a szaktanárokkal 

 Az ökoiskola pályázat megvalósítása-folyamatos munka  

 

Március 

 Munkaközösségi foglalkozás, téma: Az éppen aktuális iskolai dolgok megbeszélése, a 

tantárgyi mérések feladatinak átdolgozása, Természettudományi hét feladatainak 

megbeszélése 

 Módszertan 

 Szakmai nap 
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 OKM mérés eredményének tapasztalatai 

 Az ökoiskola pályázat megvalósítása-folyamatos munka  

 Víz Világnapja - rendezvény 

 Természettudományi Hetek versenysorozata 

 

Április  

 Az év végi mérések előkészítése 

 Ásványgyűjtő kirándulás  

 Kerékpártúra  

 Föld napja  rendezvény  

 Az ökoiskola pályázat megvalósítása-folyamatos munka  

 

Május  

 Projekthét Környezetünk, időjárás  

 Tanév végi mérések végrehajtása 6. osztály szaktanárok 

 Kompetenciamérés 

 Munkaközösségi foglalkozás, téma: A 2017/18 tanév étékelése  

 Az ökoiskola pályázat megvalósítása-folyamatos munka  

 

Június  

 Osztályozó konferencia 

 Az éves munka értékelése  

 Tanévzáró 

 Az ökoiskola pályázat megvalósítása-folyamatos munka  

 Erzsébet tábor - Zánka 

 

 

 

Józsi-Tóth Magdolna, munkaközösség-vezető 
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A nyelvi munkaközösség beszámolója 

2016-2017 

 

1. Bevezetés 

A beszámolót az év elején összeállított munkatervünk, az elvégzett munka, a 
versenyeredmények és a félévi, illetve az év végi eredmények alapján készítettem el.  

2. Helyzetelemzés 
 

2.1. Személyi feltételek 

 
 Mindkét nyelvből megfelelő a szakos ellátottságunk. A részletes feltételek a 
 munkatervünkben megtalálhatóak. 
 
2.2. Nyelvi csoportok, óraszámok  

 Iskola utca Magyar utca Óvoda utca Polgári utca 

Angol 69 100 181 145 

Német 60 76 88 81 

 

Csoportok száma: 

 Iskola utca Magyar utca Óvoda utca Polgári utca 

Angol 5 8 14 9 

Német 5 8 9 6 

 

Angolt tanulók száma: 495 (528) (580) (628) (635) 

Németet tanulók száma: 305 (317) (308) (298) (339) 

 

Angol: Német: 
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Tendencia az, hogy az angolosok létszáma csökken, a németeseké kisebb mértékben, de 

csökkent. A csoportlétszámok legtöbb helyen ideáliasak. A két nyelv arányait tekintve a 

legnagyobb aránytalanság az Óvoda úton van, de a Polgári úton is közel duplája az 

angolosoké a németesekkel összehasonlítva. 

Az első két évfolyamon csak a Magyar utcán van nyelvoktatás. Emelt óraszámú csoportjaink 

a Magyar és az Iskola úton vannak. Tehetséggondozó csoportok minden egységben vannak. 

3. Pedagógiai folyamatok 
 

3.1. Tervezés 

3.1.1. Éves célok és feladatok 

 Éves céljaink megfelelően szerveztük programjainkat. Új módszerek kipróbálásával 
igyekeztünk fejleszteni a gyerekek nyelvtudását. 

 Fontos feladatunknak tartottuk a gyerekek versenyeztetését is. 

 Saját szervezésű versenyek szervezése 

 Az idegen nyelvi vizsga egyes tételeit az előző évi tapasztalatok alapján átdolgoztuk. 
 

3.1.2. További célok: 

 A differenciált képességfejlesztés lehetőségeinek kihasználása 

 A valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása 

 A félévi bukások számának csökkentése 

 A kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának biztosítása 

 Versenyeken, vetélkedőkön való megmérettetés ösztönzése a második félévben is. 
 
3.2. Megvalósítás 

Az éves célok, feladatok megvalósításához alkalmazott módszerek, eszközök 

 Az év eleji mérések eredményei alapján dolgoztunk egész évben 

 A tanmenetekben megtalálhatóak az egyes évfolyamokon alkalmazott módszerek, 

eszközök. 

 Mindkét nyelvből szerveztünk emelt óraszámú vagy tehetséggondozó 

foglalkozásokat, ezek egész évben működtek, lemorzsolódás nem volt. 

Iskola utca  13,8 Iskola utca 12 

Magyar utca 12,5 Magyar utca 9,5 

Óvoda utca 12,9 Óvoda utca 9,78 

Polgári utca 16,1 Polgári utca 13,5 

Iskolai szinten: 13,83 Iskolai szinten: 11,2 
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 A felzárkóztatás korrepetálásokon történt, illetve órai differenciálással és kisebb 

projekt munkák készítésével. 

 

3.3. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés rendje 

Az ellenőrzések célja: a pedagógus erősségeinek megállapítása, a fejlesztendő területek 

megállapítása, segítségnyújtás. 

A tanmenetek évről évre színvonalasabbak. Mindenki határidőre, precízen, pontosan 

elkészítette, a kiegészítéseket megtette. 

Óralátogatásra nem került sor. Ennek oka, az új értékelési rendszer bevezetése folyamatban 

van. 

Mivel mindenki magas óraszámban dolgozik, így nem nagyon van lehetőségünk 

óralátogatásra menni. 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 
4.1. Kompetenciafejlesztés 

Idegen nyelvi órákon is valamennyi kulcskompetenciát (anyanyelvi kommunikáció, 

matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség, a hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia) 

fejlesztjük, de számunkra az elsődleges az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése.  

Fontosak a nyelvtani ismeretek is, de inkább a beszédkészség és a beszédértés fejlesztésére 

fektetünk nagyobb hangsúlyt.  

 

4.2. Személyiségfejlesztés 

A tanulók személyiségfejlesztése folyamatos feladatunk. Nyelvi órákon a kooperatív tanulás, 

a pármunka, a projektmunka során fejlesztjük a gyerekek együttműködési készségét. Az 

aktivitás fenntartásához szükséges, hogy a tanulók érdekes, saját élethelyzetükhöz köthető 

és értelmezhető nyelvi közegbe ágyazva találkozzanak az idegen nyelvvel, és változatos 

konkrét, gyakorlati tevékenységek során tapasztalják meg az idegen nyelven történő 

kommunikációt. Ehhez a Planetino, a Wir és a Deutschmobil tankönyvsorozatok kiváló 

lehetőséget biztosítanak. Az angolkönyvekben is a kommunikáció kerül előtérbe. 

4.3. Tanulási nehézségek 

Tanulási nehézségekkel küszködő tanulóinkat korrepetálásokon fejlesztjük. Egyéni 

bánásmódban részesülnek. A differenciálás is lehetőséget nyújt a segítségnyújtásra. 
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Szinte minden nyelvszakosnak vannak korrepetáló órái, így segítjük a gyerekeket a 

felkészülésben. Ezért alacsony a bukási százalék. A kis csoportokban történő oktatás is a 

hatékonyságot növeli. 

4.4. Tehetséggondozás 

Tehetséges tanulóinkat szakköri munkába vonjuk be, illetve versenyekre készítjük fel őket. 

Második idegen nyelvet kevesen választanak, illetve nem igazán van rá lehetőség. Ahol nem 

sikerült emelt óraszámú csoportokat létrehoznunk, ott tehetséggondozó csoportokat 

indítottunk. Ezeken a foglalkozásokon egyrészt gyakoroljuk, kiegészítjük az alapórán 

tanultakat, másrészt külön könyvből tanulunk. Ezek az órák nagyon hatékonyak, ha nem 

délután lennének, még eredményesebbek lehetnénk. 

Tanulmányi versenyek 

A németesek létszámban jóval kevesebben vannak, mint az angolosok, ennek ellenére 

arányukhoz képest több gyerek versenyzett valamilyen formában.  

  

 Angol  Német 

1. "Christmas is all around " levelezős 

verseny 
1. Spiel und Gewinn! 

2. Civilizációs verseny - Kőrösi 2. Böngész 

3. On-lion verseny  3. Schöne Aussprache 

4. TITOK levelezős verseny 4. Szövegértési verseny - Kőrösi 

5. Országos angol verseny 5.  Országos német verseny 

6. Culture Quiz 6.  e-Reise 

7. British Culture 7.  Mozaik 

8. Keresztrejtvényfejtő verseny 8.  Hol volt …. – megyei németverseny 

9. Junior próbanyelvvizsga 9.  Keresztrejtvényfejtő verseny 

10. Vizi világ-Debreceni megyei verseny 10.  Junior próbanyelvvizsga 

  11.  Erste Schritte 

  12.  Frühling in den DACH-Ländern 

 

4.5. Közösségfejlesztés 
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A tanulókkal igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Nyelvi programjainkon minden tanulónak 

lehetőséget biztosítunk a részvételre. A nyelvi napokon szinte az egész iskolát 

megmozgattuk. 

Minden versenyünk és programunk felkerült iskolánk honlapjára is, innen bárki könnyen 

tájékozódhat munkaközösségünk eredményeiről.  

  

4.6. Közösségi programok 

 

Angol: Advent, Christmas, Easter 

Német: Martinstag, Advent, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern 

A programokon minden tanuló részt vett, hiszen zömmel tanórai keretek között valósítottuk 

meg. Feldolgoztuk az ünnepek történetét, illetve játékos feladatokkal színesítettük az órákat. 

 

4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális képességek terén) 

- Angol nyelvtanár által tartott Webbináriumon való részvétel 

- EFOP továbbképzés-idegen nyelvi tábor 

- Tanítási módszerek, linkek összegyűjtése 

 

5. Eredményességi mutatók 
 

5.1. Eredményességi mutatók 

 vizsga nyolcadik évfolyamon 

 kompetenciamérés eredményei  

 félévi és év végi eredmények 

 versenyeredmények 

 

5.1.1. Mindkét nyelvből volt érdeklődés a szóbeli vizsga iránt. Angolból 13 fő, németből 7 fő 

tett sikeres vizsgát. A Magyar utcán volt a legtöbb vizsgázó, ahol a nyolcadikosok 48 

%-a az idegen nyelvet választotta. A vizsgázott tanulók száma mindkét nyelvből 

emelkedett. 

 

5.1.2. Az országos kompetenciamérés eredményei: 

Angol Német Együtt 

6. évf. 6. évf. 

 60,30 % - 2017 65,7 % - 2017 63 % - 2017 

63,18% - 2018 53,83% - 2018 58,51% - 2018 
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8. évf. 8. évf. 

 55,5 % - 2017 36,4 % - 2017 45,9 % - 2017 

50,35% - 2018 56,59% - 2018 53,47% - 2018 

57,9 % - 2017 51 % - 2017 54,46 % - 2017 

56,77% - 2018 55,21% - 2018 55,99% - 2018 

 

Angol nyelvből a 6. évfolyam feladatait megfelelő szintűnek találjuk. Szókincsében, a 

mondatok nyelvtani szerkezetében alkalmazkodik a tanulók elvárt/elvárható tudásszintjéhez. 

Az olvasott szöveg értése 2. feladata már egy magasabb szint felé mutat, ezért is sikerült 

nehezebben megoldani. A küszöbszintet nem volt nehéz elérni, de a 90% megközelítéséhez 

biztos és bő szókincsbeli tudásra van szükség. 

A 8. évfolyam egyes feladatai, főként az olvasott szöveg értésében, túlhaladják az A2 szintet. 

Egy szövegen belül szokatlan nyelvtani szerkezetű mondatok vannak pl. szenvedő szerkezet, 

amivel 8. évfolyam végén találkozik a tanuló.  Valamint szókincsében, szószerkezeteiben is 

bővelkedik szinten túli kifejezésekkel.  

 

A teljes mérésen elért pontszámok átlagát tekintve az angol nyelvet tanulók 6. évfolyamon 

teljesítettek jobban, a németesek pedig 8. évfolyamon. A mérés két alapkészséget (hallott és 

olvasott szöveg értése) vizsgáló részében elért pontszámok átlaga hasonló, de egyértelműen 

látszik a számokból, hogy 6. évfolyamon angol minden csoportban a hallás utáni értés, 8. 

évfolyamon az olvasott szöveg értése lett jobb. Németből egy csoport kivételével mindkét 

évfolyamon a hallott szöveg értése lett a jobb. 

Mindkét nyelvből elmondható, hogy vannak szerencsés gyerekek, akik kevés tudással, de 

annál nagyobb tippelési készséggel rendelkeznek.  

A nyelvtanárok többsége nem tartja reálisnak az ilyen mérési anyagot. 

 

5.1.3. Az osztályok, csoportok eredményei (pl, félév, év végén bukások, kitűnők, esetleg 

BTM-es, SNI-s gyerekek, stb.) 

Megterveztük és elvégeztük az év eleji és év végi méréseket. A közös táblázat összehasonlítja 

a két mérést. Az értékek kicsit emelkedtek, de szignifikáns különbség nincs. 
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5.1.4. Félévi és év végi eredmények  

 

 

Angol 
Szept

. 
Júniu

s 
  

Szept. 
Júniu

s 
  

Szept
. 

Júniu
s 

  

Szept
. Június 

 
Szept. Június 

 
5.a-b 76,90 77,60 

 
6.a 68,61 63,91 

 
7.a 51,46 52,8 

 
8.a 49,20 52,18 

 
Angol+Német 

 
5.a-b 77,25 84,25 

 
6.b 64,43 63,05 

 
7.b 77,33 65,15 

 
8.b 65,83 46,81 

 

56,31 57,86 

 
5.a-b 57,60 56,54 

 
6.c 59,71 58,31 

 
7.b 38,18 38,9 

 
8.b 33,83 44,65 

   

 

5.c 49,45 46,83 
 
6.d 58,14 66,92 

 
7.c 50,28 39,38 

 
8.c 37,33 58,33 

   

 

5.d 55,85 67,23 
 
6.e 56,00 72,88 

 
7.d 46,11 31,44 

 
8.d-e 51,86 56,66 

   

 

5.e 68,50 62,58 
     

7.e 52,93 60,50 
 
8.d-e 29,52 36,18 

   

 

5.f 48,27 73,17 
         

8.f 68,13 63,63 
   

                   

 

Total: 61,97 62,45 
 
Total: 61,38 66,04 

 
Total: 52,72 47,07 

 
Total: 47,96 51,21 

 
56,00 56,69 

                   

 

Német 
Szept

. 
Júniu

s 
  

Szept. 
Júniu

s 
  

Szept
. 

Júniu
s 

  

Szept
. Június 

 
Szept. Június 

 
5.a-b 60,40 59,23 

 
6.a 57,33 57,38 

 
7.a 60,58 64,00 

 
8.a 63,00 69,00 

   

 

5.c 32,08 50,55 
 
6.b 58,66 56,33 

 
7.c 54,30 53,72 

 
8.c 44,00 51,00 

   

 

5.d-e 55,54 55,00 
 
6.c-d 62,00 59,23 

 
7.d 54,58 60,92 

 
8.d-e 54,00 45,00 

   

 

5.f 66,55 79,82 
 
6.e 57,11 62 

 
7.e 60,40 55,30 

 
8.f 65,14 66,00 

   

 

Gesamt
: 53,64 61,15 

 

Gesamt
: 58,78 58,74 

 

Gesamt
: 57,47 58,49 

 

Gesamt
: 56,54 57,75 

 
56,61 59,03 
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5.2. Az eredmények értékelése, fejlesztési feladatok 

Mindkét nyelvből néhány százalékos javulás figyelhető meg. 

Ahol csoportbontások vannak, ott a haladó csoport természetesen jóval magasabb átlagot ért 

el.  Így angolból több csoportban is négy egész fölötti átlagok is vannak.   

 

A legjobb évfolyam angolból az hatodik (66,04 %), németből az ötödik évfolyam (61,15 %).  

A leggyengébb teljesítményt angolból a hetedik (41,07 %), németből a nyolcadik évfolyam 

(57,75 %) nyújtotta.  

 A legjobb csoport angolból: 5.a-b 

 A legjobb csoport németből: 5.f 

 Kifejezetten gyenge angolból: 7.d  

Kifejezetten gyenge németből: 8.d-e 

 

5.3.   Az év eleji és év végi mérések összehasonlítása táblázatban 

 

 

 

I. félév 
  

I. félév 
 

5-8. évf. angol:  
  

5-8. évf. német: 
 

40 % alatt: 28,00% 
 
40 % alatt: 20,00% 

90 % fölött 7,60% 
 
90 % fölött 5,00% 

     
II. félév 

  

II. félév 
 

5-8. évf. angol:  
  

5-8. évf. német: 
 

40 % alatt: 24,24% 
 
40 % alatt: 1,30% 

90 % fölött 10,30% 
 
90 % fölött 0,80% 
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Angol Szeptember 
 

Német Szeptember 
 

Angol Június 
 

Német Június 
 

 

5.o. leggyengébb: 12% 
 
5.o. leggyengébb: 6% 

 
5.o. leggyengébb: 16% 

 
5.o. leggyengébb: 32% 

 

  
legjobb: 96% 

  
legjobb: 94% 

  
legjobb: 98% 

  
legjobb: 100% 

 

  
40 % alatt: 7 

  
40 % alatt: 9 

  
40 % alatt: 9 

  
40 % alatt: 8 

 

  
90 % fölött: 3 

  
90 % fölött: 3 

  
90 % fölött: 16 

  
90 % fölött: 7 

 

                 

 

6.o. leggyengébb: 0% 
 
6.o. leggyengébb: 22% 

 
6.o. leggyengébb: 6% 

 
6.o. leggyengébb: 24% 

 

  
legjobb: 100% 

  
legjobb: 92% 

  
legjobb: 98% 

  
legjobb: 100% 

 

  
40 % alatt: 17 

  
40 % alatt: 8 

  
40 % alatt: 7 

  
40 % alatt: 4 

 

  
90 % fölött: 12 

  
90 % fölött: 1 

  
90 % fölött: 8 

  
90 % fölött: 2 

 

                 

 

7.o. leggyengébb: 10% 
 
7.o. leggyengébb: 11% 

 
7.o. leggyengébb: 0% 

 
7.o. leggyengébb: 30% 

 

  
legjobb: 98% 

  
legjobb: 100% 

  
legjobb: 93% 

  
legjobb: 94% 

 

  
40 % alatt: 34 

  
40 % alatt: 11 

  
40 % alatt: 30 

  
40 % alatt: 3 

 

  
90 % fölött: 7 

  
90 % fölött: 3 

  
90 % fölött: 5 

  
90 % fölött: 3 

 

                 

 

8.o. leggyengébb: 0% 
 
8.o. leggyengébb: 23% 

 
8.o. leggyengébb: 17% 

 
8.o. leggyengébb: 30% 

 

  
legjobb: 96% 

  
legjobb: 94% 

  
legjobb: 96% 

  
legjobb: 96% 

 

  
40 % alatt: 41 

  
40 % alatt: 6 

  
40 % alatt: 34 

  
40 % alatt: 7 

 

  
90 % fölött: 5 

  
90 % fölött: 1 

  
90 % fölött: 5 

  
90 % fölött: 2 
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Angol  
 

Német  
 

 

Osztály/cso-
port 

Mérés %-
ban év 
elején 

Mérés %-
ban év 
végén 

Országos 
mérés 

Félévi 
átlag 

Év végi 
átlag 

 

Osztály/cso-
port 

Mérés %-
ban év 
elején 

Mérés %-
ban év 
végén 

Országos 
mérés %-ban 

Félévi 
átlag 

Év végi 
átlag 

 

 

5.a-b 76,90 78% 
 

4,80 4,70 
 
5.a-b 60,40 59,23 

 
4,15 4 

 

 

5.a-b 77,25 84,58 
 

4,91 4,91 
 
5.c 32,08 50,55 

 
3,00 3,25 

 

 

5. a-b 57,60 56,54 
 

3,70 3,45 
 
5.d-e 55,54 55,00 

 
3,08 2,92 

 

 

5.c 49,45 46,83 
 

3,41 3,25 
 
5.f 66,55 79,82 

 
4,08 4,08 

 

 

5.d 55,85 67,23 
 

3,70 3,64 
 
6.a 57,33 57,38 57,36 3,08 3,18 

 

 

5.e 68,5 62,58 
 

3,42 3,47 
 
6.b 58,66 56,33 57,50 3,31 3,22 

 

 

5.f 48,27 73,17 
 

3,75 3,91 
 
6.c-d 62 59,23 60,62 3,38 3,07 

 

 

6.a 68,61 63,91 63,91 3.88 4,05 
 
6.e 57,11 62 59,56 3,11 3,37 

 

 

6.b 64,43 63,05 63,05 3,27 3,41 
 
7.a 60,58 64,00 

 
3,83 3,81 

 

 

6.c 59,71 58,31 58,31 3,95 4 
 
7.c 54,30 53,72 

 
3,31 2,9 

 

 

6.d 58,14 66,92 66,92 3,85 3,78 
 
7.d 54,58 60,92 

 
2,79 2,86 

 

 

6.e 56 72,88 68,15 3,63 3,66 
 
7.e 60,40 55,30 

 
3,40 3,4 

 

 

7.a 51,46 52,8 
 

3,06 3,06 
 
8.a 63,00 69,00 66,00 4,36 4,5 

 

 

7.b 77,33 65,15 
 

4,38 4,38 
 
8.c 44,00 51,00 47,50 2,87 2,87 

 

 

7.b 38,18 38,9 
 

2,08 2,27 
 
8.d-e 54,00 45,00 49,50 2,75 2,75 

 

 

7.c 50,28 39,38 
 

2,66 2,6 
 
8.f 65,14 66,00 65,57 3,71 3,71 

 

 

7.d 46,11 31,44 
 

2,44 2,44 
        

 

7.e 52,93 60,50 
 

3,23 3,30 
        

 

8.a 49,20 52,18 52,18 3,27 3,27 
        

 

8.b 65,83 46,81 46,81 4,36 3,91 
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8.b 33,83 44,61 44,61 2,38 2,3 
        

 

8.c 37,33 58,33 58,33 2,66 2,83 
        

 

8.d-e 51,86 56,66 56,66 3,53 3,46 
        

 

8.d-e 29,52 36,18 36,18 2,93 3 
        

 

8.f 68,13 63,63 60,32 3,38 3,56 
        

               

 

Átlag: 55,71 54,53 56,29 3,45 3,46 
 

Átlag: 56,60 59,03 58,03 3,39 3,37 
  

 

    
Évf. Angol Német Együtt 

5. 66,39 61,15 63,77 

6. 63,05 58,74 60,90 

7. 49,06 58,49 53,78 

8. 50,48 57,75 54,12 

ÁTLAG 57,25 59,03 58,14 
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5.4. Tantárgyi dicséretek 

Minden évfolyamon van néhány dicséret. Félévhez képest mindkét nyelvből emelkedett a 

számuk. Különösen jellemző ez az angolra. 

 

 

Angol  
 

Német  
 

 

Osztály Kitűnők félévkor Kitűnők év végén 
 

Osztály Kitűnők félévkor Kitűnők év végén 
 

 

5.a-b 2 6 
 

5.a-b 1 5 
 

 

5.a-b 2 2 
 

5.c 0 0 
 

 

5. a-b 0 0 
 

5.d-e 2 0 
 

 

5.c 0 0 
 

5.f 1 3 
 

 

5.d 0 0 
 

6.a 0 0 
 

 

5.e 0 0 
 

6.b 0 0 
 

 

5.f 0 5 
 
6.c-d 2 1 

 

 

6.a 0 2 
 
6.e 2 2 

 

 

6.b 0 1 
 
7.a 1 2 

 

 

6.c 4 3 
 
7.c 0 0 

 

 

6.d 1 0 
 
7.d 2 3 

 

 

6.e 0 2 
 
7.e 0 0 

 

 

7.a 2 2 
 
8.a 3 3 

 

 

7.b 2 2 
 
8.c 0 0 

 

 

7.b 0 0 
 
8.d-e 1 0 

 

 

7.c 0 0 
 
8.f 1 1 

 

 

7.d 0 1 
     

 

7.e 0 1 
     

 

8.a 0 1 
     

 

8.b 0 1 
     

 

8.b 0 0 
     

 

8.c 0 0 
     

 

8.d-e 1 0 
     

 

8.d-e 0 0 
     

 

8.f 1 3 
     

 

Átlag 15 32 
 

Átlag 16 20 
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5.5. Eredménytelenségi mutató:  

Angolból 15 tanuló kapott elégtelent év végén, németből 6fő. Ezen gyerekek többsége SNI-i, 

BTM-es vagy az év során érkeztek hozzánk szinte nulla nyelvtudással. Sok a hiányzásuk és 

nem igazán szeretnének tanulni. 
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I. 
félév Angol 

 
Német 

 

II. 
félév Angol 

  

Német 
 

 

Név Osztály Pedagógus 
  

Név Osztály Pedagógus 
 

Név Osztály Pedagógus 
  

Név Osztály Pedagógus 
 

3. évf. 
    

3. évf. 
   

3. 
évf. 

    

3. 
évf. 

    

4. évf. 
    

4. évf. 
   

4. 
évf. 

    

4. 
évf. 

    

                   

5. évf. 
    

5. évf. 

Siket 
Rajmund 
Rafael 5.d Cz.D.J. 

5. 
évf. 

    

5. 
évf. 

Siket Rajmund 
Rafael 5.d Cz.D.J. 

 

      

Berki 
Bence 5.e Cz.D.J. 

      
Berki Bence 5.e Cz.D.J. 

 

                   

6. évf. 
Hankó 
Dominik 6.e PMI 

 
6. évf. 

   

6. 
évf. 

Hankó 
Dominik 6.e PMI 

 

6. 
évf. Csengeri Zsolt 6.c Cz.D.J. 

 

               
Deák Zsolt 6.c Cz.D.J. 

 

               

Lakatos 
Andrea 6.c Cz.D.J. 

 

                   

                   

7. évf. Mekes Kata 7.d JTSné 
 

7. évf. 
Ignáth 
Zsolt 7.a 

Daróczi 
Ildikó 

7. 
évf. 

Tejfel 
Szabrina 7.e PMI 

 

7. 
évf. 

Gyenge 
József 7.d Cz.D.J. 

 

 

Sanyó 
Krisztina 7.d JTSné 

  

Gyenge 
József 7.d Cz.D.J. 

 

Kovács 
Bence 7.c R.K. 

      

 

Vadászi 
Bianka 7.d JTSné 

      

Kolompár 
Krisztofer 7.c R.K. 

      

 
Varga Roland  7.d JTSné 

      

Nagy 
Armandó 7.c R.K. 

      

 
Veszeli 7.d JTSné 

      
Mekes 7.d JTSné 
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Gabriella Kata 

 

Vadász 
Tamara 7.b JTSné 

      

Sanyó 
Krisztina 7.d JTSné 

      

 
Tóth Ákos 7.e PMI 

      

Vadászi 
Bianka 7.d JTSné 

      

 

Nagy 
Armandó 7.c R.K. 

 
8. évf. 

    

Varga 
Roland  7.d JTSné 

 

8. 
évf. 

    

 
Szabó Orsolya 8.e R.K. 

      

Veszeli 
Gabriella 7.d JTSné 

      

          

Vadász 
Tamara 7.b JTSné 

      

                   

8.évf. Mónus László 8.a JTSné 
     

8. 
évf. 

Cserepes 
Levente 8.b R.K. 

      

 

Horváth 
Roland 8.c JTSné 

      

Mónus 
László 8.a JTSné 

      

 

Cserepes 
Levente 8.b R.K. 

      

Lázók 
Csaba 8.c JTSné 

      

 
Lázók Csaba 8.c JTSné 

      

Horváth 
Roland 8.c JTSné 

      

 

14 

    

4 

   

15 

    

6 
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5.6. Feladataink: 

 Az osztályozó vizsga sikeres legyen az elégtelent elérő tanulók részére 

 Az elégséges szint alatt teljesítők számának csökkentése 

 Különösen a hetedik, nyolcadik évfolyamokon jobb eredmények elérése 

 El kell gondolkodnunk azon, mennyire legyenek egységesek a mérések 

 

5.7. Nyomon követés (végzett 8. osztályosok, volt 2. és 4. osztályosok, amennyiben 

pedagógusváltás volt) 

Visszajelzéseket csak szóban kaptunk. Volt tanítványaink vagy megtartják idegen nyelvből 

kapott év végi osztályzataikat vagy javítanak. 

5.8. Versenyeken, pályázatokon való részvétel 

 A 4.4. pontban felsorolt versenyeken veszünk részt.  

 

Versenyeredmények: 

ANGOL
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TANULÓ(K) NEVE OSZTÁLY MEGHIRDETŐ 

 SZERV 

VERSENY  

MEGNEVEZÉSE 

KATEGÓRIA 

MEGNEVEZÉSE 

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS, 

MEGYEI, JÁRÁSI, VÁROSI, 

iskolai 

ELÉRT  

HELYEZÉS 

FELKÉSZÍTŐ 

PEDAGÓGUS 

Dósa Tamás 8.f Körösi országismereti 7-8. o.(csapatv.) regionális 1. PusztainéMI 

Fórizs Villő 8.f Körösi országismereti 7-8. o.(csapatv.) regionális 1. PusztainéMI 

Kovács Dávid 8.f Körösi országismereti 7-8. o.(csapatv.) regionális 1. PusztainéMI 

J-Tóth Bálint 7.e Körösi országismereti 7-8. o.(csapatv.) regionális 5. PusztainéMI 

Fejes Balázs 7.e Körösi országismereti 7-8. o.(csapatv.) regionális 5. PusztainéMI 

Prónay Tímea 7.e Körösi országismereti 7-8. o.(csapatv.) regionális 5. PusztainéMI 

Málovics Dóra 5.a. ELT Hungary On Lion 5-6 oszt.(egyéni) országos 469(1422-ból) S. Amália 

Kántor Alex 7.b. ELT Hungary On Lion 7-8 oszt.(egyéni) országos 773(1078-ból) S. Amália 

Reszegi Evelin 8.b. ELT Hungary On Lion 7-8 oszt.(egyéni) országos 304(1078-ból) S. Amália 

Reszegi Kevin 8.c   Orsz.angol 

nyelvi 

7-8.o. megyei 50. (104-ből) JTSné 

Szeleczki Jázmin 5.f Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 1. PMI 

Zámbó Jázmin 6.e Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 1. PMI 
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Takács Kristóf 7.e Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. PMI 

Fejes Balázs 7.e Bocskai Junior verseny   iskolai 3. PMI 

Fórizs Villő 8.f Bocskai Junior verseny   iskolai 3. PMI 

Dósa Tamás 8.f Bocskai Junior verseny   iskolai 3. PMI 

Dósa Tamás 8.f Bocskai Culture Quiz   megyei különdíj PMI 

Láda Zsófia 5.c Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. R.K. 

Horváth Hanna, 

Tóth 

Hanna, Tóth 

Panna 

6.a Dózsa György  

Ált. Isk. 

Debrecen 

"Víz alati Világ" 6.évf.(csapat v.) megyei 5. S. Amália 

Szűcs Katinka 5.b Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 2. S. Amália 

Tóth Panna 6.a Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 2. S. Amália 

Csipták Bence 7.b Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 1. S. Amália 

Dézsi Réka 7.a Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 2. S. Amália 
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Reszegi Evelin 8.b Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. S. Amália 

Szakál Sarolta 7,b Bocskai Junior verseny   iskolai 1. S. Amália 

T.Tóth Patrik 6.b Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. JTSné 

Csiszár Dorottya 8.a Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. JTSné 

Huszti Veronika 8.e Bocskai Szépkejtési 

verseny 

  iskolai 2. JTSné 

Bagdi Dorina 7.d Bocskai Junior verseny   iskolai 2. JTSné 

Síró Tamara 8.a Bocskai Junior verseny   iskolai 1. JTSné 

Reszegi Kevin 8.c Bocskai Junior verseny   iskolai 2. JTSné 

Síró Tamara 8.a Bocskai Culture Quiz   megyei 2. JTSné 

Bibercz Eliza, 

Göndör Nadin 

4.c TITOK 

Oktatásszerve

ző Bt 

Angol nyelvi 

levelezőverseny 

  országos 7.                   

98,8% 

Székelyné 

N.Zs. 

Berkes Bíborka, 

Horváth Flóra, 

Kovács Aliz 

5.e TITOK 

Oktatásszerve

ző Bt 

Angol nyelvi 

levelezőverseny 

  országos 21.                  

96,4 %     

Székelyné 

N.Zs. 
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Horváth Maja, 

Kónya Fanni, 

Csengeri Petra 

6.c TITOK 

Oktatásszerve

ző Bt 

Angol nyelvi 

levelezőverseny 

  országos 26.                  

95,3% 

Székelyné 

N.Zs. 

 

NÉMET 

TANULÓ(K) NEVE OSZTÁLY MEGHIRDETŐ 

 SZERV 

VERSENY  

MEGNEVEZÉSE 

KATEGÓRIA 

MEGNEVEZÉSE 

ORSZÁGOS, 

REGIONÁLIS, 

MEGYEI, 

JÁRÁSI, 

VÁROSI, iskolai 

ELÉRT  

HELYEZÉS 

FELKÉSZÍTŐ 

PEDAGÓGUS 

Gulyás Szabolcs 8.f Kőrösi Német 

szövegértő 

verseny 

7-8. évf.   1. Papp Imréné 

G. Nagy Donát, 

Nagy Angéla 

4.f Hebe Kft./ 

Gödöllő 

Herbst in den 

DACH Ländern 

Für Anfänger országos 5. Ötvösné 

Varga Erika 

Hadházy Kinga, 

Hadházy Tamás, 

Hadházy Gábor, 

Szilágyi Roland 

4.b Hebe Kft./ 

Gödöllő 

Herbst in den 

DACH Ländern 

Für Anfänger országos 11. Ötvösné 

Varga Erika 

Oláh Lotti, Gonda 

Krisztina 

4.b Hebe Kft./ 

Gödöllő 

Herbst in den 

DACH Ländern 

Für Anfänger országos 16. Ötvösné 

Varga Erika 



 

 

44 
 

Palicz Anita 5.f Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 1. Papp Imréné 

Tóth Norbert 5.f Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. Papp Imréné 

Szojka Dorina 6.e Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 1. Papp Imréné 

Ötvös Ákos 6.e Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. Papp Imréné 

Baráz Noémi 7.e Mozaik - 

döntőben 

Mozaik   országos 8. Papp Imréné 

Menyhárt Míra 5.f Mozaik - 

döntőben 

Mozaik   országos 15. Papp Imréné 

Szojka Dorina 6.e Mozaik - 

döntőben 

Mozaik   országos 13. Papp Imréné 

Gulyás Szabolcs 8.f Mozaik - 

döntőben 

Mozaik   országos 2. Papp Imréné 

Gulyás Szabolcs 8.f Bocskai Junior nyelvi 

verseny 

  iskolai 2. Papp Imréné 

Gulyás Szabolcs 8.f Bocskai e-Reise   megyei 1. Papp Imréné 

Kecskés Zsófia 8.a Kőrösi Német     3. Daróczi Ildikó 
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szövegértő 

verseny 

Kéki Bianka 5.a Bocskai Schöne A.   iskolai 2. Daróczi Ildikó 

Kéki Bianka 5.a   Mozaik   országos 29. Daróczi Ildikó 

Véber Marcell 7.a   Mozaik   országos 19. Daróczi Ildikó 

Kecskés Zsófia 8.a Bocskai Junior nyelvi 

verseny 

  iskolai  1.  Daróczi Ildikó 

Kecskés Zsófia 8.a Bocskai e-Reise   megyei 3. Daróczi Ildikó 

Korsós Zalán  7.a Bocskai e-Reise   megyei különdíj Daróczi Ildikó 

Kéki Bianka 5.a Hebe Kft., 

Gödöllő 

Erste Schritte   országos   Daróczi Ildikó 

Kelemen Petra 5.a Hebe Kft., 

Gödöllő 

Erste Schritte   országos   Daróczi Ildikó 

Répási Virág 4.b Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos   Daróczi Ildikó 

Kovács Jázmin 4.b Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos   Daróczi Ildikó 

Varga Viktória 3.a Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos   Daróczi Ildikó 
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Szabó Gábor 4.b Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos   Daróczi Ildikó 

Mészáros 

Nikolett  

7.d Kőrösi Német 

szövegértő 

verseny 

7-8.évf.     Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Daróczi Dorina 7.d Kőrösi Német 

szövegértő 

verseny 

      Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Burján János 7.d Kőrösi Német 

szövegértő 

verseny 

      Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Junácski Laura 8.d Kőrösi Német 

szövegértő 

verseny 

      Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Oborzil Norbert, 

Varga Fanni  

5. Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos   Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Papp Ferenc, 

Péntek Petra, 

Taskó Luca 

6.d Hebe Kft., 

Gödöllő 

Erste Schritte   országos   Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Burján János, 

Daróczi Dorina, 

7.d Hebe Kft., Junior   országos   Czinegéné 

Daróczi 
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Mészáros 

Nikolett 

Gödöllő Juliánna 

Junácski Laura, 

Szabó Imre 

8.d Hebe Kft., 

Gödöllő 

Junior   országos   Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Oborzil Norbert 5.o. Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 3. Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Péntek Petra 6.d Bocskai Szépkiejtési 

verseny 

  iskolai 2. Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Junácski Laura 8.d Bocskai e-Reise   megyei 2. Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Daróczi Dorina 7.d Bocskai e-Reise   megyei 4. Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Oborzil Ádám  4.a Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos   Daróczi Ildikó 

Mészáros 

Nikolett  

7.d Bocskai Junior próba 

nyelvvizsga 

  iskolai 3. Czinegéné 

Daróczi 
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Juliánna 

Burján János 7.d Bocskai Junior próba 

nyelvvizsga 

  iskolai 2. Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Junácski Laura 8.d Bocskai Junior próba nyelvvizsga iskolai 3. Czinegéné 

Daróczi 

Juliánna 

Balázs Barbara 3.e Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos 29. Ötvösné 

Varga Erika 

Szojka MIklós 3.e Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos 29. Ötvösné 

Varga Erika 

Király Anita 3.e Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   országos 29. Ötvösné 

Varga Erika 

Katona Benedek 3.e Hebe Kft., 

Gödöllő 

Für Anfänger   Országos 29. Ötvösné 

Varga Erika 

Dézsi Demeter 7.c Bocskai e-Reise   megyei r.v. Ötvösné 

Varga Erika 

Kozák Fanni 8.c Bocskai e-Reise   megyei r.v. Ötvösné 

Varga Erika 

Holba Kata 8.a Kőrösi Német 

szövegértő 

      Daróczi Ildikó 
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verseny 

Harangi Veronika 8.a Kőrösi Német 

szövegértő 

verseny 

      Daróczi Ildikó 

Korsós Zalán  7.a Kőrösi Német 

szövegértő 

verseny 

      Daróczi Ildikó 
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6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

6.1. Módszertani fejlesztések 

Nyelvi órákon gyakran használunk saját készítésű szemléltető anyagokat. 

Részt vettünk a Tankerületi Pedagógiai Napokon és a szakmai napon. 

6.2. Innovatív feladatok 

- Az országos kompetenciaméréshez gyakorló anyag összeállítása 

- Az idegen nyelvi vizsga anyagának összeállítása, kidolgozása 

- Tanítási módszerek, linkek összegyűjtése, bemutatása mk. foglalkozás keretében 

- Megyei angol és német nyelvi verseny (Culture Quiz, e-Reise Wettbewerb) 

meghirdetése, feladatlapok kidolgozása 

- Idegen nyelvi napok szervezése 

- Idegen nyelvi táborok programjának kidolgozása és megvalósítása 

- Erasmus+ pályázat 

 

6.3. Információáramlás 

Az információáramlás színterei munkaközösségünkben: 

 munkaközösségi foglalkozások 

 e-mailek 

 megosztott dokumentumok 

 telefon 

 személyes találkozások 

Szeretném, ha valamennyi kollégám mindig a határidőket betartva végezné munkáját. 

Sajnos, ez a mai napig nem így működik. A leadott munkák lehetnének pontosabbak, 

utólagos javítást nem igénylőek. Szerencsére csak egy-két emberről van szó. 

 

6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Munkaközösségünkben néhányan egy másik munkaközösség tagjai is. Versenyek, 

rendezvények megszervezésekor egyeztetünk más munkaközösségekkel is. 

5. A munkaközösség külső kapcsolatai 
 
7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 

Az alábbi intézményekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk. 
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7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

Munkaközösségi tagjaink részt vesznek városi rendezvényeken. Külföldre szervezett 

kirándulásainkhoz szponzorokat keresünk és találunk. A következő tanév elején Drezdába 

szervezünk utat, ennek szervezése folyamatban van. Már sikerült is szponzorokat találni.  

Kifejezetten idegen nyelvhez köthető társadalmi szervezeteket nem tudok megemlíteni. 

8. A pedagógiai munka feltételei 
 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

A munkaközösségben folyó munkát érintő kérdéseket, feladatokat megbeszéljük. Közösen 

döntünk.  

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 

 továbbtanulónk nincs 

 

8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 

A nyelvoktatáshoz szükséges alap tárgyi és humán infrastruktúrával rendelkezünk. A tárgyi 

feltételeken természetesen még lehetne javítani. A projektorok közül nem működik 

mindegyik, sőt egyre rosszabb állapotban vannak. Nincs minden egységben nyelvi terem, 

illetve működő interaktív táblával felszerelt terem. A nyelvtanárok közül mindenki megfelelő 

óraszámban tanít.  

8.4. IKT- eszközök használata 

 

Az IKT – eszközök használatát nyelvi órákon nagyon fontosnak és hasznosnak tartjuk. A 

nyelvtanításhoz sok ilyen eszköz használható. Ahol rendelkezésre állnak interaktív táblák, ott 

használjuk is azokat. 

 

Angol nyelv 
 

Német nyelv 

 

Oxford University Press 
 

Goethe Institut 

   Klett Verlag 

   Osztrák Intézet 

   Svájci Nagykövetség 

 

Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium Hajdúnánás 

 Református Általános Iskola Hajdúnánás 

 A tankerületünkhöz tartozó iskolák 
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Néhány programot különösen hasznosnak tartunk, és gyakran használjuk is ezeket. 

PowerPoint, Word, Mimio, WordWall, Windows Movie Maker, LearningApps, Learning 

Chocolate …….. 

Mire használjuk nyelvi órákon a számítógépet? Nem csak emelt vagy tehetséggondozó 

órákon, hanem alapórákon is van lehetőségünk számítógépeken dolgozni. Különösen jellemző 

ez a Magyar utcai egységre. 

1. Tesztek kitöltése 

2. Gyakorló feladatok megoldása 

3. Különböző interaktív nyelvi CD-kel való egyéni munka  

4. Nyelvi tankönyvek honlapjain található feladatok  

5. Nyelvi játékok 

6. Egyszerű böngészési feladatok az interneten – információ-keresés 

7. Differenciált munka  

8. Mindenki más feladaton dogozik a gépeken 

9. A gyerekek egy része azonos feladattal dolgozik, a másik csoport tanári vezetéssel más 

feladatot old meg 

10. Prezentáció készítése (pl. összefoglaláshoz) 

11. Projektek készítése 

 

8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 

Az éves program összeállításában törekedtünk az egyenletes és arányos leterhelésre. 

Lehetőségeihez mérten mindenki elég sokat dolgozott. Bár 1-2 kivétel mindig van. 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való 

megfelelés 
 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi valósult meg, mi nem, 

erősségek, gyengeségek kiemelése, további fejlesztő feladatok meghatározása) 

A tanévre tervezett feladatainkat elvégeztük. Tudunk együtt dolgozni.  

A határidők pontosabb betartásában még lehet fejlődni. Ezen nem tudnak néhányan 

változtatni, eléggé akadályozva a másik munkáját. 

Fontos feladatunk a két nyelv közötti nem túl egészséges arány javítása. Nyelvválasztó szülői 

értekezleteket és bemutatóórákat tartottunk, szerveztünk ennek érdekében.  

Programjainkba igyekeztünk minél több gyereket bevonni. Nem csak a jó képességű 

gyerekeknek vehettek részt programjainkon.  

Több versenyt szerveztünk a tanulóknak, illetve segítettük őket a levelezős versenyekben. Ez 

egyik erősségünk. 

 

10. Rendezvényterv havi bontásban 
A Rendezvénytervünknek megfelelően dolgoztunk, minden programunkat megvalósítottuk. 
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Időpont Esemény Szervező Résztvevők, 
Felk. tanárok 

Helyszín 

Aug. 28-
29. 

Javító-és osztályozó vizsgák 
lebonyolítása 

 Nyelvtanárok Minden 
egység 

Szept. 4. Munkaközösségi foglalkozás 1 
Téma: Célok, feladatok 
meghatározása, a munkaterv 
összeállítása 

Papp Imréné Nyelvi mk. 
tagjai 

Óvoda 
utca 

     

Szept. 29. Tanmenetek, tanmenet-
kiegészítések elkészítése 

Papp Imréné Nyelvi mk. 
tagjai, 
Pártoló tagok 

Magyar 
utca 

Szept. Benevezések a versenyekre Szaktanárok   

Szept. Projektmunka meghirdetése 7. 
évfolyamon 

 7. évfolyamon 
tanítók 

 

Okt. 
elején 

Munkaközösségi foglalkozás 2 
Téma: Az év eleji mérések 
tapasztalatai 

Papp Imréné Nyelvi mk. 
tagjai, 
Pártoló tagok 

Magyar 
utca 

Októbert
ől 
folyamato
-san 

Levelezős versenyek fordulói  Nyelvtanárok  

Okt.  Munkaközösségi foglalkozás 3 
Szakmai nap: 
Szakmai kirándulás 
Nagyváradra 

Sáfrány 
Amália 

Nyelvi mk. 
tagjai 

 

 

Nagyvára
d 

Novembe
r 11. 
(péntek – 
10.) 

Martinstag 1-4. évf.: 
ÖVE 
5-8. évf.: 
Papp Imréné 

némettanárok minden 
egységbe

n 

Nov. Óralátogatások Papp Imréné   

Novembe
r - 
december 

Kőrösi Gimnázium versenyei  nyelvtanárok  

Decembe Advent  A: Sáfrány nyelvtanárok minden 



 

 

54 
 

r Amália 
N:ÖVE 

egységben 

Január Culture Quiz és e-Reise 
versenyeink meghirdetése, 
feladatlapok összeállítása 

Papp Imréné 
Pusztainé 
Máró Irén 

nyelvtanárok Óvoda 
utca 

Jan. - Ápr. e-Reise Wettbewerb Papp Imréné némettanárok Magyar 
utca 

Jan. - Ápr. Culture Quiz Pusztainé 
Máró Irén 

Sáfrány A., 
Józsi-Tóth 
Sné, Reznek K. 

Óvoda 
utca 

Január Országos német nyelvi 
tanulmányi verseny 7-8.o. 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 
Megyei 
Pedagógiai 
Intézet 

Papp Imréné 
(1 fő) 
Czinegéné 
Daróczi 
Julianna 

Polgári utca 

Decembe
r 

Országos angol nyelvi 
tanulmányi verseny 
7.o.-8.o. 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 
Megyei 
Pedagógiai 
Intézet 

Pusztainé M. I. 
Sáfrány A., 
Józsi-Tóth 
Sné, Reznek K. 

 

Óvoda utca 

1. M
árcius  

Munkaközösségi foglalkozás 4 
Téma: Az idegen nyelvi napok 
előkészítése  

Papp Imréné nyelvtanárok  

Március Óralátogatások Papp Imréné   

Április 16-
20. 

Idegen nyelvi napok 

(részletes program külön 
táblázatban) 

Papp Imréné nyelvtanárok  

Április Húsvét A: Sáfrány 
Amália 
N:  Czinegéné 
D.J. 

nyelvtanárok  

Április 4. Munkaközösségi foglalkozás 5 
Szakmai nap 
Bemutató óra: Produktív 
készségek fejlesztése - 
 íráskészség fejlesztő 
gyakorlatok 

Pusztainé 
Máró Irén 

 

Korreferátum: 
Czinegéné D.J. 

Magyar 
utca 
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Május 7. Culture Quiz – döntő 
7-8. évfolyam 
 
 

 
e-Reise – döntő 
7-8. évfolyam 

Pusztainé 
Máró Irén 
 
 
 

Papp Imréné 

Tóth F. Sáfrány 
Amália, Reznek 
Kornélia, Józsi-
Tóth Sándorné 
Papp Imréné 
Némettanárok 

Magyar 
utca 

Május 16. Országos idegen nyelvi mérés 
6. és 8. évfolyamon 

Mérésfelelő-
sök 

Nyelvtanárok Magyar 
utca 

Június Az év végi beszámoló 
elkészítése 

Papp Imréné nyelvtanárok  

Június és 
augusztus 

Munkaközösségi foglalkozás 6 
Az éves munka értékelése 

Papp Imréné Nyelvi mk. 
tagjai 

Magyar 
utca 

 

 

 

11. Projektek 

 

Projekt neve Rövid leírása Projektvezető 

Culture Quiz Angol tanulmányi verseny Pusztainé Máró Irén  
Projekttagok: Józsi-Tóth 
Sándorné, Székelyné Nádas 
Zsuzsanna, Sáfrány Amália 

e-Reise Wettbewerb Német tanulmányi verseny Papp Imréné 
Daróczi Ildikó 

Idegen nyelvi napok Nyelvi programok Papp Imréné 

 

 A nyelvi munkaközösségünk ebben a tanévben is megrendezte az angol és német nyelvi 

versenyét, melyre megyénk számos iskolájából jelentkeztek. 

Culture Quiz 

Országismereti versenyünkbe a megye 5 városából nevezett 63 tanuló és felkészítőik 

(Debrecen, Hajdúböszörmény, Sáránd, Vámospércs és Hajdúnánás). Az írásbeli fordulókban 

a következő témákban hívtuk barangolásra a gyerekeket: az Amerikai Egyesült Államok 

történelme, földrajza, híres emberek és helyek. 

A Culture Quiz 3.(döntő) fordulójában 10 tanulónak volt lehetősége előadásával 

bemutatkoznia. Jól felkészült tanulók érdekes, nagyon sok részletre kiterjedő prezentációit 

élvezhette a közel 20 fős közönség - szülők, pedagógusok, diáktársak. 
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Hallottunk előadást az Államok alapításáról, leghíresebb elnökökről és munkásságukról, a 

Fehér Házban sétálhattunk virtuálisan, majd a szabadban töltöttünk néhány percet és 

megismertük a Yellowstone Nemzeti Parkot és csodálatos természeti értékeit. Természetesen 

Hollywood és a filmek világa is megjelent az bemutatókban és betekinthettünk az amerikai 

ünnepek hagyományaiba. 

Az angol nyelvet már eszközként kitűnően és legtöbb esetben magabiztosan használó 

versenyzőkkel tölthettünk el egy hasznos és kellemes délutánt.  

 

E-Reise Wettbewerb 

Több éve hagyomány már iskolánkban, hogy az idegen nyelvi munkaközösség megrendezi 

háromfordulós levelezős versenyét 7-8. osztályosok számára. A nyelv magas szintű ismerete 

mellett Svájc földrajza, híres emberei, történelme szerepelt a verseny ismeretanyagában. 

A feladatokat Czinegéné Daróczi Julianna, Daróczi Ildikó, Ötvösné Varga Erika és Papp Imréné 

állították össze. A legtöbb pontot szerző tanulókat meghívtuk május 7-ére, a szóbeli 

fordulóra, melyre városunkon kívül Debrecenből, Hajdúböszörményből, illetve a helyi 

Református Általános Iskolából érkeztek a versenyzők. 

A szóbeli fordulóra olyan prezentációkkal készültek a gyerekek, mely a verseny témakörei 

közül a legjobban vonzotta őket. Érdekességeket hallottunk a németországi meseútról, Tell 

Vilmos legendájáról, a német zenéről, az Adidasról, a Bódeni-tó szépségeiről, a lovakról, a 

német perec keletkezéséről és elkészítéséről. Áttekintést kaptunk a mai németnyelvű 

országokról. 

A zsűri tagjai – Nagyné Zsíros Irén, Nagy Angéla és Erdei Noémi - a helyes kiejtés, intonáció, a 

folyamatos beszéd, az önálló, élményszerű előadásmód, az IKT eszközök megfelelő 

alkalmazása alapján  

 
Minden helyezett oklevélben és értékes könyvjutalomban részesült, a többiek emléklapot és 

ajándékokat vehettek át, melyet a Hajdúböszörményi Tankerület, a Goethe Intézet és a 

Svájci nagykövetség támogatott. 

Idegen nyelvi napok 

Céljaink között szerepelt az angol és a német nyelv tanulásának a népszerűsítése, az adott 

ország kultúrája iránti érdeklődés felkeltése, a tanulók motiválása az idegen nyelv 

tanulásában. 

Angolból és németből egyaránt igyekeztünk változatos programokat szervezni. 

Mindkét nyelvből keresztrejtvényfejtő versenyt rendeztünk negyedik-ötödik-hatodik 

évfolyamon. Nagyon sok gyereknek adtunk lehetőséget a megmérettetésre, hiszen minden 

egységben megszerveztük. 

Az Excellent Pronunciation és a Schöne Aussprache versenyeken megmutathatták a 

gyerekek, hogyan tudnak helyesen, értő módon és szép kiejtéssel idegen nyelven olvasni. 
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A hét közepén a kicsik játékos délutánon vehettek részt mindhárom egységünkben. A 

Tankerületnek, a DÖK-nek, a Goethe Intézetnek, a British Council-nak és az Oxford University 

Press Tankönyvkiadónak köszönhetően ajándékokat is kaptak a gyerekek.  

A hetedik-nyolcadik évfolyam a Junior nyelvvizsga feladatsorán dolgozott. Örömünkre 

szolgál, hogy magas százalékokat értek el tanulóink. 

A nyelvi hét fénypontját, az előző évekhez hasonlóan a Más népek ízei programunk 

jelentette. A gyerekek és a szülők igazán kitettek magukért, rengeteg „ízt” hoztak magukkal, 

és mutatták meg a társaiknak.  

 

Vállalt feladatainkat elvégeztük. Mindenkinek, aki becsületesen, határidőket betartva 

végezte a munkáját, köszönöm. 

 

 

         Papp Imréné 
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Matematika-informatika munkaközösség 

Éves beszámoló 

2017 – 2018. 

 

Készítette: Szabó Attila 

 

Hajdúnánás, 2018. június 25. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Feladataink: 

 közös elvek alapján célok meghatározása és az ezeket szolgáló feladatok összehangolása 

 közösen szervezett programok, a Kockák Hete versenysorozaton közel 200 tanulónk 

versenyzett 

 az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének 

koordinálása, javítása 

 A Bolyai Matematika Csapatversenyen 78 tanulónk mérte össze tudását a megye más 

diákjaival. 

 A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen 64 tanuló képviselte iskolánkat. 

 AZ Alapműveleti Matematikaverseny körzeti döntőjén közel 70 tanuló vett részt. 

 A MEDVE matekverseny megyei döntőjén 40 tanuló, az országos döntőn 6 tanuló volt 

jelen. 

 A Bolyai egyéni tehetségkutató versenyen, Debrecenben 8 tanuló oldotta meg az 

érdekes feladatokat. 

 A Jedlik Ányos versenyen is megmérettettünk. 

 

2. Helyzetelemzés 
2.5. Személyi feltételek 
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Szabó Attila 70/372 1527 szabo.attila05@gmail.com 

Mezeiné Gurbán Juliánna  20/931 5491 mezeinegj@gmail.com 

Jámborné Murvai Mária 70/575 5873 murvaimaria69@gmail.com 

Gazdácska Judit 20/536 3608 gazdacskaj@gmail.com 

Tóth Lajos Attiláné  30/8573954 tunde.hajdunanas@gmail.com 

Szűcs Mihály 70/5371382 mihaly.szucs81@gmail.com 

Urbánné Dobos Erzsébet  20/384 3529 doboserzsebet77@gmail.com  

Madainé Nótin Mónika 70/3419614 motinka77@gmail.com 

Nábrádi Mihályné 30/5735122 nabradineerzsi@gmail.com 

Nagy Attila 20/9324122 nagyattilapaca77@gmail.com 

Simon Ferenc 70/9494951 simonfery@gmail.com 

 

 
Az Óvoda úti Intézményegységben minden évfolyamon, a Magyar úti egységben 7-8. 

évfolyamon bontott csoportokban tanulják a matematikát tanulóink, azaz homogén 

csoportokat alakítunk ki, így az azonos képességű gyerekek jobban el tudják érni a 

céljaikat. 

 

Csoportok/osztályok Tantárgy Tanár Létszám 

5.o emelt matematika Szabó Attila 22 

5.o matematika Tóth Lajos Attiláné 17 

5.o matematika Nábrádi Mihályné 16 

5.o matematika Szűcs Mihály 16 

5.a informatika Szűcs Mihály 12 

5.a informatika Petrus Tamás 12 

5.b informatika Szűcs Mihály 12 

5.b informatika Petrus Tamás 13 

5.c informatika Szűcs Mihály 11 

5.c informatika Petrus Tamás 12 

5.d matematika Gazdácska Judit 24 

8.o matematika Szabó Attila 15 

5.f matematika Jámborné M. M. 27 

6.e matematika Jámborné M. M. 18 

7.e mat.haladó,alap Jámborné M. M. 20 

8.f mat. haladó Jámborné M. M. 13 

7.o. matematika alap Tóth Lajos Attiláné  20 
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8.o. matematika alap Tóth Lajos Attiláné  14 

6.o. matematika alap 
Urbánné Dobos 

Erzsébet  23 

6.o. 
matematika 
felzárkóztató 

Mezeiné Gurbán 
Juliánna 19 

7.o. kiemelt matematika 
Mezeiné Gurbán 

Juliánna 16 

8.o. 
matematika 
felzárkóztató 

Mezeiné Gurbán 
Juliánna 16 

7.o matematika Szabó Attila 23 

7.o matematika Nábrádi Mihályné 18 

5. d, e (heti 1 óra) informatika Madainé Nótin Mónika 18 

6. c (heti 3 óra) informatika Madainé Nótin Mónika 17 

8.e (heti 3 óra) informatika Madainé Nótin Mónika 14 

minden alsós évfolyamon 
egy csoport informatika Madainé Nótin Mónika 

 
6.a informatika Szűcs Mihály 15 

6. emelt matematika Józsi-Tóth Magdolna 15 

6.a informatika Petrus Tamás 14 

6.b informatika Szűcs Mihály 15 

6.b informatika Petrus Tamás 11 

7.a informatika Szűcs Mihály 12 

7.a informatika Petrus Tamás 14 

7.b informatika Szűcs Mihály 11 

7.b  informatika Petrus Tamás 14 

7.c informatika Szűcs Mihály 11 

7.c informatika Petrus Tamás 13 

8.a informatika Szűcs Mihály 11 

8.a infromatika Tanner Márta 12 

8.b informatika Szűcs Mihály 13 

8.b infromatika Petrus Tamás 12 

8.c informatika Szűcs Mihály 10 

8.c informatika Petrus Tamás 11 

7.d emelt matematika Gazdácska Judit 14 

8.d, 8.e alap matematika Gazdácska Judit 14 

5.d emelt informatika Gazdácska Judit 14 

8.d, 8.e alap informatika Gazdácska Judit 15 

7.d informatika Gazdácska Judit 20 

1.d, 1.e informatika Gazdácska Judit 13 
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5.e matematika Nagy Attila 24 

6.c matematika Nagy Attila 26 

6.d matematika Nagy Attila 23 

7.d gyenge matematika Nagy Attila 17 

8. matematika Józsi-Tóth Magdolna 22 

8.f matematika Józsi-Tóth Magdolna 10 

8.d emelt matematika Nagy Attila 15 

8.e emelt matematika Nagy Attila 16 

5.e emelt informatika Simon Ferenc 13 

6.d emelt informatika Simon Ferenc 12 

7.d emelt informatika Simon Ferenc 12 

8.d emelt informatika Simon Ferenc 14 

8.f informatika Tóth Imre 10 

8.f infrmatika Tóth Imre 13 

 

 

3. Pedagógiai folyamatok 

8.8. Tervezés 

8.8.1. Éves célok és feladatok  

 Az emelt szintű képzéseink folytatása (informatika, matematika) - 

folyamatban 

 Kompetencia fejlesztés – minden órán alkalmazzuk 

 A lemorzsolódás csökkentése 

 Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása 

 Versenyeztetés – Bolyai Matematika verseny, Bolyai egyéni, Zrínyi, Medve, 
Jedlik, AMV 

 

8.8.2. További célok:  

 A pedagógiai programok fenntartása, 

 Pályázati források keresése, kihasználása, 

 Differenciált képességfejlesztés módszereinek alkalmazása 

 Az iskolai munkafegyelem erősítése 

 

8.9. Megvalósítás 

 A tanmenetekben megtalálhatóak az egyes évfolyamokon alkalmazott 

módszerek, eszközök. 

 Az emelt óraszámmal haladó csoportok külön tanmenet alapján dolgoznak. 

 A tehetséggondozás módszerei: emelt órák, versenyeztetés, szakköri 

foglalkozások, differenciálás, projektmunka. 
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 A felzárkóztatás módszerei: korrepetálások, órai differenciálás, projektmunka, 

tanoda program 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 

4.1. Kompetenciafejlesztés 

A kompetenciafejlesztés minden órán megjelenik valamilyen formában. Kollegáim 

törekednek arra (ezt a tanmenetükben jelzik is), hogy az óra valamely részén egy 

memóriajátékkal, egy hangos olvasással, vagy más módszerekkel megjelenjen. 

4.2. Személyiségfejlesztés 

4.3. Tanulási nehézségek  

Korrepetálás 
  

Osztály Tantárgy Pedagógus 

8.a,b,c matematika Mezeiné Gurbán Juliánna  

6.a,b matematika Urbánné Dobos Erzsébet  

5.d matematika Gazdácska Judit 

7.a matematika Szabó Attila 

4.4. Tehetséggondozás 

Szakkör 
  

Osztály Tantárgy Pedagógus 

7.e matematika Jámborné Murvai Mária 

8.f matematika Jámborné Murvai Mária 

5-8.o. informatika - robot Petrus Tamás 

 

 

5. Eredményességi mutatók 

5.2. Az osztályok, csoportok eredményei  

  

A féléves átlagokat az év végi táblázatban tüntetjük fel, ahol teljes képet az előző év végi 

eredményekkel együtt kapunk. 

 

5.3. Mérések 

 Matematikai szintfelmérés év elején és az ebből adódó feladatok 
meghatározása minden évfolyamon. Megtörtént. 

 Témazáró dolgozatok százalékos kiértékelése. Folyamatosan zajlik. 
 

5.4. Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 

 A fejlesztési feladatokról a pedagógusok a tanmeneteikben dolgozzák ki. 
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5.6. Versenyeken való részvétel 

 

  

KOCKÁK HETE 2017.10.02-06. 
 

LOGIKAI AMV 
REJTVÉNY

FEJTŐ 
AKADÁLYVERS

ENY 5.o. 
AKADÁLYVER

SENY 6.o: 
AKADÁLYVERS

ENY 7.o. 
AKADÁLYVERS

ENY 8.o 

5.o.Debr
eczeni 
Márk 5.d 
17p 

5.o.Mál
ovics 
Dóra 5. 
a 22 
pont 

5.o.Málovic
s Dóra 5a 
107 p. 

Kockák 
2 - 45p 

Pálóczi 
Félix 
5.c 

Harcoso
k - 39p 

Gurb
ai 
Baláz
s 6.e 

Kőrösi 
7/2 - 42p 

Moln
ár 
Vajk 

Kocká
k a 
négyz
eten - 
52p 

Megellai 
Dóra 8.a 

6.o.Hallg
ató 
Dániel 
6.a 17p 

6.o. 
Tóth 
Hanna 
6.a 
11pt 

6.o.Kardos 
Kevin 6.b 

 

Ötvös 
Richár
d 5.c 

 

Szojk
a 
Dorin
a 6.e 

 

Csisz
ár 
Csab
a 

 

Síró 
Tamara 
8.a 

7.o.Varga 
Gergely 
Kőrösi 
20p 

7.o. 
Pálfi 
Imre 
Körösi 
23p 

7.o. Csiszár 
Anna 7.a 

 

Kovác
s 
Ádám 
5.a 

 

Jámb
or 
Enikő 
6.e 

 

Varg
a 
Gerg
ely 

 

Holba 
Kata 8.a 

8.o. 
Bohács 
Bence 21 
pont 
Kőrösi 

8.o. 
Megella
i Dóra 
8.a 22p 

8.o. Mirkó 
Anna 
Kőrősi 

 

Fekete 
Zsomb
or 5.a 

 

Jámb
or 
Tamá
s 6.e 

 

Kele
men 
Lászl
ó 

 

Snellenp
ergel 
Mirella 
8.a 

5.o.Bercz
i Tamás 
5.o. 
Bodaszől
ő 14p 

5.o.Cso
rvási 
Tímea 
5.a 21 
pont 

5.o.Pálfi 
Bence 5.d 
86 p. 

Csillám
pónik - 
39p 

Bohác
s 
Boglár
ka 5.a 

Számkirá
lynők - 
36p 

Kóny
a 
Fanni 
6.c 

Nyakas 
Bence és 
társai - 
41p 

Lanto
s 
Antal 
7.b 

Kőrösi 
8/2 - 
46p 

Csegöldi 
Kolos 

6.o.Jámb
or Attila 
6.b 15p 

6.o.Kón
ya 
Fanni 
6.c 11 
pt 

6.o.Farkas 
Mária 6.a 

 

Velácz
ki Lotti 
5.b 

 

Csen
geri 
Petra 
6.c 

 

Nyak
as 
Benc
e 7.b 

 

Girus 
Norbert 

7.o.Szak
ál Sarolta 
7.b 18p 

7.o. 
Papp 
Szabolc
s 
Körösi 
22p 

7.o. Burján 
János 7.d 

 

Nábrá
di 
Anna 
5.a 

 

Ková
cs 
Pann
a 6.c 

 

Murv
ai 
Sánd
or 
7.b 

 

Bohács 
Bence 

8.o 
Gulyás 
Szabolcs 
8.f 18 
pont 

8.o. 
Szilcz 
Sándor 
8.c 22p. 

8.o.Kecské
s Zsófia 8.a 

 

Csiszá
r 
Boglár
ka 5.a 

 

Mada
i Netti 
6.c 

 

Moln
ár 
Bálint 
7.c 

 

Gönczi 
Regő 

5.o 
Oborzil 
Norbert 
5.d 13p 

5.o 
.Sztany
ó Olivér 
5.b 19 
pont 

5.o. Vajas 
Szabolcs 
5.e75 p. 

 

Kéki 
László 
5.d 

Atomkirál
yok - 35p 

Dózs
a 
Gerg
ő 6.d 

Ifjú 
Matemati
kusok - 
40p 

Resz
egi 
Gréta 
7.a 

Kőrösi 
8/1 - 
39p 

Jenei 
Zsanett 

6.o.Hodik 
Barnabás 

6.o. 
Miltner 

6.o. Kónya 
Fanni 6.c 

Fantasz
tikus 

Oborzil 
Norber

 

Balog
h Lili 

 

Murv
ai 

 

Horváth 
Lotti 
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6.b 14 p. Zsóka 
6.a 9 
pt. 

négyes 
- 36p 

t 5.d 6.d Lúcia 
7.a 

7.o.Papp 
Szabolcs 
Kőrösi 
16p 

7.o. 
Szakál 
Sarolta 
7.b 17p 

7.o. Nagy 
Éva 7.a 

 

Debrec
zeni 
Márk 
5.d 

 

Szánt
ó 
Réka 
6.d 

 

Szab
ó 
Lúcia 
7.a 

 

Jónás 
Mónika 

8.o. Síró 
Tamara 
8.a 15 
pont 

8.o. 
Holba 
Kata 
Regina 
8.a 
17p. 

8.o.Snellerp
erger 
Mirella 8.a 

 

Darócz
i 
Bence 
5.d 

 

Sany
ó 
Petra 
6.d 

 

Kors
ós 
Zalán 
7.a 

 

Kerékjár
tó 
Panna 

 

 

  

Bolyai Matematika Csapatverseny - megyei döntő 

Csapattagok Pontszám Helyezés 

Hadas Tilla 

85 pont 34. hely 

Jantek Adrienn 

Kovács Boglárka 

Kovács Imre 

Girus Brigitta 

78 pont 41. hely 

Seres Ármin 

Tóth Vince 

Varga Viktória 

Fekete Gábor 

65 pont 53. hely 

Kovács Amira 

Kökényesi Miksa 

- 

Dombi Reginavarga Nóra 

61 pont 54. hely 

Rácz Máté 

Szojka Miklós 

Varga Nóra 

Balogh Eszter 

56 pont 56. hely 

Erdei Béla 

Horváth József 

- 

G. Nagy Donát 79 pont 44. hely 
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Gonda Krisztina 

Oláh Lotti 

Répási Virág 

Biberc Eliza 

58 pont 60. hely 

Bényei Bence 

Göndör Nadin 

Szabó Sára 

Czifra Nikolett 

48 pont 63. hely 

Nagy Enikő 

Varga Léna 

Zsuga Imola 

Debreczeni Márk 

95 pont 39. hely 

Kéki László 

Oborzil Norbert 

Varga Fanni 

Jámbor Anna 

88 pont 54. hely 

Csorvási Tímea 

Málovics Dóra 

Kovács Ádám 

Csiszár Boglárka 

65 pont 80. hely 

Szűcs Katinka 

Veláczki Lotti 

Bohács Boglárka 

Kovács Alíz 

64 pont 83. hely 

Bata Mária 

Király Larissza 

Pap Tamás 

Hallgató Dániel 

122 pont 16. hely 

Miltner Zsóka 

Tóth Hanna 

Tóth Panna 

Kardos Kevin 

116 pont 24. hely 

Nagy Péter 

Rékasi Benedek 

T. Tóth Patrik 
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Farkas Mária 

100 pont 43. hely 

Horváth Dorina 

Jámbor Attila 

Ölveti Sándor 

Alföldi László 

75 pont 79. hely 

Gulyás Márk 

Kónya Fanni 

Kovács Panna 

Győri Norbert 

78 pont 27. hely 

Pálmai Violetta 

Reszegi Eszter 

Szakál Sarolta 

Herperger Márton 

92 pont 20. hely 

Molnár Tamás 

Reszegi Zsolt 

Szemes Gábor 

Holba Kata 

83 pont 33. hely 

Megellai Dóra 

Síró Tamara 

Snellenpergel Mirella 

Harsányi Imre 

72 pont 41. hely 

Oláh Zoltán 

Ötvös Márk 

Ötvös Lajos 

 

Regionális 
Jedlik Ányos 

MatFizverseny 

Név Helyezés 

Deák Máté 5.f 8. 

Palicz Anita 5.f 8 

Varga Hanna 5.f 7. 

Ötvös Ákos 6.e 6. 

Vámosi Levente 6.e 5. 

Név Évfolyam Pontszám 

Debreczeni Márk 
5. 

osztály 58 



 

 

67 
 

Kéki László 
5. 

osztály 50 

Mircse Zoltán Iván 
5. 

osztály 33 

Oborzil Norbert 
5. 

osztály 67 

Oláh Enikő 
5. 

osztály 
 

Varga Fanni 
5. 

osztály 37 

Kiss Tamás 
7. 

osztály 60 

Bónis Enikő 
2. 

osztály 45 

Farkas Ferenc 
2. 

osztály 72 

Nagy Lili Emília 
2. 

osztály 51 

Nagy Tamás 
2. 

osztály 40 

Varga Lajos 
2. 

osztály 51 

Ruszin Blanka 
2. 

osztály 45 

Mester Noémi 
2. 

osztály 50 

Pál-Kovács Patrik 
2. 

osztály 21 

Girus Brigitta 
3. 

osztály 45 

Seres Ármin 
3. 

osztály 65 

Varga Viktória 
3. 

osztály 
 

Kovács Boglárka 
3. 

osztály 80 

Nagy Kristóf 
Dániel 

3. 
osztály 51 

Pálmai János 
3. 

osztály 75 

Papp Lilla Kata 
3. 

osztály 92 

Szakál András 
Ferenc 

4. 
osztály 85 

Urbán Péter Pál 
4. 

osztály 75 

Tóth Milán Martin 
4. 

osztály 68 
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Répási Virág 
4. 

osztály 72 

Bakos Roland 
2. 

osztály 70 

Miklóssy Zsanett 
2. 

osztály 75 

Nyikon Róbert 
2. 

osztály 
 

Erdei Béla 
3. 

osztály 70 

Kökényesi Miksa 
3. 

osztály 60 

Kónya Fanni 
6. 

osztály 66 

Pap Tamás 
5. 

osztály 55 

Király Larissza 
5. 

osztály 40 

Szabó Tibor 
5. 

osztály 48 

Rácz Máté 
3. 

osztály 64 

Szojka Miklós 
3. 

osztály 65 

G. Nagy Donát 
4. 

osztály 78 

Gombos Gabriella 
4. 

osztály 64 

Varga Léna 
4. 

osztály 46 

Varga Zalán 
4. 

osztály 37 

Zsuga Imola 
4. 

osztály 55 

Tóth Hanna 
6. 

osztály 83 

Tóth Panna 
6. 

osztály 67 

T. Tóth Patrik 
6. 

osztály 92 

Hallgató Dániel 
6. 

osztály 56 

Rékasi Benedek 
6. 

osztály 66 

Farkas Mária 
6. 

osztály 54 

Ölveti Sándor 
6. 

osztály 43 

Jámbor Attila 6. 60 
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osztály 

Szakál Sarolta 
7. 

osztály 94 

Győri Norbert 
7. 

osztály 74 

Veres Boglárka 
7. 

osztály 84 

Reszegi Gréta 
7. 

osztály 59 

Szűcs Katinka 
5. 

osztály 66 

Jámbor Anna 
5. 

osztály 50 

Kovács Attila 
Ádám 

5. 
osztály 67 

Fekete Zsombor 
5. 

osztály 70 

Bohács Boglárka 
5. 

osztály 45 

Csiszár Tamás 
7. 

osztály 54 

Kántor Alex 
7. 

osztály 64 

Megellai Dóra 
8. 

osztály 72 

Holba Kata 
8. 

osztály 41 

Síró Tamara 
8. 

osztály 75 

Fekete Gábor 
3. 

osztály 
 

Bényei Bence 
4. 

osztály 65 

Nagy Imre 
4. 

osztály 77 

Csiszár Dorottya 
8. 

osztály 62 

 

AMV 2018. KÖRZETI EREDMÉNYEK 6.osztály 

Iskola neve Iskola város 
Tanuló 
neve 

Tanuló 
évfolyama 

Felkészítő 
tanár 

 
pontok helyezés 

Bocskai István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Hajdúnánás 

T.Tóth 
Patrik 6 

Józsi Tóth 
Magdolna 

 
42 1. 

Bocskai István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Hajdúnánás 

Tóth 
Hanna 6 

Józsi Tóth 
Magdolna 

 
23 2. 
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Bocskai István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Hajdúnánás 

Kardos 
Kevin 6 

Józsi Tóth 
Magdolna 

 
21 4. 

Bocskai István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Hajdúnánás 

Tóth 
Panna 6 

Józsi Tóth 
Magdolna 

 
19 6. 

 

AMV 2018. KÖRZETI EREDMÉNYEK 7.osztály 

Iskola neve Iskola város 
Tanuló 
neve 

Tanuló 
évfolyama 

Felkészítő 
tanár pontok helyezés 

Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Hajdúnánás 

Szakál 
Sarolta 7 

Mezeiné 
Gurbán 
Julianna 14 3. 

 

AMV 2018. KÖRZETI EREDMÉNYEK 8.osztály 

Iskola neve Iskola város 
Tanuló 
neve 

Tanuló 
évfolyama 

Felkészítő 
tanár 

 
pontok helyezés 

Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Hajdúnánás 

Megellai 
Dóra 8 Szabó Attila 

 
26 1. 

Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Hajdúnánás 

Szilcz 
Sándor 8 Szabó Attila 

 
23 2. 

Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Hajdúnánás 

Síró 
Tamara 8 Szabó Attila 

 
19 4. 

Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Hajdúnánás 

Gulyás 
Szabolcs 8 

Jámborné 
Murvai 
Mária 

 
13 7. 

 

Medve körzeti 
döntő 

    
Hely 1. csapattag 2. csapattag 3. csapattag Fokozat 

1. 

Kardos Kevin T. Tóth Patrik Nagy Péter 

Arany 

Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

6. osztály 6. osztály 6. osztály 

2. 

Tóth Hanna Tóth Panna Horváth Hanna 

Arany 

Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

6. osztály 6. osztály 6. osztály 
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Medve 
országos 
döntő 

    

13. 

Kardos Kevin T. Tóth Patrik Nagy Péter 

551 

Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

6. osztály 6. osztály 6. osztály 

14. 

Tóth Hanna Tóth Panna Horváth Hanna 

360 

Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, 

Hajdúnánás 

6. osztály 6. osztály 6. osztály 

 

Bolyai EGYÉNI Matematikaverseny Megyei DÖNTŐ 

Szabó Donát Attila 1.o Deméné Czeglédi Éva 9. helyezés 

Varga Lajos 2.o Simon Béláné 13. helyezés 

Erdei Béla 3.o Jeles Éva 18. helyezés 

G. Nagy Donát 4.o Nagyné Deli Tünde 15. helyezés 

Reszegi Rajen 5.o Jámborné Murvai Mária 21. helyezés 

T. Tóth Patrik 6.o Józsi-Tóth Magdolna 5. helyezés 

Szakál Sarolta 7.o Mezeiné Gurbán Julianna 11. helyezés 

Megellai Dóra 8.o Szabó Attila 9. helyezés 

 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

6.1. Módszertani fejlesztések 

6.2. Innovatív feladatok 

Az országos kompetenciaméréshez gyakorló anyag összeállítása 

 

6.3. Információáramlás 

A munkaközösség tagjaival nagyon jó a kapcsolatunk, azaz a gmail-en keresztül naprakész 

információkat tudunk megosztani egymással. 

 

6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 

Szakmailag a legnagyobb szakmai konzultációk a szünetekben folynak, amikor is egy adott 

problémát oldunk meg (próbálunk) 10 perc alatt. természetesen ezeknek a „problémáknak” 

a havi munkaközösségi foglalkozásunkon megosztjuk egymással, s ebből tudunk kölcsönösen 

tanulni. 

 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 
7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 
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Szeretnénk szorosabbá tenni kapcsolatunkat a Gimnáziummal, s a Református Iskolával, 

valamint a Tankerület iskoláival. Ezt a kezdeményezést a Kockák hetében szeretnénk 

megvalósítani – sikerült is. 

 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 

Munkaközösségi tagjaink részt vesznek városi rendezvényeken.  

 

8. A pedagógiai munka feltételei 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 

Megbeszélések, közös döntés. 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

9.1. Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi valósult meg, mi nem, 

erősségek, gyengeségek kiemelése, további fejlesztő feladatok meghatározása) 

A tanévre vonatkozó célokat az intézmény stratégiai céljai alapján fogalmaztuk meg. Az 

eredményeket a félévi és év végi beszámolókban rögzítjük. Tanulóink nagyon nagy számban 

vettek részt körzeti, megyei és országos matematika versenyeken, sajnos az eredményesség 

egy kicsit „gyengébb” lett, de tanulóink nagyon lelkesek.  

A következő évben célirányosabban szeretnénk egy-egy gyerekcsoportot egy-egy versenyre 

felkészíteni, s ehhez szeretnénk a támogatásokat kérni.  

Nagy előre lépésnek éljük meg, hogy iskolánk rendezheti a következő évtől a BOLYAI 

CSAPATVERSENY, ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY és AMV körzeti döntőjét. Ezt a 

lehetőséget az iskolánkban folytatott matematika oktatásunk miatt kaptuk meg.  

 

      Szabó Attila 

 



 

 

73 
 



 

 

74 
 

Testnevelés munkaközösség  

Beszámoló 

2017-2018-as tanév 

 

Készítette:  Tanner Márta 

 Testnevelés munkaközösség-vezető 
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1. Bevezetés  
 

A munkaközösségünk jelenlegi formájában 4. tanéve működik. 

Feladataink továbbra is: 

 munka összehangolása 

 közös elvek alapján célok meghatározása és az ezeket szolgáló feladatok 

összehangolása 

 közösen szervezett programok 

 az intézményben folyó nevelő-oktató munka színvonalának és minőségének 

koordinálása, javítása 

 Iskolai Bozsik Program megvalósítása 
Kissné Semsei-Tóth Mária, Nábrádiné Bagdi Ildikó, Konyári Dávid, Tanner Márta 

 MDSZ képzéseken való részvétel (bár előző tanévben rekord számban vettünk részt 

Szivacskézilabda, Grassroots labdarúgás képzéseken). 

 NETFIT mérés 

 "Kézilabda az iskolában" program folytatása 
Szabó Attila 

 Diákolimpia új nevezési rendszer bevezetése, használata projektmunkában 
Jeles Éva, Husztiné Dézsi Irén, Madai Tamás, Nagyné Zsíros Irén, Nábrádiné Bagdi Ildikó, 

Konyári Dávid, Hadas Sándor, Kissné Semsei-Tóth Mária, Labancz Mihály, Tanner Márta, 

Simon Ferenc 

2. Helyzetelemzés 

2.1 Személyi feltételek 

 

16. Tanner Márta, matematika – testnevelés - informatika 

17. Hadas Sándor, testnevelés - tanító 

18. Labancz Mihály, testnevelés - földrajz 

19. Madai Tamás, testnevelés - biológia 

20. Nagyné Zsíros Irén, testnevelés – orosz - német 

21. Kissné Semsei-Tóth Mária, földrajz – testnevelés 

22. Szabó Attila matematika - testnevelés 

23. Nábrádiné Bagdi Ildikó tanító – biológia 

24. Konyári Dávid tanító 

25. Dombiné Fésűs Éva tanító 

26. Jeles Éva tanító - magyar 

27. Simon Ferenc technika – informatika - testnevelés 
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2.2 Óraszámok, tanítók táblázat- adatok 
 

Név, szak: 
A tantárgy, óraszáma 

hetente/évfolyam 

Egyéb tevékenység: 

tehetséggondozás, 

korrepetálás, 

kompetenciafejlesztés, 

szakkör, sport 

Versenyek 

Tanner Márta 7.b, 7.c, 7.a 5 óra testnevelés      

Matematika-  

testnevelés szakos  

ált iskolai tanár, 

informatika  

szakos tanár, 

torna, atlétika,  

kézilabda edző  

fiú, lány labdarúgás, 

asztalitenisz sportversenyek 

Hadas Sándor 5.b, 5.c, 6.a, 8.b 5 óra testnevelés 

fiú labdarúgás, 

szivacskézilabda sportversenyek 

Tanító, 

testnevelés szakos  

ált. isk. tanár, 

sportedző 

(kézilabda)      

Labancz Mihály 5.f, 7.e, 8.f 5 óra testnevelés 

 

sportversenyek,  



 

 

78 
 

földrajz-testnevelés szakos 

általános iskolai tanár    

 Madai Tamás 5.d, 5.e, 8.d, 8.e 5 óra testnevelés   sportversenyek, 

biológia-testnev. szakos 

tanár      

Nagyné Zsíros Irén 5.a, 5 óra testnevelés  úszás?  sportversenyek 

Orosz- testnevelés  

szakos ált. isk.  

tanár, 

német szakos  

nyelvtanár, 

német nyelv és  

irodalom szakos  

bölcsész és tanár      

Kissné Semsei-Tóth Mária 

6.b, 8.c 5 óra testnevelés, 7.a 3 óra 

testnevelés fiú, leány labdarúgás sportversenyek 

Testnevelés-  

földrajz szakos  

ált. iskolai tanár      

Nábrádiné Bagdi Ildikó 4.a 5 óra testnevelés   sportversenyek 

Általános iskolai tanító 

(természetismeret 

szakkollégium) 
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Biológia szakos tanár 

Konyári Dávid 1.a, 1.c, 3.c 5 óra testnevelés grassroots labdarúgás sportversenyek 

Általános iskolai tanító - 

testnevelés mt.    

Dombiné Fésűs Éva 6.e 5 óra testnevelés  sportversenyek 

Általános iskolai tanító - 

testnevelés mt.    

Szabó Attila 

matematika - testnevelés 

7.a, testnevelés 2 óra 

1.b, 4.a szivacskézilabda 2 óra szivacskézilabda  

Jeles Éva 

tanító-magyar 3. d testnevelés 5 óra   

Simon Ferenc 

informatika-technika-

testnevelés 6. c testnevelés 5 óra   
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2.3 Egyéb adatok 
 

A teljes kihasználtságot és felhasználtságot mutatja, hogy Nagyné Zsíros Irén az Óvoda és a Polgári úti 

egységben is tanít testnevelést. 

3. Pedagógiai folyamatok 
 

3.1 Tervezés 
 

3.1.1 Éves célok és feladatok: 
 

 Alapvető etikai normák közvetítése 

 Tolerancia, egymásra való odafigyelés, másokra való odafigyelésre való nevelés 

 Kötelesség- és feladattudat erősítése 

 A tanulók teljesítményszintjének felmérése, értékelése 

 Kiemelt feladat a munkaközösség szerepének erősítése, hatékonnyá tétele  

 Évfolyamonként egységes tanmenethasználat, egységes óraszámokkal 

 Egységes iskolai arculat kialakítása 

 Belső továbbképzések szervezésével új pedagógiai módszerek megismerése 

 A differenciált óravezetés alkalmazása 

 A pedagógiai program és értékelés egységesítése 

 Kulcskompetenciák fejlesztése 

 A tantárgyak közötti koncentráció bővítése 

 Sportágak népszerűsítése az általános iskolás korosztály körében, utánpótlás-bázisának szélesítése 
minél több tanuló bevonásával. 

 Játék- és versenyzési lehetőség biztosítása a különböző sportágakban jártasságot és készséget szerzett 
tanulók részére. 

 A tankerület iskolái közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, 
elmélyítése. 

 A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése. 
 A körzeti Diákolimpia versenyek zökkenőmentes megszervezése. 
 Diákolimpia új nevezési felületének használata 
 Megyei Diákolimpia helyének biztosítása. 
 A legjobbak számára a megyei, országos versenyeken való részvétel biztosítása, hogy sikeresen 

képviseljék iskolájukat. 
 Testnevelő tanárok szakmai fejlődésének támogatása. 
 Mindennapos testnevelés minél hatékonyabbá tétele. Sportági foglalkozások megszervezése próba 

jelleggel az Óvoda úton (úszás, asztalitenisz, lány, fiú labdarúgás) tömegsport mellett, helyett. 
 NETFIT mérési rendszer zökkenőmentes folytatása. 
 Minél több diák és szülő regisztráljon a www.netfit.eu weboldalra. 
 Sikeres pályázatok megírása. 
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 Testnevelés szertárak fejlesztése. 
 Városi sportegyesületekkel való kapcsolatok ápolása. 
 Körzetünkhöz tartozó hajdúdorogi általános iskolákkal való kapcsolatok ápolása. 
 Módszertani füzetek alkalmazása a testnevelés tanítása során. 
 Úszás órák megszervezése. 
 "Kézilabda az iskolában" program folytatása 
 Alternatív kerettantervek használata: szivacskézilabda, labdarúgás, kosárpalánta, kajak-kenu 
 e-napló bevezetésében való részvétel 
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3.1.2 További célok 
 

 Viselkedéskultúra fejlesztése 

 Környezetkultúra javítása 

 Szervezeti kultúra fejlesztése 

 Egységes szemléletmód kialakítása 

 

3.2 Megvalósítás 
 

Az oktatás módszerei: frontális osztálymunka, önálló tanulói munka, páros munka, csoportmunka, 

magyarázat, bemutatás, megbeszélés, tanulói kiselőadások, szemléltetés, projektmódszer, prezentáció, 

kooperatív oktatási módszerek, szerepjáték, játék. 

Eszközök: sporteszközök, Somorjai László Sportcsarnok használata kedden és pénteken, szükség szerint ezeken 

a napokon Diákolimpia döntők (kézilabda, teremlabdarúgás) szervezése. 

 

Szertárfejlesztés: 

II. félvben szertárfejlesztés nem történt. 

3.3 Ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés rendje: 

Gyakorlati feladatok: 

A gyakorlati beszámoltatások formái az, életkori sajátosságok jellegéből következően változatosak. 

Szóbeli 

A tanulók gyakorlati megnyilvánulásait, teljesítményét a nevelők azonnali visszajelzéssel szóban folyamatosan 

értékelik. Kiemelkedő szerepe és hatása van a tanári, személyre szóló értékelésnek. Ez mindig tanácsadó, 

orientáló, segítő, korrigáló legyen, akkor is, ha érdemjegyek formájában a tanuló előmenetelében rögzítésre is 

kerül. 

A szóbeli értékelés kapcsolódhat: 

 órai munkához (gyakorlati jellegű teljesítményhez), 

 számonkéréshez (gyakorlati feladatmegoldáshoz) 
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 projektmunka zárásához (melyet lehet érdemjeggyel is értékelni) 

 a kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményhez. 

Az érdemjegyekkel történő értékelést a naplóban, tájékoztató füzetben azonnal rögzíteni kell. 

 

3.4 Az értékelés pontjai, szakaszai 
 

Az írásbeli értékelés formái: 

 diagnosztikus értékelés (évvégén, differenciáláshoz), 

 formatív értékelés (gyakorlati beszámoló), 

 szummatív értékelés (félévkor, év végén). 

4. Személyiség- és közösségfejlesztés 
 

4.1 Kompetenciafejlesztés 
 

A kompetencia fogalma: Az egyén azon képessége és hajlandósága, hogy tudását (ismereteket, képességeket, 

beállítódás és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsa, alkalmazni tudja a 

gyakorlatban. 

Kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretszerző képességre: a szükséges információk keresésének, 

kiválasztásának, beszerzésének, befogadásának képességére, az összefüggés-kezelő képességre, amely az 

összefüggések feltárásával, alkalmazásával hoz létre új tudást, problémamegoldó képességre, az 

alkotóképességre. 
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4.2. Személyiségfejlesztés 
A testnevelésóra minden mozzanata magában rejti az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésének 

lehetőségét. A játék- és viselkedésszabályok betartatásával a szabálykövető magatartást alapozzuk meg. De ez 

csak a meggyőző pedagógiai tevékenység eredményeként valósulhat meg. Cél beláttatni azt, hogy a szabályok 

az egyén és a közösség érdekeit egyaránt szolgálják. Így élvezhető minden játék, a játék- és versenyszabályok 

tisztelete biztosítja az egyenlő feltételeket. Ilyen körülmények között az adott cél mindenki számára elérhető. 

Az erkölcsi fejlődést szolgálja a fair play fogalmának megismerése, az igazságosság elvének elfogadása és 

annak gyakorlatba ültetése, a kötelességteljesítés, a szorgalmas munkavégzés és a mások teljesítménye iránti 

felelősségérzet elismerése. Ide kapcsolhatók a felelősségvállalás másokért fejlesztési terület elvárásai. A 

motoros közeg természete megkívánja a társakkal való együttműködést, de együttnevelés esetén a 

közösséghez tartozó fogyatékkal élő társaknak történő segítség is erkölcsi kötelesség. 

Hazánk gazdag a nemzetközi sportsikerekben. A sportéletünk sikereinek és kiemelkedő 

sportembereink megismerése a nemzeti öntudat és hazafias nevelés erős érzelmeket is megmozgató eszköze. 

Ez a témakör minden tanulót megérint, és büszkeséggel tölt el, nem beszélve a sportban tehetséget mutató 

tanulókról. 

Az 5. évfolyamtól kezdve lehetőség nyílik a pályaorientáció megalapozására. 

Nincs is talán több olyan műveltségterülete a köznevelésnek, amely hatékonyabb terepe lenne a 

demokráciára nevelésnek. Az erőszakmentesség, az agresszió elvetése és a konfliktusok pozitív töltetű 

kezelése alapvető elv és gyakorlat a testnevelésben ezen az iskolafokon is. A közös célért való együttműködést 

kínálja a motoros oktatás megannyi szituációja. Az erőszakmentességet szolgálja a testnevelés azzal is, hogy 

már az 5. évfolyamtól kezdve felhívja a figyelmet a sporteseményekhez kapcsolódó – akár a médiában is 

megjelenő – agresszióra és elítéli azokat. 

Szembesülni önmagunkkal, reális testképet és énképet kialakítani szinte lehetetlenség lenne a motoros 

cselekvések végrehajtása és átélése nélkül. A motoros teljesítmény külső értékelése még nagyon fontos 

pedagógiai módszer ebben az életkorban. De a 7–8. évfolyamra az önértékelés, a belső értékelés szerepe 

egyre inkább felértékelődik. Önkritikai és kritikai érzékük eredményeként ebben az életkori szakaszban már 

határozott véleményt tudnak megfogalmazni saját és társaik teljesítményéről, illetve magatartásáról. 

A testi és lelki egészségre nevelés értékei egybeforrnak a testnevelés és sport műveltségterület 

célrendszerével. Bár a nevelési terület feladatainak megoldásából minden köznevelési tantárgynak ki kell 

vennie a részét, a testnevelés deklaráltan és rejtett tantervi hatásként is záloga a feladatok realizálásának, az 

életkori szakasz sajátosságainak megfelelően. 

Szorosan ide tartoznak azok a sport és a környezet kapcsolatát tartalmazó, a környezettudatosságot 

szolgáló információk, amelyre a szabadtéren történő sportfoglalkozások adnak lehetőséget. A kerettanterv 

szerkezeti egységei révén a motoros tanulás komplexitását tükrözi ezen az iskolafokon is. Motoros 

képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális kapcsolatban fejlesztendők. Ezt a két 

összetartozó elemet játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű szakpedagógiai instrukciókkal 

realizáljuk, valamint hozzáadunk az életkornak, értelmi képességeknek megfelelő elméleti ismereteket, akkor 

a sikeres tanulás, a hatékony motoros oktatás stratégiáját valósítjuk meg. Ezzel megismertetjük a tanulókat az 

eredményes tanulás alapvető technikáival, és felkészítjük őket az önálló testkultúrális művelődésre. 



 

 

85 
 

A fejlesztési területek feladatainak fentebb bemutatott megvalósításával sikeresen munkálkodunk a 

hatékony, önálló tanulás, valamint a szociális és állampolgári kompetencia kialakításán.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése döntően két módon valósul meg az 5–8. évfolyam testnevelés 

oktatása keretében. Meghatározó eszköz a szaknyelvi terminológiai, valamint a testkulturális ismeretek 

koncentrikusan bővülő körének igényes közvetítése a testnevelő tanár által. De nem elhanyagolható a 

kommunikációs kompetencia fejlesztése szempontjából a szűk értelemben vett szakmai közléseken túl, a tanár-

tanuló kommunikáció milyensége, illetve a tanulói kommunikációs lehetőségek biztosítása. Erre alkalom nyílik 

a tanórákon többek között a hibajavítás, a saját és más teljesítményének értékelése, a játékszituációk 

megbeszélése, a győzelmek-vereségek okainak feltárása, az egymásnak nyújtott segítségadás stb. keretében. 

Cél a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás folyamatához kapcsolódó 

kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása. 

A testnevelés és sport, természetéből adódóan, ebben az életkori szakaszban is számtalan lehetőséget 

tartogat a kezdeményezőkészség, a vállalkozói kompetencia fejlesztésére. Elég csak a különböző 

foglalkoztatási formákban történő munkavégzésre gondolni. A testnevelési játékok, sportjátékok csapatainak 

megszervezésében, tevékenységükben, a tanórai versenyek lebonyolításában való részvétel is önálló feladat 

megoldását várja el a tanulóktól. Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon, szervezeti és önkéntes formákban 

mindenki megtalálhatja a képességeinek, ambícióinak leginkább megfelelő reszortot, illetve feladatot. A 

kompetenciák és a fejlesztési területek összefüggéseire jellemző, hogy ennek a kompetenciának a fejlesztése 

egyúttal az erkölcsi fejlődést, a demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését, 

a felelősségvállalást másokért, az önkéntességet és még a pályaorientáció nevelési területek céljait is 

szolgálják.  

A testnevelés-tanítás sajátos céljai közé kell sorolni az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség kompetencia fejlesztését. A motoros cselekvések mozgásmintát és mozgásmodellt 

megközelítő megjelenítésük által esztétikai tartalommal bírnak. Egy szemre is szép tornaelem vagy labdás 

megoldás nagy hatással van az egyénre és a társakra egyaránt. Az esztétikai élmény átélése, a kifejezőkészség 

kinyilvánítása kiváltja és fokozza a testnevelés iránti érdeklődést már ezen az iskolafokon is. 

 

4.3. Tanulási nehézségek 
 

Sajnos legtöbbször csak az iskolába kerülve derül ki, hogy a gyerek nem tud teljesíteni. szükséges alapvető 

készségek nem alakultak ki, de még ebben az időszakban sem késő, hogy minél játékosabban, tehát a gyerek 

belső késztetését felhasználva segítsünk. 

Az iskolában ekkor is sokat lehet még segíteni, de az életkor növekedésével egyre nehezebb a teljes siker 

elérése.  

Sajnos sok gyerek küzd hosszabb-rövidebb ideig mozgásszervi megbetegedéssel, gyakori a boka, térd fájdalma 

miatti felmentések, melyek 2-3 hónapra is szólnak. Figyelembe kell vennünk az asztmás panaszokkal küzdő 

gyerekek terhelhetőségét. 
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4.4. Tehetséggondozás 
A tehetséges tanulók sportágspecifikus tudása az iskolai rendezvényekre, a diáksportba és a 

versenysportba irányítással növekszik tovább. A tehetséggondozás a különböző szintű versenyeken való 

részvétellel teljesedik ki. 

4.5. Közösségfejlesztés 
 

A közösségfejlesztés a személyiségfejlesztéshez és tehetséggondozáshoz kapcsolódó folyamat, melynek célja 

az egyén érdekeinek és közvetlen környezetének, illetve a társadalom elvárásainak harmóniába rendezése, 

összhangba hozása. 

A közösségfejlesztés alappillére a jelenlegi iskolarendszerben az osztályközösség. A közösségformálás 

szempontjából kulcsszerepe van az osztályfőnöknek, továbbá fontos szerepet kapnak az egy osztályban tanító 

tanárok és az osztályt közéleti szinten képviselő ODB (az osztály diákbizottsága). 

Az osztályok feletti közvetlen szerveződés az évfolyam.  

A közösség megkívánja a globális, érdeklődés szerinti formákat, leginkább azonban a hagyományok léte, 

megtartása és újabb szituációk teremtése kovácsolhat az iskola iránt elkötelezett diákokat. 

Az évfolyamtól független szakkörök, szervezetek, programok lehetővé teszik, hogy a különböző osztályból 

származó diákok megismerjék egymást, oldják a zárt osztálykeretet, kötetlenségük révén mélyítsék az 

iskolához való kötődést, példát adva a tartalmas szabadidő eltöltésének lehetőségeire. 

A tanulók közösségfejlesztésén kívül fontosnak tartom a munkaközösség tagjainak csapatépítését is, melyet 

közös élményszerzéssel: órabemutatók, szakmai napok, tanulmányi utak alkalmával erősíthetünk. 

4.6. Közösségi programok 
 

 Fontos közösségformáló szerepe van a következőknek: 

 erdei iskola 

 iskolai táborok, kerékpár- és kenutúrák; 

 természetjáró-táborok 

 ásványgyűjtő túrák 

 tanulmányi kirándulások 

4.7. A pedagógusok módszertani fejlesztése (személyes- és szociális képességek terén) 
 2018. március 10. Tavaszi szakmai nap 

témája: 

Gimnasztikai labda használatának lehetőségei a 

mindennapos testnevelésben 

Labancz Mihály  

eKréta használata a mindennapokban, vándortábor- Tanner Márta, Konyári Dávid, Kissné  
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vezető képzések, úszásoktatás Semsei-Tóth Mária 

 2018. február 25. Vizi-vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
Nagyné Zsíros Irén, Jeles Éva, Tóth Imre, Bistey Attila, Tanner Márta Budapest 

 2018. április 11. “Kézilabda az iskolában” szakmai nap  
Szabó Attila Tiszaföldvár 

 2018. május 2. Kerékpáros vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
Kissné Semsei-Tóth Mária, Józsi-Tóth Magdolna, Seres Tímes, Nábrádiné Bagdi Ildikó, Tanner Márta, 

Szücs Mihály, Szabó Attila, Petrus Tamás, Konyári Dávid  Nyíregyháza 

 2018. május 12-13. Vizi-vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
Nagyné Zsíros Irén, Jeles Éva, Tóth Imre, Tanner Márta Tokaj 

 2018. május 19-20. Kerékpáros vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
Kissné Semsei-Tóth Mária, Józsi-Tóth Magdolna, Seres Tímes, Nábrádiné Bagdi Ildikó, Tanner Márta, 

Szücs Mihály, Szabó Attila, Petrus Tamás, Konyári Dávid  Beregdarócz 

5. Eredményességi mutatók 
 

5.1. Eredményességi mutatók 
 

Eredmények: 

Eredmények: 

Szeptember 

19 14:00 Körzeti mezei 

futóverseny 

Diákolimpia 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

I-V. kcs versenyzők, kísérő pedagógusok, 

Labancz Mihály, Dombiné Fésűs Éva, 

Nagyné Zsíros Irén, Madai Tamás, 

Husztiné Dézsi Irén, Jeles Éva, Nábrádiné 

Bagdi Ildikó, Konyári Dávid, Hadas 

Sándor, Kissné Semsei-Tóth Mária, 

Tanner Márta 

Nagy Norbert 

Sportközpont 

22-

23 

MTTOE konferencia Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Nagyné Zsíros Irén, Tanner Márta Pécs 

22 7:50 Simonyi 

Óbester toborzó 

emlékfutás 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

8.a, 8.b, Tanner Márta, Hadas Sándor Hn. Polgármesteri 

Hivatal előtere 

27 13:00 Megyei mezei 

futóverseny 

Szabóné Tanner MDSZ, Hadas Sándor, Kissné Semsei-Tóth 

Mária, Simon Ferenc, Konyári Dávid, 

Debrecen 
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Diákolimpia 

(esőnap: okt.4.) 

Varga Éva Márta Nábrádiné Bagdi Ildikó,Erdei Erzsébet 

szeptember  

Október 

17 II. kcs fiú labdarúgó 

körzeti Diákolimpia 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Nábrádiné Bagdi Ildikó, Konyári Dávid, 

Madai Tamás 

Nagy Norbert 

Sportcentrum 

18 I. kcs fiú labdarúgó 

körzeti Diákolimpia 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Jeles Éva, Konyári Dávid Nagy Norbert 

Sportcentrum 

19 III. kcs fiú labdarúgó 

körzeti Diákolimpia 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Hadas Sándor Nagy Norbert 

Sportcentrum 

November 

10-

11. 

10.00 MKKSZ 

Közgyűlés, Szakmai 

Konferencia és 

Évzáró Gála 

Szabóné 

Varga Éva 

 Jeles Éva, Nagyné Zsiros Irén, Tanner 

Márta 

Eger 

17 8:00 IV. kcs Futsal 

körzeti Diákolimpia  

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Hadas Sándor, IV. kcs futsal csapat Somorjai László 

Sportcsarnok 

18 14:00 "Jó tanuló, jó 

sportoló" díjazás 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

22 gyerek, Tóth Imre, Nagyné Zsíros Irén, 

Tanner Márta 

Debreceni 

Aquaticum 

Élményfürdő 

különterme 

28 Játékos 

sportvetélkedő 

körzeti Diákolimpia 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Madai Tamás, Jeles Éva, Konyári Dávid, 

Agárdiné Papp Marianna 

Polgári úti egység 

tornaterme 

29 Játékos 

sportvetélkedő 

Diákolimpia megyei 

döntő 

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Jeles Éva, Konyári Dávid, 18 gyerek Debrecen 

 

9 NETFIT mérés 

mérési időszak 

kezdete 

Tóth Imre Tanner 

Márta 

Nagyné Zsíros Irén, Madai Tamás, Simon 

Ferenc, Hadas Sándor, Kissné Semsei-

Tóth Mária, Labancz Mihály, Dombiné 

Fésűs Éva, Tanner Márta 

Polgári úti, Óvoda 

úti, Magyar úti 

egység 
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24 Országos 

Asztalitenisz 

Diákolimpiai Döntő 

Székely 

Barnabás 

Székely 

Barnabás 

Balogh Erik Tata 

25 9:00 IV. kcs lány 

kézilabda 

Diákolimpia körzeti 

döntő  

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Hadas Sándor, Szabó Attila, 10 fős lány 

csapat 

Hajdúnánás, 

Somorjai László 

Városi 

Sportcsarnok 

26 10:00 IV. kcs fiú 

kézilabda 

Diákolimpia körzeti 

döntő  

Szabóné 

Varga Éva 

Tanner 

Márta 

Labancz Mihály, Hadas Sándor, 10 fős fiú 

csapat 

Hajdúnánás, 

Somorjai László 

Városi 

Sportcsarnok 

 

 

Január 

25 9:00 IV. kcs lány kézilabda Diákolimpia körzeti döntő  Hadas Sándor, Szabó 

Attila 

10 fős lány 

csapat 

Hajdúnánás, 

Somorjai László 

Városi 

Sportcsarnok 

24 Országos Asztalitenisz Diákolimpiai Döntő (Tata) Székely Barnabás Balogh Erik Tata 

26 10:00 IV. kcs fiú kézilabda Diákolimpia körzeti 

döntő 

Labancz Mihály, 

Hadas Sándor,  

10 fős fiú 

csapat 

Hajdúnánás, 

Somorjai László 

Városi 

Sportcsarnok 

Február 

6 IV. kcs lány kézilabda Diákolimpia megyei 

elődöntő 

Hadas Sándor, Szabó Attila, 13 fős 

lány csapat 

Hajdúnánás, 

Somorjai László 

Városi 

Sportcsarnok 

13 8:30 III. kcs leány kézilabda Diákolimpia megyei 

elődöntő 

Hadas Sándor, 13 fős lány csapat Hajdúnánás, 

Somorjai László 

Városi 

Sportcsarnok 

16 8:30 III. kcs fiú kézilabda Diákolimpia megyei 

elődöntő 

Hadas Sándor, 14 fős fiú csapat Hajdúnánás, 

Somorjai László 
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Városi 

Sportcsarnok 

17 Kézilabda az iskolában - Mezőtúr Szabó Attila, 1.b fiú kézilabdásai Mezőtúr 

27 14:00 Iskolai Bozsik program IV. kcs fiú és leány csapatok, Kissné 

Semsei-Tóth Mária, Tanner Márta 

Polgár 

Március 

27 III. kcs leány kézilabda Diákolimpia megyei döntő Hadas Sándor, 14 fős lány csapat Somorjai László 

Városi 

Sportcsarnok 

Április 

6 II. kcs fiú labdarúgó Diákolimpia körzeti döntő Nábrádiné Bagdi Ildikó, Konyári 

Dávid, Jeles Éva, Éles Judit 

Nagy Norbert 

Sportközpont 

10 I. kcs fiú labdarúgó Diákolimpia körzeti döntő Konyári Dávid, Jeles Éva, Erdei 

Erzsébet 

Nagy Norbert 

Sportközpont 

11 III-IV. kcs leány labdarúgó Diákolimpia körzeti 

döntő 

Kissné Semsei-Tóth Mária Nagy Norbert 

Sportközpont 

12 IV. kcs fiú kispályás labdarúgó Diákolimpia körzeti 

döntő 

Hadas Sándor, Nagyné Zsíros Irén Nagy Norbert 

Sportközpont 

13 I. kcs fiú labdarúgó Diákolimpia megyei elődöntő Erdei Erzsébet, Székely Barnabás Hajdúszoboszló 

16 II. kcs fiú labdarúgó Diákolimpia megyei elődöntő Jeles Éva, Székely Barnabás10 főcs 

fiú csapat 

Balmazújváros 

16 III. kcs fiú labdarúgó Diákolimpia körzeti döntő Hadas Sándor, Madai Tamás, 

Nagyné Zsíros Irén 

Nagy Norbert 

Sportközpont 

17 II. kcs atlétika Diákolimpia körzeti döntő Labancz Mihály, Dombiné Fésűs Éva, 

Konyári Dávid, Nábrádiné Bagdi 

Ildikó, Pusztai Eszter 

Nagy Norbert 

Sportközpont 

18 IV. kcs atlétika Diákolimpia körzeti döntő Labancz Mihály, Dombiné Fésűs Éva, 

Tanner Márta 

Nagy Norbert 

Sportközpont 

19 III. kcs atlétika Diákolimpia körzeti döntő Labancz Mihály, Dombiné Fésűs Éva, Nagy Norbert 
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Tanner Márta Sportközpont 

26 I. kcs. atlétika Diákolimpia megyei döntő Hadas Sándor, Tanner Márta 6 fős 

lány csapat 

Debrecen 

Május 

26 Bozsik Gyermeklabdarúgó Fesztivál IV. kcs lány-fiú csapat 15 fő, Kissné 

Semsei-Tóth Mária, Tanner Márta 

Telki 

Június 

18 "Kézilabda az iskolában" záró forduló Szabó Attila, 1.b fiú kézilabdásai Balatonboglár 

 

Versenyeredmények 

Versenyeredmények 

Körzeti mezei futóverseny Diákolimpia 

I. kcs lány    

1. Hadas Tilla Iskola u. 

3. Balázs Barbara Magyar u. 

4. Varga Nóra Magyar u. 

5. Zsuga Eliza Iskola u. 

6. Hadházy Alexandra Magyar u. 

I. kcs fiú   

1. Mészáros Balázs Polgári u. 

2. Balogh Ádám Magyar u. 

3. Demeter Ákos Iskola u. 

4. Oborzil Nándor Polgári u. 

5. Farkas Ferenc Iskola u. 

6. Petrus Milán Iskola u. 

II. kcs lány   

1. Horváth Kata Polgári u. 



 

 

92 
 

2. Horváth Hanna Polgári u. 

4. Jóna Regina Iskola u. 

5. Varga Hanna Magyar u. 

6. Erdei Éva Iskola u. 

II. kcs fiú   

1. Mircse Iván Polgári u. 

3. Deli Zsolt Iskola u. 

4. Hadházy Tamás Iskola u. 

III. kcs lány   

1. Horvth Maja Polgári u. 

2. Molnár Evelin Polgári u. 

4. Mekes Szabina Vivien Polgári u. 

6. Hadadi Orsolya Magyar u. 

III. kcs fiú   

1. Szincsák Sándor Dominik Polgári u. 

4. Nagy Ábel Óvoda u. 

IV. kcs lány   

1. Murvai Lucia Óvoda u. 

2. Váradi Emese Polgári u. 

3. Veress Boglárka Óvoda u. 

4. Reszegi Eszter Óvoda u. 

5. Kovács Kinga Iskola u. 

6. Balogh Ágnes Óvoda u. 

IV. kcs fiú   

1. Kovács Szabolcs Vendel Magyar u. 

2. Magi Boldizsár Óvoda u. 

5. Nagy Armandó Óvoda u. 
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6. Dobó Tamás Bence Polgári u. 

Megyei mezei futóverseny, Debrecen 

600 m fiú     

4. Mészáros Balázs 2009 
Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

600 m leány     

4. Varga Nóra 2009 
Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

9. Hadas Tilla 2009 
Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

1500 m leány     

2. Horváth Kata 2007 
Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

2000 m leány     

4. Horváth Maja 2005 
Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

I. kcs. fiú csapat 

2. Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

4. Mészáros Balázs 2009 
 

 

12. Balogh Ádám 2009  
 

 

16. Farkas Ferenc 2009 
 

 

24. Oborzil Nándor 2009 
 

I. kcs. leány csapat 

2. Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

4. Varga Nóra 2009 
 

 

9. Hadas Tilla 2009 
 

 

11. Zsuga Eliza Kinga 2010 
 

 

12. Balázs Barbara 2009 
 

II. kcs. leány csapat 

3. Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

2. Horváth Kata 2007 
 

 

12. Horváth Hanna 2008 
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20. Jóna Regina 2008 
 

 

40. Erdei Éva 2008 
 

IV. kcs. leány csapat 

2. Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

11. Váradi Emese 2003 
 

 

12. Murvai Lucia 2004 
 

 

17. Kovács Kinga 2003 
 

 

19. Reszegi Eszter 2004 
 

Az országos mezei futóverseny Diákolimpiára továbbjutott 

egyénibe: 

 

2. Horváth Kata 2007 

csapatban: 

 
  

 

 

2. Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

11. Váradi Emese 2003 
 

 

12. Murvai Lucia 2004 
 

 

17. Kovács Kinga 2003 
 

 

19. Reszegi Eszter 2004 
 

 

I. kcs fiú labdarúgó körzeti Diákolimpia 

1. Bocskai István Ált. Isk. Polgári úti egység Jeles Éva 

3. Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti egység Konyári Dávid 

 

II. kcs fiú labdarúgó Diákolimpia 

1. Bocskai István Ált. Isk. Polgári úti egység Madai Tamás 

4. Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti egység Nábrádiné Bagdi Ildikó 

 

III. kcs fiú labdarúgó Diákolimpia 

4. Bocskai István Ált. Isk. Óvoda úti egység Hadas Sándor 
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IV. kcs futsal Diákolimpia körzeti döntő 

4. Bocskai István Ált. Isk. Hadas Sándor Tanner Márta 

 

Játékos sportvetélkedő Diákolimpia körzeti döntő 

1. Bocskai István Ált. Isk. Polgári úti egység Jeles Éva 

2. Bocskai István Ált. Isk. Iskola úti egység Konyári Dávid 

4. Bocskai István Ált. Isk. Magyar úti egység Agárdiné Papp Mariann 

 

Játékos sportvetélkedő Diákolimpia megyei döntő 

4. Bocskai István Ált. Isk. összevont csapata Jeles Éva, Konyári Dávid 

 

Asztalitenisz Diákolimpiai Országos Döntő 

1. Balogh Erik Székely Barna 

 

IV. kcs lány kézilabda Diákolimpia körzeti döntő  

2. hely Bocskai István Ált. Isk., AMI és Koll. Szabó Attila, Hadas Sándor 

 

IV. kcs fiú kézilabda Diákolimpia körzeti döntő 

1. hely Bocskai István Ált. Isk., AMI és Koll. Labancz Mihály, Hadas Sándor 
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Balogh Ágnes Bohács Boglárka Dózsa Fanni Napsugár Fejér Dominika 

Fejes Fanni Angelika Kónya Fanni Madai Netti Nagy Erika Nóra Péntek 

Petra Reszegi Eszter Szanyi Bettina Szincsák Jázmin Anita Váradi Emese 

Veres Boglárka  körzeti 

IV. kcs lány kézilabda 

Diákolimpia körzeti döntő  

2 

Bakó Attila Bakó László Csiszár Tamás Deli Zoltán Dézsi Demeter Csaba 

Kántor Alex Máró László Nyakó Sándor Radó Zoltán Széki Sándor Máté 

Szilágyi Bence Varga Máté Gábor  körzeti 

IV. kcs fiú kézilabda 

Diákolimpia körzeti döntő  

1 

Balogh Ágnes Bohács Boglárka Dózsa Fanni Napsugár Fejér Dominika 

Fejes Fanni Angelika Kónya Fanni Madai Netti Nagy Erika Nóra Péntek 

Petra Reszegi Eszter Szanyi Bettina Szincsák Jázmin Anita Váradi Emese 

Veres Boglárka  

megyei 

elődöntő 

IV. kcs lány kézilabda 

Diákolimpia megyei 

elődöntő  

3 

Bakó Attila Bakó László Csiszár Tamás Deli Zoltán Dézsi Demeter Csaba 

Kántor Alex Máró László Nyakó Sándor Radó Zoltán Széki Sándor Máté 

Szilágyi Bence Varga Máté Gábor  

megyei 

elődöntő 

IV. kcs fiú kézilabda 

Diákolimpia megyei 

elődöntő  3 

Bohács Boglárka Dózsa Fanni Napsugár Fejér Dominika Fejes Fanni 

Angelika Kasnyóczki Regina Kónya Fanni Madai Netti Péntek Petra 

Szincsák Jázmin Anita 

megyei 

elődöntő 

III. kcs leány kézilabda 

Diákolimpia megyei 

elődöntő 1 

Bakó Attila Csiszár Péter Deli Zoltán Deli Zsolt G. Nagy Donát Hadas Zétény 

Hadházy Gábor Hadházy Tamás Jámbor Attila Máté Karócz Imre Kőrösi 

Róbert László Nagy Péter Zsolt Oláh Sándor Tamás Pálóczi Félix Ruda 

Albert  

megyei 

elődöntő 

III. kcs fiú kézilabda 

Diákolimpia megyei 

elődöntő  

3 

Bohács Boglárka Dózsa Fanni Napsugár Fejér Dominika Fejes Fanni 

Angelika Kasnyóczki Regina Kónya Fanni Madai Netti Péntek Petra 

Szincsák Jázmin Anita 

megye 

döntő 

III. kcs leány kézilabda 

Diákolimpia megyei döntő 

3 

Csengeri Krisztián Fekete Gábor Horváth József Kéki László Kocsis Attila 

Oláh Szabolcs Szabó Márk Tar Dominik László Vajas Attila Szabolcs Varga 

Dénes  körzeti 

II. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia körzeti döntő 

1 

Iskola úti egység körzeti 

II. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia körzeti döntő 4 

Bakos Roland Balázs Benett Bényei Bálint Kéki Zoltán Kiss Imre Kovács 

Iván Imre Mészáros Balázs Mészáros Dávid Oborzil Nándor körzeti 

I. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia körzeti döntő 1 

Iskola úti egység körzeti 

I. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia körzeti döntő 3 

Balogh Ágnes Csuja Bernadett Gacsó Krisztina Kató Kincső Bíborka Pálmai 

Violetta Smid Kiara Angelika Vajas Nikolett  körzeti 

III-IV. kcs leány labdarúgó 

Diákolimpia körzeti döntő 2 

Burján Renátó Csengeri Norbert Dobó Tamás Bendegúz Magyar Gergő 
körzeti IV. kcs fiú kispályás 

labdarúgó Diákolimpia 
3 
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Molnár István Pálóczi Richárd Varga Roland Zámbó Norbert körzeti döntő 

Bakó László Cserepes Levente Etele Győri Norbert Kolompár Sándor 

Krisztofer Lovász Levente Attila Magi Boldizsár Nagy Zoltán Rostás Róbert 

Varga Máté Gábor Zsuga Kristóf  körzeti 

IV. kcs fiú kispályás 

labdarúgó Diákolimpia 

körzeti döntő 4 

Bakos Roland Balázs Benett Bényei Bálint Kéki Zoltán Kiss Imre Kovács 

Iván Imre Mészáros Balázs Mészáros Dávid Oborzil Nándor 

megyei 

elődöntő 

I. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia megyei 

elődöntő 2 

Bakó Attila Besenczky Dávid Daróczi Bálint Gurbai Balázs Hallgató Dániel 

Kovács Attila Ádám Kovács Dávid Lovász Levente Attila Ötvös Dávid Ötvös 

Richárd Ferenc Pálóczi Félix Papp Tamás Márk Pók Bence Pók Csaba Pók 

István  körzeti 

III. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia körzeti döntő 

2 

Alföldi László Zoltán Balogh Dominik Dávid Csengeri Zsolt Dankó Dávid 

Domoszlai Attila Dózsa Gergő Zoltán Gulyás Sándor Kéki László Kocsis 

Attila Széki Sándor Máté Szincsák Sándor Dominik Vajas Attila Szabolcs  körzeti 

III. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia körzeti döntő 

4 

Csengeri Krisztián Fekete Gábor Horváth József Kéki László Kocsis Attila 

Oláh Szabolcs Szabó Márk Tar Dominik László Vajas Attila Szabolcs Varga 

Dénes  

megyei 

elődöntő 

II. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia megyei 

elődöntő 2 

Bakos Roland Balázs Benett Bényei Bálint Kéki Zoltán Kiss Imre Kovács 

Iván Imre Mészáros Balázs Mészáros Dávid Oborzil Nándor 

megyei 

döntő 

I. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia megyei döntő 3 

Csengeri Krisztián Fekete Gábor Horváth József Kéki László Kocsis Attila 

Oláh Szabolcs Szabó Márk Tar Dominik László Vajas Attila Szabolcs Varga 

Dénes  

megyei 

döntő 

II. kcs fiú labdarúgó 

Diákolimpia megyei 

elődöntő 3 

Hadas Tilla megyei 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia 1 

Hadas Tilla, Mester Noémi, Nagy Lili, Máró Lara, Pálóczi Emese, Juhász 

Nóri megyei 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia 4 

Gonda Krisztina, Hadházy Kinga, Oláh Lotti, Varga Kincső, Répási Virág, 

Rácz Dzsenifer körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs leány 

csapat 3. 

Horváth Kata körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs leány 

egyéni összetett 2. 

Dobó Vivien körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs leány 60 

m 3 

Horváth Kata körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs leány 

kislabdahajítás 1 
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Oláh Lotti körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs leány 

kislabdahajítás 2 

Varga Kincső körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs leány 

távolugrás 3 

Deli Zsolt, Hadházy Gábor, Hadházy Tamás, Szilágyi Roland, Csiszár Péter körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs lfiú 

csapat 3. 

Mircse Iván körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs fiú egyéni 

összetett 2 

Mircse Iván körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs fiú 60 m 2 

Varga Zoltán körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs fiú 60 m 3 

Csiszár Péter körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs fiú 

kislabdahajítás 2 

Mircse Iván körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs fiú 

kislabdahajítás 3 

Mircse Iván körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia II. kcs fiú 

távolugrás 1 

Balogh Dzsenifer, Sanyó Petra, Molnár Evelin, Kónya Fanni, Horváth Maja körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 

csapat 2 

Horváth Maja körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 

egyéni összetett 1 

Horváth Maja körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 60 

m 1 

Hadadi Orsolya körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 60 

m 3 

Horváth Maja körzeti Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 
1 
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600 m 

Sanyo Petra körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 

kislabdahajítás 3 

Sanyo Petra körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 

távolugrás 1 

Horváth Maja körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs leány 

távolugrás 2 

Deák Máté, Szücs Máté, Szalka Norbert, Papp Róbert, Hajdú Áron körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia III. kcs lfiú 

csapat 3. 

Fige Csenge körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

egyéni összetett 2 

Nagy Veronika körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

egyéni összetett 3 

Nagy Veronika körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

100 m 1 

Fige Csenge körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

100 m 2 

Fige Csenge körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

800 m 1 

Nagy Veronika körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

távolugrás 2 

Fige Csenge körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

távolugrás 3 

Nagy Veronika körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

súlylökés 2 

Fige Csenge körzeti Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 
3 
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súlylökés 

Fige Csenge körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs leány 

kislabdahajítás 3 

Radó Zoltán, Varga Ádám, Szalka Tamás, Pénzes Áron, Kovács Dávid körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs lfiú 

csapat 2 

Nagy Armandó körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 

egyéni összetett 2 

Nagy Armandó körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 100 

m 1 

Nagy Armandó körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 800 

m 1 

Varga Ádám körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 800 

m 2 

Nagy Armandó körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 

távolugrás 2 

Nagy Zoltán körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 

távolugrás 3 

Kolompár Krisztofer körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 

kislabdahajítás 1 

Radó Zoltán körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 

kislabdahajítás 2 

Varga Ádám körzeti 

Atlétika többpróba 

Diákolimpia IV. kcs fiú 

kislabdahajítás 3 

 

5.2. Mérési eredmények  
A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 
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A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése az iskola testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógusai – az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban 

–országosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazásával a 

nappali rendszerű iskolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének (a továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsolatos feladatokat. A tanulók fizikai 

fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a 

tanulók egészségi állapotának nyomon követése a tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – a mérésben érintett tanulónként – rögzíti és 

feltölti a számára kijelölt informatikai rendszerbe. 

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az iskola testnevelés 

tantárgyat tanító és az igazgatója által kijelölt egyéb pedagógusai tanévenként elemzik, és meghatározzák az 

adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából – elsősorban az iskolai 

testnevelésórák keretei között – szükséges intézkedéseket. 

A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai 

tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai program részét képező iskolai 

egészségfejlesztési program módosítására. 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) a tanulók fizikai fittségi mérésének adatait 

rögzítő, informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan 

módon feltöltött tanulói eredményeket a NETFIT-et támogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő 

rendszer automatikusan kiértékeli. 

A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendjéről szóló jogszabályban meghatározott mérési 

időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának alkalmazásával fel kell tölteni a NETFIT 

rendszerbe. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési 

azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. 

A fizikai fittség mérését az intézmény a mérést végző testnevelés szakos pedagógusokból álló csoportban 

végzi megbízott munkacsoport-vezető irányításával. 

Mérési adminisztrátorok: 

Polgári úti egység: Madai Tamás 

Magyar úti egység: Labancz Mihály 

Óvoda úti egység: Tanner Márta 
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sorrend teszt iskolánk országos tankerületi 

1. ütemezett hasizom 94 % 91 % 88 % 

2. kéziszorítóerő 92 % 88 % 89 % 

3. helyből távolugrás 77 % 73 % 69 % 

4. állóképességi ingafutás 71 % 56 % 53 % 

5. testzsír 68 % 67 % 65 % 

6. testtömegindex 64 % 73 % 69 % 
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7. hajlékonysági teszt 57 % 63 % 61 % 

8. ütemezett fekvőtámasz 55 % 70 % 65 % 

9. törzsemelés 38 % 53 % 52 % 

 

Sajnos a törzsemelés teszt eredménye elszomorító a 38 % miatt, érdekes módon a hasizomteszt 94 %-kal a 

legjobb. Oda kell figyelnünk arra, hogy ha hasizmot erősítünk, akkor az ellentétes működésű izmot is 

fejlesztenünk kell! Az országos és a tankerületi átlaghoz képest viszont örvendetes tény, hogy majdnem 20 %-

kal jobb az eredményünk az állóképességi ingafutásban. 

  

5.3. Az eredmények érékelése, fejlesztési feladatok 

 

Fontos hangsúlyozni a NETFIT mérés lényegét, azt hogy figyelembe veszi az egyén testi adottságait és az 

egészséges zóna elérése egészségügyi okokból fontos, nem a kimagasló teljesítmény a cél. 

Fontos a szülők bevonása a fejlesztés szempontjából, ezért az osztályfőnököket is kértük, hogy szülői 

értekezleten hívják fel a figyelmet az elektronikus felületre. Informatika tanárok segítségét kértük, hogy a 

diákok regisztrációját segítsék informatika órán. A diákok aztán tudnak segíteni szüleiknek a regisztrációban. 

Fejlesztendő területek: 

 hajlékonyság 

 a program egyéni értékelést adjon, mert így hamarosan elveszítjük azt a néhány érdeklődő gyereket és 
szülőt is, ami jelenleg van. 

Szabadidős mozgásos tevékenységek kapcsolata az iskolai eredményességgel címmel szakdolgozatot írok, 

melynek alapja egy kérdőív, amiben foglalkozok a NETFIT mérés eredményével is, annak önértékelésével a 

diákok részéről. Valamint a mérési eredmény internetes felületének ismeretével. Sajnos az eddig beérkezett 

135 tanuló válasza alapján 20 tanuló ismeri a mérési azonosítóját, 16 gyerek nézte már meg az eredményét, 

13-an válaszolták, hogy a szüleik is látták az eredményüket a www.netfit.eu weboldalon. Ez az adat elég 

siralmas, bár én úgy gondolom, hogy ha a mérési időszakban érdeklődnénk, akkor többen tudnák a mérési 

azonosítójukat, hogy megegyezik a kompetencia mérés azonosítójával. 

5.4. Nyomon követés  
A NETFIT mérés eredményeit folyamatosan rögzítjük, elemezzük. 

A 8. osztályt elhagyó tanítványaink visszalátogatnak, illetve többségük szüleivel is tartjuk a kapcsolatot. 

 

5.5. Pályázatokon való részvétel 

 Ebben a tanévben nem volt számunkra pályázható NTP pályázat kiírva 

http://www.netfit.eu/
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  Lehetőség szerint következő tanévre NTP-s pályázat írása 

6. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 

6.1. Módszertani fejlesztések 
 

 A T.E.S.I.M. kiadványok a legjelentősebb elemei azoknak a szakmódszertani fejlesztéseknek, amit az 

MDSZ a minőségi testnevelés érdekében végez. A kiadványok számos olyan területet ölelnek át, ami a 

XXI. századi testnevelés oktatásban, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt hasznos és 

előremutató. 

 A taktikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a játékoktatásban 

 A jógaalapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben 

 A stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben 

 Alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, testmozgáshoz 

 A tánc és a kreatív mozgás alapjai 

 Egészség- és személyiségfejlesztő kézikönyv az iskolai testneveléshez 

 Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben 

 Testnevelés tanításának didaktikai alapjai – középpontban a tanulás. 
Iskolánk minden egysége kapott egy –egy egységcsomagot. Célunk, hogy minél nagyobb körben ismertessük 

meg a testnevelést tanító kollégákkal, alsóban testnevelést tanító pedagógusokkal, osztályfőnökökkel. 

 

6.2. Innovatív feladatok 
 

Innovatív feladat a fenti módszertani fejlesztések megismerése, alkalmazása, kihasználása. 

 

6.3. Információáramlás 
 

A kommunikációt nagymértékben befolyásolja a vezető tehetsége, de befolyásoló tényezőnek számít a 

csoporttagok kommunikációs fejlettsége, kultúrája. 

Az iskolai kommunikáció feladata, az információk hatékony eljuttatása a címzetthez, illetve a válaszok 

fogadása. Fontos, hogy az információk gyorsan, hatékonyan áramoljanak az összes fogadó felé, válaszüzenetet 

fogadva, ezért olyan többcsatornás kommunikációs rendszert kell kialakítani, mely lehetővé teszi, hogy 

mindenki mindenkivel kapcsolatba tudjon lépni. Ilyen kommunikációs rendszer a Google Drive, ahol a 

munkaközösség tagjaival folyamatosan kapcsolatot tartunk. 

Sajnos nem egy telephelyen dolgozunk, ezért mindenkivel nem mindig találkozunk személyesen. Ennek 

feloldása érdekében munkaközösségi gyűléseket és szakmai napokat szervezünk, ahol közvetlenül is 
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megbeszéljük a felmerülő problémákat és megoldást is keresünk rá. A nem Bocskai Ált. Iskolában tanító 

kollégák sajnos kevésbé jeleznek vissza versenyfelhívásainkra, csak telefonos érdeklődésemre reagálnak. 

MDSZ új nevezési felülete is lehetőséget ad az információcserére. 

6.4. Szakmai együttműködés intézményen belül 
 

Nagyon fontosnak tartom, hogy nemcsak a munkaközösség tagjai között legyen kiváló a szakmai kapcsolat, 

hanem a más munkaközösségekkel is szoros kapcsolatot alakítsunk ki. 

Hiszen a természettudományok nemcsak egymással fonódnak össze, hanem más tantárgyakkal is és a 

gyerekek testi-lelki és szellemi fejlődéséhez csak együttműködve tudunk hozzájárulni. 

 

7. A munkaközösség külső kapcsolatai 
 

7.1. Szakmai együttműködés külső partnerekkel 
 

A pályázatok írása és megvalósítása lehetővé teszi, hogy más szervezetekkel és iskolákkal felvegyük a 

kapcsolatot, melyet természetesen folyamatosan ápolni kell. 

 

 a Város Önkörmányzat 

 a Tankerület többi iskolája 

 Hajdúnánás sportegyesületei 

 Városi Gyógyfürdő 

 Nagy Norbert Sportcentrum 

 Somorjai László Sportcsarnok 

 PCs Busz 

 Tedej Zrt. 

 Hajdú-Bihar megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 

7.2. Együttműködés társadalmi, szakmai szervezetekkel 
 

 Magyar Diáksport Szövetség 

 Nemzeti Tehetség Program 

 Szakági szövetségek 

8. A pedagógiai munka feltételei 
 



 

 

110 
 

8.1. Munkaközösségi döntések, vélemények 
 

A munkaközösséget érintő kérdésekben mindig együtt döntünk, közösen, egymás véleményét meghallgatva, 

az iskola és a gyerekek érdekeit előtérbe helyezve. Alternatív kerettantervet használunk az egyéni képességek 

figyelembevételével. 

8.2. Továbbképzési, továbbtanulási terv, megvalósulás 
 2018. február 25. Vizi-vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 

Nagyné Zsíros Irén, Jeles Éva, Tóth Imre, Bistey Attila, Tanner Márta Budapest 

 2018. május 2. Kerékpáros vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
Kissné Semsei-Tóth Mária, Józsi-Tóth Magdolna, Seres Tímes, Nábrádiné Bagdi Ildikó, Tanner Márta, 

Szücs Mihály, Szabó Attila, Petrus Tamás, Konyári Dávid  Nyíregyháza 

 2018. május 12-13. Vizi-vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
Nagyné Zsíros Irén, Jeles Éva, Tóth Imre, Tanner Márta Tokaj 

 2018. május 19-20. Kerékpáros vándortábor-vezető pedagógus-továbbképzés 
Kissné Semsei-Tóth Mária, Józsi-Tóth Magdolna, Seres Tímes, Nábrádiné Bagdi Ildikó, Tanner Márta, 

Szücs Mihály, Szabó Attila, Petrus Tamás, Konyári Dávid  Beregdarócz 

8.3. Infrastruktúra fejlesztése, humánerőforrás kihasználtsága 
 

A mindennapos testnevelés miatt megnövekedett óraszámok helyi igényének kielégítésére szükség van a 

Somorjai László Sportcsarnok használatára a keddi és a pénteki napon, így itt 22 testnevelés órának van helye. 

A sportcsarnok sporteszközökkel való felszereltsége sajnos nem biztosítja az órák eszközigényét, ezért egy 

tároló szekrényt hoztunk az Iskola úti egységből. 

A munkaközösség tagjai maximális óraszámban dolgoznak. A tanítási órákon kívül kompetenciafejlesztő 

órákat, szakköröket, tehetséggondozást is vállaltak. A teljes kihasználtságot mutatja, hogy több kollega jár 

iskolán belül a telephelyek között órát tartani. 

Az úszásoktatást a Hajdúnánási Gyógyfürdő szabadban lévő tanmedencéjében szerveztük meg 4 hét az őszi 

időszakban ( 2018.09.11-2018.10.06-ig), 5 hét a tavaszi időszakban (2018.04.16-2018.05.25-ig). 11 osztály heti 

2 órában tud részt venni az úszás oktatáson az 5-6. évfolyamon. A tavaszi időszakban a Hajdúnánási 

Gyógyfürdő úszómesterei tartják az oktatást. Következő tanév úszás órarendjének tervezésekor figyelembe 

kell majd vennünk a 6. évfolyam országos mérésének napjait, ill. az ünnepnapokat is. 

 

2018.04.23 2018.04.24 2018.04.25 2018.04.26 2018.04.27 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. 84 

 

41 99 48 

2. 
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3. 

    

6.c S.F 

4. 

    

6.c S.F. 

5. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

6. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

14:30-16:00 

6.a HS, 

6.b KSTM 

  

5.a NZSI, 

5.b HS 

 

      

 

2018.04.30 2018.05.01 2018.05.02 2018.05.03 2018.05.04 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. 

  

41 99 48 

2. 

     
3. 

    

6.c S.F 

4. 

    

6.c S.F. 

5. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

6. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

14:30-16:00 

6.a HS, 

6.b KSTM 

  

5.a NZSI, 

5.b HS 

 

      

 

2018.05.07 2018.05.08 2018.05.09 2018.05.10 2018.05.11 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. 84 

 

41 99 48 

2. 

     
3. 

    

6.c S.F 

4. 

    

6.c S.F. 
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5. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

6. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

14:30-16:00 

6.a HS, 

6.b KSTM 

  

5.a NZSI, 

5.b HS 

 

      

 

2018.05.14 2018.05.15 2018.05.16 2018.05.17 2018.05.18 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. 84 

  

99 48 

2. 

     
3. 

    

6.c S.F 

4. 

    

6.c S.F. 

5. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

6. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

14:30-16:00 

6.a HS, 

6.b KSTM 

  

5.a NZSI, 

5.b HS 

 

      

 

2018.05.21 2018.05.22 2018.05.23 2018.05.24 2018.05.25 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

1. 

   

99 48 

2. 

     
3. 

    

6.c S.F 

4. 

    

6.c S.F. 

5. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 
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6. 5.f LM 

 

6.e DFÉ, 

6.d NZSI 

5.d MT 

5.c HS 5.e MT 

14:30-16:00 

6.a HS, 

6.b KSTM 

  

5.a NZSI, 

5.b HS 

  

8.4. IKT- eszközök használata 
 

A munkaközösség minden tagja használja a modern IKT eszközöket, de sajnos probléma, hogy még mindig 

nincs mindenkinek saját eszköze, illetve, a meglévők amortizálódtak, fejlesztésre várnak. Testnevelés órákon 

nem ez a jellemző, inkább a NETFIT mérések lebonyolításánál, ill. rögzítésénél használjuk.  

8.5. Az egyenletes terhelés biztosítása 
 

A munkaközösség feladatait próbáljuk egyenletesen megosztani. Szerencsésnek tartom magunkat, hiszen az 

elmúlt években a munkaközösség tagjai összekovácsolódtak, munkánk összehangolódott, egy együttműködő, 

egymást segítő csapat alakult ki. Mindenki pontosan és precízen végzi a munkáját, melyet az óralátogatások 

során is tapasztalhattuk. A pályázatot íróknak és megvalósítóknak nagyobb a leterheltsége, de a többiek 

toleránsak velük szemben. 

 

9. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 
programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 
 

Az éves célok, feladatok megvalósítása (rövid összegzés, mi valósult meg, mi nem, erősségek, gyengeségek 

kiemelése, további fejlesztő feladatok meghatározása) 

A Pedagógiai Program Helyi tanterve szerint a nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, 

bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 

pályaválasztásra, pályaorientációra. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, a mozgásigény 

kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni, 

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele, az 

ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, fokozatosan 

kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív - interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 
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A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása.  

Az alsó tagozaton megkezdett oktató nevelőmunkára szervesen épülve folytatódik a felső tagozaton a tanítás. 

A munkaközösségek egységes értékrend közvetítésével erősítik egymás hatását.  Ezen még dolgoznunk kell, de 

a folyamatos beszélgetése, egyeztetések, gyűlések alkalmával próbáljuk közösen a gyerekek érdekeit szem 

előtt tartva egységes elveket követni. 

Célunk a magas színvonalú szakmai munka a diákok egyéni képességeinek figyelembevételével.  A 

továbbképzéseket fontosnak tartjuk, rendszeresen részt veszünk szakmai programokon. A tanítási órák 

mellett szakköri és egyéb délutáni foglalkozáson készítjük fel tanulóinkat a városi, megyei, országos 

sportversenyekre. 

Tanítványaink a mindennapos testnevelés, testmozgás mellett több sportággal ismerkedhetnek meg délutáni 

testedzés illetve versenyszerű sportolás keretében. Részt veszünk a kézilabda, labdarúgás, atlétika, kajak-

kenu, birkózás, karate, asztalitenisz, sportágak versenyein, diákolimpiai rendezvényein.  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvényben meghatározottak 

szerint szervezzük meg. 

Nagy gondot fordítunk az alapfeladatunkra: minden tanuló sajátítsa el életkorának megfelelően a tantervi 

követelményeket. Kiemelt feladat a differenciálás és ezzel a tehetséggondozás és felzárkóztatás biztosítása, 

melyeket főleg differenciált óravezetéssel tudunk megoldani. Nagy figyelmet fordítunk az életkori 

sajátosságokra, játékos, kreatív feladatokkal, melyekkel motivációt és sikerélményt is biztosítunk. Ezt az 

elnyert pályázatok megvalósítása is segíti. 

Fontos feladat a tudás értékének közvetítése, a tudományos szövegértés fejlesztése, felkészítés az élethosszig 

tanulásra, melyet minden tanítási órán előtérbe helyezünk. 

 

Tanner Márta, mukaközösség-vezető 
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Mérés-értékelés munkaközösség 

2017 – 2018 

évvégi beszámoló 

 

Készítette: Mezeiné Gurbán Juliánna 

 

Hajdúnánás, 2018. június 25. 
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1. Bevezetés 

 

A tanulók teljesítményének rendszeres mérése, értékelése a pedagógiai folyamat 

meghatározó területe, végig kíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes képzési 

szakaszokat. Motiválja a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülő felé, s 

folyamatosan segíti az iskola ellenőrzési rendszerét. 

 Az iskola helyi tanterve (a NAT alapján) tartalmazza azokat a kompetenciákat, ismereteket 

melyek fejlesztéséért az iskola kötelezettséget vállalt. Minden műveltségterületen vannak 

olyan tantárgyspecifikus kompetenciák, melyek az adott tantárgyi tudás alkalmazásának 

képességét biztosítják, illetve vannak átfogó kompetenciaterületek, melyek tantárgytól 

függetlenül szükségesek és fejleszthetők (pl.: együttműködés, kommunikáció…). Mindezek 

együtt alkotják értékelési szempontjaink alapját. 

 

2. Helyzetelemzés 

 

2.1. Személyi feltételek: 

A mérés-értékelés munkaközösség csoportját a mérési értékelési tevékenységek iránt 

érdeklődő nevelők és ezen feladatokkal megbízott pedagógusokból alkottuk meg a tanév 

elején. A munkacsoport összeállításakor a tagokat a feladatokhoz választottuk ki az 

iskolavezetés segítségével, de a szeptemberi elképzelésekhez képest a munkaközösség tagjai 

külső körülmények miatt megváltoztak. A munkaközösség jelenlegi tagjai: 

 Mezeiné Gurbán Juliánna, munkaközösségvezető, 

 Nábrádi Mihályné, munkaközösségi tag 

 Urbánné Dobos Erzsébet, munkaközösségi tag 

 Szabó Attila, munkaközösségi tag 

 Gazdácska Judit, munkaközösségi tag 

 Nagy Attila, munkaközösségi tag 

 Jámborné Murvai Mária, munkaközösségi tag 
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 Deméné Czeglédi Éva, munkaközösségi tag 

 Pappné Koroknai Éva, munkaközösségi tag 

 Dr. Tóthné Ferencz Marianna, munkaközösségi tag 

 Jeles Éva, munkaközösségi tag 

2.2. Támogató tagok:  

a munkacsoport által szervezett és koordinált mérésekben résztvevő nevelők és 

munkaközösségvezetőik. Szinte a teljes tantestület érintett volt a munkaközösség által 

szervezett valamelyik mérésben. 

 

3. Pedagógiai folyamatok 

 

3.1. Tervezés 

Feladataink között megterveztük a munkaközösségekre és a nevelőtestület egészére nézve 

egységes értékelési rendszer kialakítását és következetes alkalmazását, mely szem előtt 

tartja a következőket:  

„A pedagógiai értékelés során nem pusztán a tanulási folyamat eredményeinek ismerete 

fontos. A tudatos fejlesztés érdekében visszajelzések kellenek arra vonatkozóan is, hogy a 

pedagógiai célok kitűzése és az eredmények megszületése között lejátszódó tanulási 

folyamat mennyire eredményes.” (Tyler R.W.: Basic Principles of Curriculum and 

Instruction. The University of Chicago Press, Chicago, 1949.)  

Ezzel összhangban a hagyományos minősítő (szummatív) értékelés mellett egyre nagyobb 

hangsúlyt kell, hogy kapjon a fejlesztő (formatív) és helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelés 

is, melyek lehetőséget adnak mind a pedagógusnak, mind a diáknak, hogy a tanítási-tanulási 

folyamat rendszeres elemzésével, értékelésével annak hatékonyságát, eredményességét 

növeljék. 
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3.1.1. Éves célok és feladatok 

Munkacsoportunk ebben a tanévben alakult meg, ezért az idei tanévre az volt a célunk, hogy 

a Pedagógiai Programunkban szereplő iskolai méréseket -a munkaközösségvezetők és a 

munkaközösségek észrevételeinek megfelelően-, egységes formába öntsük, a párhuzamos 

méréseket és a nevelési-oktatási munkánk során nem releváns méréseket megszüntessük. 

Sajnos minden összehangoló tevékenység ellenére még mindig vannak olyan 

munkaközösségek, ahol nem létező vagy felesleges méréseket és adatokat kérnek be a 

tagoktól. Ezektől a feleslegesen elvégzett munkáktól meg kell kímélni a kollégákat, hogy 

érdemi és pontos munkát tudjanak végezni a sok-sok napi feladatuk mellett. 

 

4. Mérések rendje: 

4.1. Országos mérések (a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján) 

4.1.1. Országos kompetenciamérés és az Idegen nyelvi mérés 

A mérések rendben lezajlottak iskolánkban, az idegen nyelvi mérési eredmények 

adatszolgáltatása megtörtént az Oktatási Hivatal felé. Az előző tanévben lezajlott 

kompetenciamérés eredményeit megvizsgáltuk, kielemeztük. Észrevételeinket, a 

kijelölt fejlesztési feladatokat intézményegységi értekezleteken ismertettük a 

tantestület tagjaival.  

A mérési eredmények a https://www.kir.hu/okmfit/ honlapon, az iskolánk honlapján 

is megtalálhatók valamint a mellékletben is. 

 

4.1.2. Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés 

A mérésre kijelölt tanulók vizsgálata és a jelentésük megtörtént. 

4.1.4. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálata 

2018. január 9. és 2018. április 27. között kellett megszervezni, a mérési eredmények 

feltöltése a határidőig megtörtént. 

 

https://www.kir.hu/okmfit/
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4.2. Intézményi mérések 

4.2.1. Projektmunka készítése: 

2017. november végén, december elején megtörtént. A kiemelkedő projektmunkákat 

a Debreceni Diákkonferenciára és a KGYTK Orosházi regionális döntőibe benevezte a 

projektvezető. 

A Debreceni Diákkonferenciára benevezett tanulók egy házi versenyen mérhették 

össze tudásukat, az itteni teljesítményük alapján Holba Kata Regina, Huszti Veronika 

és Rostás Patrik kaptak meghívást a debreceni selejtezőre, de egyik tanulót sem 

hívták be a döntőbe. 

A KGYTK Orosházi regionális döntőjébe Reszegi Gréta, Szabó Lúcia, Pálmai Violetta, 

Lantos Antal, Veres Boglárka, Gál Virág Veronika és Szakál Sarolta kaptak meghívást. 

A nagyon szoros versenyen Pálmai Violetta 1. helyezést ért el, így ő képviselhette 

iskolánkat a budapesti országos döntőben. 

 

4.2.2. Szóbeli vizsga  

Szóbeli vizsgát a magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

tantárgyakból tehetnek a 8. osztályos tanulóink. A tantárgyak vizsgatételeit év elején kell 

a szaktanároknak nyilvánosságra hozták. A választott vizsgatárgyból a márciusi szóbeli 

vizsgán a tanulók egy 2-3 fős vizsgabizottság előtt adtak számot tudásukról. A vizsgára a 

tanulók többsége szépen felkészült. A vizsgán kapott érdemjegy egy témazáró dolgozat 

értékével egyenértékű.  

  

4.2.3. Az SNI-s tanulók mérése  

Az év elején kijelölt mérések a következők voltak: 

 országos kompetencia- és idegen nyelvi mérés nincs  

 fenntartói mérés: fizikai állapot mérése  

 intézményi mérések: szövegértés, írás, helyesírás, matematikai alapkészségek minden 

évfolyamon tanév elején és tanév végén (1. évfolyamon csak tanév végén). 

A mérések rendben lezajlottak. 
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4.3. Munkaközösségek mérései: 

Az év elején ismertetett formában és időszakban megtörténtek. Néhány 

munkaközösségben a tervezettől eltérő méréseket és eredményeiket is kértek a 

munkaközösségvezetők. Ez az éves munka tervezését egyéni, csoport és iskolai 

szinten is negatívan befolyásolja. 

 

. 4.4.. Kritériumorientált mérés  

A hajdúböszörményi Tankerületi Központ a tankerület iskoláiban bevezette a 

Kritériumorientált Diagnosztikus Mérést 2017. szeptemberétől. A mérést bevezetésekor 1., 

3. és 5. évfolyamon végeztük el.  

A 2017/2018-as tanévben a mérési rendszerünket az alábbi táblázat mutatja: 

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

Szeptember         

Október  

Tan. 

kép. 

 Ms., Ik. 

Szi., Ok. 

 Ms., Ik. 

Szi., Ok. 

Ts., Tm. 

   

November         

December   Ms.  Ms.    

Január         

Február         

Március         

Április   Ms. Ik. 

Szi., Ok. 

 Ms.Ik. 

Szi., Ok. 

   

Május         

 



Matematika 6. évfolyam  

 

121 
 

Tan. kép.: tanulási képességek mérése a-rövid DIFER-mérés és 3 képesség a Tímár tesztből 

Ms.: műveleti sebesség mérése 

Ik: íráskészség mérése 

Szi: szóismeret mérése 

Ok: olvasáskészség mérése 

Ts.: tanulási stílus 

Tm.: tanulási motiváció 

 

A kritériumorientált diagnosztikus értékelés azt jelenti, hogy meghatározzuk az értékelési 

kritériumokat, és követjük azokat. A méréseket és a mérések kiértékelését a mérés-értékelés 

munkaközösség tagjaiból álló mérési rendszergazdák, a feladatlapok javítását az 

osztályokhoz kijelölt pedagógusok végzik el. 

A fejlesztési feladatokat a gyerekek egyéni profiljának elkészítése után a mérési 

rendszergazdák és a pedagógusok együttesen jelölik ki, amelyhez a típuspéldákat a mérési 

rendszergazdák az Intézmény számára biztosított fejlesztési feladatokat tartalmazó 

feladatbankból veszik. A fejlesztés eredményét a decemberi és áprilisi mérési eredmények 

mutatták meg. 

A 2017. októberi mérés tanulói profiljaninak elkészítését a Tankerület külső szakemberre 

bízta, amelynek eredményeit nyomtatott formában a mai napon (2018. január 30.) kaptuk 

meg, így nagyobb teher nehezedik a pedagógusokra a fejlesztési idő lerövidülése miatt.  

A kritériumorientált mérés beszámolója a mellékletben található. 

A 2018/2019-es tanévtől az éveleji mérést szeptember hónapban kell elvégezni. 
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4.4. A Pedagógiai Programban nem szereplő, tervezett méréseink 

A Pedagógia Programban nem szerepel, de törvényi kötelességünk a statisztikai 

adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az 

Oktatási Kormányzat felé, amely a megadott határidőig megtörtént. 

Iskolánk a tavaly tanév végén kinyilvánította, hogy a továbbiakban is részt kíván venni a 

Szegedi Tudományegyetem OECD-mérésében. 

 

5. Nem tervezett méréseink: 

Az Oktatási Hivatal és az Ipsos Zrt kérte fel az iskolánkat egy-egy nem tervezett mérés 

elvégzésére a tanévben. 

 

5.1. MaTalent3 mérés 

Az Oktatási Hivatal MaTalent3 tehetségpályázatának keretében történő online mérés. 

Az első szakasz – a matematikai tehetségazonosító feladatok kipróbálása – 2018. 

január 22-én a 4.c és 4.d osztályok vettek részt. 

A második szakaszra – ez a matematikai tehetségazonosítás – 2018. március – 

áprilisban került sor. Ekkor a kipróbált, majd véglegesített online matematikai 

tehetségazonosító feladatokból összeállított feladatsorok megoldását végezték a 

gyerekek. Ebben a szakaszban volt lehetőség arra, hogy a tehetségazonosításba bevont 

tanulók közül megtalálják a matematikában tehetséges diákokat. A megoldások 

értékelésekor az egyes tanulói eredményeket vizsgálták, de tanulócsoportra, 

telephelyre vagy intézményre vonatkozó elemzést a 2. szakaszban sem készítenek. 

 

5.2. 2. Európai iskolai felmérés – Az IKT az oktatásban 

2018. január 24-én érkezett az iskolába a felkérés erre a mérésre. Egy online kérdőív 

kitöltése után a 4. b és a 8. d osztályokat választották ki a mérésre. Az ezekben az 

osztályokban tanító néhány pedagógusnak, az itt tanuló diákok szüleinek és a szülői 
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hozzájárulással rendelkező 8. osztályos tanulóknak küldtek egy-egy kódot, amellyel a 

kérdőíveket ki lehet és kellett tölteni. A tanulók kitölthették a kérdőívet egy 

informatika óra keretein belül. A szülőknek lehetőséget biztosítottunk, hogy az 

intézményegységek informatika termeiben, a megadott időszakban kitölthessék a 

kérdőíveket, amennyiben otthon nincs lehetőségük erre. Több szülő is élt a felkínált 

lehetőséggel. 

6. Rendezvényterv havi bontásban 

Időpont Esemény Szakmai 

vezető, 

felelős 

Projektvezető, 

felelős 

Szervezők, 

résztvevők 

Helyszín  

2017. 

szeptember 

1. hete 

Év eleji mérések 2-

8. o. (matematika, 

szövegértés, idegen 

nyelv, történelem, 

természetismeret) 

Tóth Imre Ádámné Balogh 

Erika, Bodnárné 

Varga Márta, 

Józsi-Tóth 

Magdolna, Papp 

Imréné, Szabó 

Attila 

tanítók, 

szaktanárok 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2017. 

szeptember 

Szociometriai 

mérés 

Székely 

Barnabás 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

2., 4., 6., 8. 

o. 

osztályfőnö-

kök 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2017. 

október 15. 

Októberi statisztika Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

pedagóguso

k, 

iskolatitká-

rok, 

rendszer-

gazda 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2017. DIFER Tóth Imre Ádámné Balogh 1.o. tanítók Iskola u., 

Polgári u., 

megtörtént 
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október Erika Magyar u. 

Intézményegy

ségek 

2017. 

október 

Tanulási stílus 

mérése  

Székely 

Barnabás 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

5.o. 

osztályfőnö-

kök 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézményegy

ségek 

megtörtént 

2017. 

október 

Kritériumorientált 

mérés 1., 3., 5. o. 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna  

Nábrádi 

Mihályné, 

Urbánné 

Dobos 

Erzsébet, 

Gazdácska 

Judit, Nagy 

Attila, 

Jámborné 

Murvai 

Mária, 

Deméné 

Czeglédi 

Éva, Pappné 

Koroknai 

Éva, Szabó 

Attila 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2017. 

november 

Adatszolgáltatás az 

Oktatási Hivatal 

részére az országos 

kompetencia- és 

idegen nyelvi 

méréshez 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

Dr. Tóthné 

Ferencz 

Marianna, 

Gazdácska 

Judit 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

megtörtént 

2017. Projektmunkák Szabóné Bodnárné Varga 

Márta, Józsi-Tóth 

felkészítő Óvoda u., 

Polgári u., 

megtörtént 
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november bemutatása Varga Éva Magdolna nevelők Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

2017. 

november 

Szorongás mérése Székely 

Barnabás 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

6.o. 

osztályfőnök

ök 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

megtörtént 

2017. 

december 

Kritériumorientált 

mérés: műveleti 

sebesség 2. mérés: 

3., 5. évfolyam 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna  

Nábrádi 

Mihályné, 

Urbánné 

Dobos 

Erzsébet, 

Gazdácska 

Judit, Nagy 

Attila, 

Jámborné 

Murvai 

Mária, 

Deméné 

Czeglédi 

Éva, Pappné 

Koroknai 

Éva 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2017. 

december-

május 

Mérési feladatbank 

létrehozása 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

munkaközös

ségvezetők 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2018. 

január 22. 

MaTalent3 mérés Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

Éles Judit, 

Nagyné Deli 

Tünde 

4.c, 4.d megtörtént 

2018. 

január 24-

2. Európai iskolai 

felmérés – Az IKT 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán Nábrádiné 

Bagdi Ildikó, 

4.b, 8.d és a 

kijelölt 

megtörtént 
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március 31. az oktatásban Juliánna Nagy Attila, 

Gazdácska 

Judit, Gálné 

Krizsán 

Melinda 

osztályok 

szülői 

közössége  

2018. 

január 26. 

Félévi statisztika Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

nevelők, 

iskolatitkáro

k, 

rendszergaz

da 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2018. 

január 9.-

április 30. 

NETFIT Szabóné 

Varga Éva 

Tanner Márta testnevelő 

tanárok 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2018. 

február 

Lemorzsolódási 

statisztika 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

osztályfőnök

ök, 

rendszergaz

da 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2018. 

március 

Szóbeli vizsga Tóth Imre Bodnárné Varga 

Márta, Józsi-Tóth 

Magdolna, Papp 

Imréné 

vizsgáztató 

nevelők 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

megtörtént 

2018. április Kritériumorientált 

mérés: 3., 5. 

évfolyam 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna  

Nábrádi 

Mihályné, 

Urbánné 

Dobos 

Erzsébet, 

Gazdácska 

Judit, Nagy 

Attila, 

Jámborné 

Murvai 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 
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Mária, 

Deméné 

Czeglédi 

Éva, Pappné 

Koroknai 

Éva 

2018. április Tehetségazonosítás Székely 

Barnabás 

Jeles Éva 4., 7. 

évfolyam 

osztályfőnök

ök 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2018. április Informatikai 

műveltség mérése 

Székely 

Barnabás 

Madainé Nótin 

Mónika 

Simon 

Ferenc, 

Gazdácska 

Judit 

Polgári u. megtörtént 

2018. május 

23. 

Országos 

kompetenciamérés 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

Dr. Tóthné 

Ferencz 

Marianna, 

Gazdácska 

Judit 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

megtörtént 

2018. május 

30. 

Idegen nyelvi 

mérés 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

Dr. Tóthné 

Ferencz 

Marianna, 

Gazdácska 

Judit 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

megtörtént 

2018. május Pályaorientációs 

mérés 

Székely 

Barnabás 

Löfcsikné Rékasi 

Ilona 

7.o. 

osztályfőnök

ök 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

megtörtént 

2018. június Év végi statisztika Tóth Imre Mezeiné Gurbán nevelők, minden megtörtént 
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15. Juliánna iskolatitkáro

k, 

rendszergaz

da 

intézmény-

egység 

2018. június 

30. 

Lemorzsolódási 

statisztika 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

osztályfőnök

ök, 

rendszergaz

da 

minden 

intézmény-

egység 

megtörtént 

2018. június 8.o. továbbtanulási 

statisztika 

Tóth Imre Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

osztályfőnök

ök, 

rendszergaz

da 

Óvoda u., 

Polgári u., 

Magyar u. 

Intézmény-

egységek 

megtörtént 
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7. Megvalósult projektek 

Projekt neve Rövid 

leírása 

Időtartam Projektvezető Költség-

igény 

Finanszí-

rozó 

Tankerületi 

központ 

Finanszí-

rozó 

EGYÉB 

(Pl. DÖK, 

SZM, stb.) 

Év eleji statisztika  2017. 

szeptember-

október 15. 

Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

- - - 

Kritériumorientált 

mérés 

 2017. 

szeptember- 

december 

Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

- - - 

Idegen nyelvi mérés  2017. 

november 

15.-2018. 

június 15. 

Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

- - - 

Kompetenciamérés  2017. 

november 

15.-2018. 

június 05. 

Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

- - - 

2. műveleti sebesség 

mérés 

 2017. 

december-

2018. január 

Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

- - - 

Félévi statisztika és 

lemorzsolódási 

 2018. január 

15.-február 

Mezeiné Gurbán - - - 
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8. Összegzés 
 

A munkaközösségünk ebben a tanévben alakult. A munkaközösség tagjaival nagyon jó a 

munkakapcsolatunk, különböző online felületeken (Google Drive, Gmail, Dropbox) és 

személyes találkozások alkalmával is naprakész információkat tudunk megosztani egymással. 

A munkaközösségen belüli munkamegosztás, a feladatok kiosztása és a felelősök 

megnevezése sem okozott nehézséget. A munkaközösségünk tagjai folyamatosan és 

rendszeresen használják az IKT eszközöket, egy pályázaton keresztül majdnem minden 

munkaközösségi tagunk új laptophoz jutott, amely nélkülözhetetlen eszköz a mérések 

lebonyolításához és a mérési eredmények feldolgozásához. A munkaközösség külső 

kapcsolatai a tankerület különböző iskolái, ahol szintén folytatnak Kritériumorientált mérést. 

Ezen iskolákkal személyes kapcsolatba is kerülünk a tankerületi továbbképzések alkalmával. 

A tanévre vonatkozó célokat az intézmény stratégiai céljai alapján fogalmaztuk meg, de a 

napi munka során ezt rugalmasan változtatnunk kellett. Ez a rugalmasság a munkaközösség 

valamennyi tagjára jellemző: könnyen és gyorsan alkalmazkodnak változó feladatokhoz és 

célokhoz. 

Szeretném itt is megköszönni a munkaközösség tagjainak a gyors, pontos, rugalmas, szakmai 

munkáját és remélem, hogy jövőre is a vállalják a munkaközösségünk feladatait. 

 Mezeiné Gurbán Juliánna 

statisztika 05. Juliánna 

Kritériumorientált 

mérés 

 2018. március 

26.- június 15. 

Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

- - - 

Év végi- és 

lemorzsolódási 

statisztika 

 2018. június 

1- június 20. 

Mezeiné Gurbán 

Juliánna 

- - - 
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 mérés-értékelés munkaközösség vezetője 
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Mellékletek 
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Beszámoló a 2017. évi 

kompetenciamérésről 

 

 

Készítette: Mezeiné Gurbán Juliánna 

 

Hajdúnánás, 2018. március 26. 
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Intézményi szinten a 6. évfolyamon 144-ből 135 tanuló, 8. évfolyamon 151-ből 137 gyerek 

szerepel az iskola számára készített FIT-jelentésben. 

 

Matematika 6. évfolyam 
 

A tanulók átlageredménye 1425 pont (tavaly 1435 pont volt), amely az országos átlag alatt 

marad. 
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A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák négyszer 

többen vannak (tavaly háromszor többen voltak), 

mint akik szignifikánsan gyengébben teljesítettek 

országos szinten. A városi általános iskolák között 

majdnem ötször többen vannak (tavaly még 

hatszor annyian voltak), mint akik gyengébben 

teljesítettek. 

 

 

 

A tanulók átlagos 

képességpontszá

ma iskolánkban 

1067-től 1781-ig 

terjed (tavaly 

1047-től 1963 

pontig terjedt), 

alsó határa 119 

ponttal az 

országos átlag 

alatt van (tavaly 

is 119 ponttal 

volt gyengébb), de még a járásunk általános iskolai átlaga alatt is 60 ponttal (tavaly még 71 

ponttal volt). A maximális 1781 pont (tavaly 1963 pont volt) is az országos átlag alatt 

található 24 ponttal (tavaly 159 ponttal fölötte volt), de a járási maximum fölött 103 ponttal 

(tavaly 309 pont volt). 
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A képességeloszlás szerint 1. szint alatt helyezkedik el 6 tanulónk (tavaly 3 tanuló volt) és 

nincs 6. képességszintű tanuló az évfolyamon (tavaly 1 volt). A képességeloszlás az iskolában 

balra eltolt, amely azt jelenti, hogy a tanulók 19%-a 1. szintű vagy az alatti (tavaly 17,6% 

volt), és 0%-a 6. szintű (tavaly 0,7% volt). Nincs és nem is volt 7. képességszintű tanuló az 

iskolában 6. évfolyamon. A gyerekek több mint 48%-a 2. vagy 3. szintű a képességeloszlás 

görbén (ez tavaly 68% volt). 
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Az 1497 pontos országos átlag alatt teljesítettek (tavaly 1435 pont volt) 42 ponttal az Óvoda 

utcai (tavaly 62 ponttal fölötte volt) és az országos átlag alatt 70 ponttal Magyar utcai 

intézményegység tanulói (tavaly 32 ponttal volt alatta) és 163 ponttal a Polgári utcai 

intézményegység tanulói (tavaly 80 ponttal volt alatta). 
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A képességeloszlás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Magyar utcán a minimum 

képességű 90 ponttal jobbat írt, mint az Óvoda utcán és 95 ponttal jobbat, mint a Polgári 

utcán (tavaly az Óvoda utca volt itt a legjobb és 110 ponttal írt jobbat, mint a Magyar utcán 

és 212 ponttal, mint a Polgári utcán). Az iskolai maximumot is a Magyar utcán írták, amely 35 

ponttal jobb, mint az Óvoda utcai maximum és 112 ponttal jobb, mint a Polgári utcai 

maximum (tavaly az Óvoda utcán írta valaki az iskolai maximumot, amelynél 382 ponttal 

gyengébb volt a Magyar utcai maximum és 209 ponttal a Polgári utcai maximum). 

 

A tanulók eredményeit telephelyenként tanulmányozva arra a megállapításra juthatunk, 

hogy az Óvoda utcán 2 fő 1. szint alatti és 9 fő 1. szintű tanuló van. A Polgári utcán 1. szint 

alatti 4 fő, 1. képességszintű 10 fő, a Magyar utcán nincs 1. szint alatti és 4 fő 1. 

képességszintű. Az Óvoda utcai diagram a három közül a legideálisabb, a Polgári utcai 

diagram nagyon eltolódott a gyengébb képességűek felé és feltűnő, hogy nincsenek 

egyáltalán a felső szinteken (5., 6., 7. és már tavaly sem voltak) és a Magyar utcán is csak 1-1 

fő van 4. és 5. képességszinten.  
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A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Magyar utcán 24 ponttal elmarad a 

tényleges teljesítmény a várhatóhoz képest (tavaly 94 ponttal maradt el), ez nem szignifikáns 

különbség. A Polgári utcán 127 ponttal marad el az elvárt szinttől (tavaly 125 ponttal maradt 

el), ez szignifikáns különbségnek számít. Az Óvoda utcán 27 ponttal maradt el a tényleges 

eredmény, mint a Családi Háttérindex alapján várható (tavaly 20 ponttal elmaradt), ez nem 

szignifikáns különbség.  
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Matematika 8. évfolyam  

141 
 

 

Matematika 8. évfolyam 
 

A tanulók átlageredménye 1484 pont (tavaly 1588 pont volt), amely az országos átlag alatt van 128 ponttal 

(tavaly 9 ponttal volt) és a városi általános iskolák átlaga alatt 99 ponttal (tavaly 19 ponttal fölötte volt). 
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A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák tízszer annyian 

vannak (tavaly kb. ugyanannyian voltak), mint akik 

szignifikánsan gyengébben teljesítettek, és a városi 

általános iskolák esetén is ugyanez az arány (tavaly 

kevesebb volt a szignifikánsan nálunk jobban teljesítő, 

mint a nálunk gyengébben teljesítő iskola). 

 

A tanulók átlagos képességpontszáma iskolánkban 1106-tól 2006 pontig terjed (tavaly 1094-tól 2109 pontig 

terjedt), amelynek alsó határa 162 ponttal (tavaly 169 pont volt) az országos átlag alatt van (de a járásunk 

általános iskolai átlaga alatt is 100 ponttal (tavaly 207 pont volt). A maximális 2006 pont viszont az országos 

átlag fölött található 13 ponttal (tavaly 194 volt), és a járási fölött 149 ponttal (tavaly 230 pont volt). 
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A képességeloszlás szerint 1. szint alatt található 3 tanulónk (tavaly 1 volt), 6. szinten van 6 fő (tavaly is 6 

volt) és a 7. szinten is van 1 tanuló (tavaly 3 volt). A képességeloszlás az országos szinthez képest az 

iskolában balra eltolt, amely azt jelenti, hogy a tanulók 15,3 %-a 1. szintű vagy az alatti (tavaly 5,4% volt), és 

5,1 % (tavaly 8,1% volt) 6. és 7. szintű az iskolában. A gyerekek 58,4 %-a 2. vagy 3. szintű a képességeloszlás 

görbén (tavaly 42,8% volt). 
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Az 1612 pontos (tavaly 1597 pont volt) országos átlag alatt teljesítettek 76 ponttal (tavaly 3 ponttal volt 

alatta) az Óvoda utca tanulói. 156 ponttal alatta (tavaly 42 ponttal volt alatta) teljesítettek a Magyar utca, 

és 168 ponttal alatta (tavaly 12 ponttal volt alatta) a Polgári utca tanulói. 

 

 

A képességeloszlás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a leggyengébb képességű tanuló a Polgári utcán 

található, aki 10 ponttal írt gyengébbet az Óvoda utcai minimumnál és 63-mal a Magyar utcainál, de a 

legjobb képességű tanuló az Óvoda utcán található, aki 247 ponttal ért el jobb eredményt, mint a Magyar 

utcai és 113 ponttal jobbat, mint a Polgári utcai legjobb eredmény. (Tavaly a leggyengébb képességű tanuló 

az Óvoda utcán volt, aki 138 ponttal írt gyengébbet a Polgári utcai minimumnál és 125-tel a Magyar 

utcainál, de a legjobb képességű tanuló is az Óvoda utcán volt, aki 179 ponttal ért el jobb eredményt, mint 

a Magyar utcai és 146 ponttal jobbat, mint a Polgári utcai legjobb eredmény.) 
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A tanulók eredményeit telephelyenként tanulmányozva azt tapasztalhatjuk, hogy az Óvoda utcán közel 

egyenletes eloszlású a diagram (tavaly a jobb képességpontok felé volt eltolódva). A Polgári utcán a legtöbb 

gyerek a 2. szint tetején és a 3. szint alján helyezkednek el, Magyar utcán az egész diagram szigetes képet 

mutat, nem folytonos a képességeloszlása a gyerekeknek (ez tavaly a Magyar utcán és a Polgári utcán is 

jellemző volt).  
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A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Magyar utcán 118 ponttal rosszabb (tavaly 7 ponttal 

jobb volt), az Óvoda utcán 58 ponttal gyengébb (tavaly 19 ponttal jobb volt), Polgári utcán 101 ponttal 

gyengébb (tavaly 17 ponttal volt jobb) a tényleges teljesítmény a várhatóhoz képest. A Polgári és Magyar 

utcai eredmények szignifikánsan gyengébb képet mutatnak az elvárthoz képest.  
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A tényleges eredmények a 2015-ös mérés eredményei alapján számolt várható eredményekhez képest az 

Óvoda utcán 6 ponttal jobb (tavaly 30 ponttal volt jobb), a Polgári utcán 37 ponttal gyengébb (tavaly 1 

ponttal volt jobb), és a Magyar utcán 55 ponttal gyengébb (tavaly 15 ponttal volt jobb) mint az elvárt. Ezek 

nem szignifikáns különbségek. 
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A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján (hozzáadott érték) 
telephelyenként: 

Magyar utca: 
A Magyar utcai intézményegységben a tanulók 

kevesebb, mint fele fejlődött jobban az elvárt 

eredményéhez képest, mint akik gyengébben 

fejlődtek. Sajnos, 4 tanuló szignifikánsan gyengébb 

teljesítményt ért el, mint a tőle elvárt eredmény volt, 

és közülük hárman annyira gyengén teljesítettek, 

hogy nem biztos, hogy kimutatható az egyéni 

fejlődésük a két évvel korábbi eredményükhöz képest. 

Egy tanuló szignifikánsan jobban teljesített, mint a 

tőle elvárt szint volt. 

 

Óvoda utca:  
Az Óvoda utcai Intézményegységben a tanulók kb. 

fele-fele arányban fejlődtek jobban, illetve kevésbé az 

elvárt eredmények tükrében. Ami nagyon kiugró, hogy 

egy tanuló több, mint 300 ponttal ért el kevesebbet, 

mint az elvárt eredmény, amely azt feltételezi, hogy 

szinte nem is fejlődött az eltelt két év alatt. Ami 

viszont biztató, hogy az elvárt eredménynél 

szignifikánsan jobbat többen teljesítettek, mint 

szignifikánsan gyengébbet. 
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Polgári utca: 
A Polgári utcai intézményegységben szemmel láthatóan jóval kevesebb gyerek érte el a tőle elvárt szintet a 

mérésben, mint ahány gyerek nem érte el. Sajnos, a szignifikánsan gyengébben teljesítők is majdnem 

kétszer annyian vannak, mint a szignifikánsan jobban teljesítő gyerekek. 



Szövegértés 6. évfolyam 

 

Szövegértés 6. évfolyam 
 

A tanulók átlageredménye 1416 pont (tavaly 1437 pont volt), amely az országos átlag alatt van 87 ponttal 

(tavaly 57 ponttal volt alatta) és a városi általános iskolák átlaga alatt marad 70 ponttal (tavaly 38 ponttal 

maradt el). 
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A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák kb. 5-ször 

többen vannak (tavaly 3-szor többen voltak), mint akik 

szignifikánsan gyengébben teljesítettek országos 

szinten és 7-szer többen vannak (tavaly 3-szor többen 

voltak), mint akik gyengébben teljesítettek a városi 

általános iskolák között. 

A tanulók átlagos képességpontszáma iskolánkban 

1007-től 1835 pontig terjed (tavaly 998-től 1841 

pontig terjedt), amely 157 ponttal (153 pont volt) az 

országos alsó határ alatt van és éppen megegyezik járásunk általános iskolai átlagával (107 ponttal alatta 

volt). A maximális 1835 pont viszont az országos átlag fölött található 11 (tavaly 24 volt), és a járási fölött 

103 ponttal (tavaly 105 pont volt). 
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A képességeloszlás szerint 1. szint alatt helyezkedik el 1 tanulónk (tavaly is 1 volt) és a 6. szinten 7 (tavaly is 

7 volt). Ettől függetlenül a képességeloszlás az iskolában balra eltolt, a tanulók 16,3%-a 1. szintű vagy az 

alatti (tavaly 8,5% volt), de csak 3,7%-a 6. szintű (tavaly 2% volt) és 7. szintű nincs is az iskolában (tavaly 

sem volt). A gyerekek 59,6%-a 2. vagy 3. szintű (tavaly 54,9%-a volt) a képességeloszlás szalagon. 

 

 

 

Az 1503 pontos (tavaly 1494 pont volt) országos átlag alatt teljesítettek 74 ponttal az Óvoda utcai 

intézményegység (tavaly 32 pont volt), 106 ponttal a Magyar utcai intézményegység (tavaly 80 pont volt) 

és 108 ponttal a Polgári utcai intézményegység tanulói (tavaly 84 pont volt). 
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A képességeloszlás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Magyar utcán a minimum képességű is 100 

ponttal, a Polgári utcán 64 ponttal jobbat írt, mint az Óvoda utcán (tavaly a Magyar utcán a minimum 

képességű is 107 ponttal, a Polgári utcán 85 ponttal jobbat írt, mint az Óvoda utcán). A Magyar utcán írta 

valaki az iskolai maximumot, amelynél 50 ponttal gyengébb az Óvoda utcai maximum és 68 ponttal a 

Polgári utcai maximum (tavaly 109 pont volt) (tavaly az Óvoda utcán írta valaki az iskolai maximumot, 

amelynél 45 ponttal gyengébb a Polgári utcai maximum és 80 ponttal a Magyar utcai maximum) 
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A tanulók képességeloszlását tekintve nagy a szórás mind a három telephelyen és a balra eltolt eloszlás 

jellemző itt is (tavaly is így volt mind a három intézményegységben.) 

 

A családi háttérindex alapján számítotthoz képest az Óvoda utcán 57 ponttal gyengébben (tavaly 23 pont 

volt) teljesítettek a tanulók. A Polgári utcán 64 ponttal gyengébben (tavaly 77 pont volt), Magyar utca 51 
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ponttal gyengébben (tavaly 94 pont volt), az elvárt eredmény alatt teljesítettek a tanulók. Ez a két utóbbi 

eredmény nem mutat szignifikáns különbséget.  

 



Szövegértés 8. évfolyam 

 

Szövegértés 8. évfolyam 
 

A tanulók átlageredménye 1456 pont (tavaly 1525 pont volt), amely az országos átlag alatt marad 115 

ponttal (tavaly 43 pont volt) és a városi iskolák átlaga alatt 88 ponttal (tavaly 13 pont volt). 

 

 



Szövegértés 8. évfolyam 

158 
 

 

A szignifikánsan jobban teljesítő iskolák 8-szor annyian 

vannak (tavaly kb. 2-szer annyian voltak), mint akik 

szignifikánsan gyengébben teljesítettek országos szinten. A 

városi általános iskolák között 9-szer annyian (tavaly 1,8-

szer annyian voltak). 

A tanulók átlagos képességpontszáma iskolánkban 938-tól 

2041 pontig terjed (tavaly 1043-tól 1945 pontig terjedt), az 

alsó határ 295 ponttal elmarad az országos átlagtól (tavaly 

184 pont volt) és a járásunk általános iskolai átlaga alatt marad 262 ponttal (tavaly 133 pont volt). A 

maximális 2041 pont az országos átlag fölött található 159 ponttal (tavaly 59 pont volt), és a járási fölött 

van 250 ponttal (tavaly 112 ponttal volt). 
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A képességeloszlást tekintve 1. szint alatt van 1 fő (tavaly is 1 volt). Az 1. szinten helyezkedik el 8 tanulónk 

(tavaly 4 volt) és a 6. szinten 6 (tavaly 14 volt), a 7. szinten 3 tanuló (tavaly 4 volt). Ettől függetlenül a 

képességeloszlás az iskolában balra eltolt, amely azt jelenti, hogy a tanulók 81%-a (tavaly 69,7% volt) az 

maximum 4. szinten van, a többiek fölötte.  

 

Az 1571 pontos (tavaly 1525 pont volt) országos átlag alatt teljesítettek 130 ponttal a Magyar utcán (tavaly 

55 pont volt), 120 ponttal a Polgári utcán (tavaly 38 pont volt) és 105 ponttal Óvoda utcán (tavaly 7 pont 

volt). 
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A képességeloszlás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Polgári utcán szerezte valaki a legkevesebb 

képességpontot, amely 145 ponttal kevesebb, mint az Óvoda utcán és 168 ponttal kevesebb, mint a 

Magyar utcán (tavaly a Magyar utcán szerezte valaki a legkevesebb képességpontot, amely 101 ponttal 

kevesebb volt, mint az Óvoda utcán és 235 ponttal kevesebb, mint a Polgári utcán). A Magyar utcán 

szerezte valaki az iskolai maximumot, amely 1 ponttal több, mint az Óvoda utcai és 11 ponttal több, mint a 

Polgári utcai maximum (tavaly Óvoda utcán szerezte valaki az iskolai maximumot, amely 25 ponttal több, 

mint a Polgári utcai és 112 ponttal több, mint a Magyar utcai maximum). 

 

A tanulók eredményeit telephelyenként tanulmányozva hasonló eredményre juthatunk, mint a 

korábbiakban: a Polgári utcán van nagy szakadék negatív és pozitív irányban is a mag és a két véglet között 
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az eredményekben. A Magyar utcán itt is szigetes az elrendezés és az Óvoda utca viszonylag folytonos 

eredményt produkál a 7. szinttől eltekintve. (Tavaly is hasonló eredmény született mind a három 

telephelyen.) 

 

A családi háttérindex alapján számítotthoz képest a Polgári utca 56 ponttal, Óvoda utca 89 ponttal és 

Magyar utca 94 ponttal elmarad az elvárttól. (Tavaly a Polgári utca 27 ponttal jobb, de az Óvoda utca 18 

ponttal és Magyar utca 48 ponttal gyengébb volt az elvárttól.) Az Óvoda utcai és Polgári utcai eredmény 

szignifikánsan gyengébb, mint az elvárt. 
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A tényleges eredmények és a 2015-ös mérés eredményei alapján számolt várható eredmények az Óvoda 

utcán 32 ponttal, a Magyar utcán 25 ponttal és a Polgári utcán 9 ponttal maradnak el az elvárttól. (Tavaly 

az Óvoda utcán 37 ponttal jobb, a Magyar utcán 33 ponttal gyengébb és a Polgári utcán 14 ponttal 

gyengébb lett a tényleges eredmény, mint az elvárt) A tényleges eredmény egyik telephelyen sem 

különbözik szignifikánsan a számított eredménytől. 

 



Szövegértés 8. évfolyam 

163 
 

 



Szövegértés 8. évfolyam 

164 
 

 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján (hozzáadott érték) 
telephelyenként 

Magyar utca: 
A Magyar utcai intézményegységben a tanulók 

kevesebb, mint fele fejlődött jobban az elvárt 

eredményéhez képest, mint akik gyengébben 

fejlődtek. Sajnos, 4 tanuló is szignifikánsan gyengébb 

teljesítményt ért el, mint a tőle elvárt eredmény volt, 

és közülük egy tanuló annyira gyengén teljesített, 

hogy nem biztos, hogy kimutatható az egyéni 

fejlődése a két évvel korábbi eredményéhez képest. 

Egy tanuló szignifikánsan jobban teljesített, mint a 

tőle elvárt szint volt. 

 

Óvoda utca: 
Az Óvoda utcai intézményegységben szemmel 

láthatóan jóval kevesebb gyerek érte el a tőle elvárt 

szintet a mérésben, mint ahány gyerek nem érte el. 

Sajnos, a szignifikánsan gyengébben teljesítők hatszor 

annyian vannak, mint a szignifikánsan gyengébben 

teljesítő gyerekek. 

Polgári utca: 
A Polgári utcai Intézményegységben a tanulók több, 

mint fele fejlődött jobban, mint az elvárt szint a 

korábbi eredmények tükrében. Ami nagyon kiugró, 

hogy egy tanuló több, mint 300 ponttal ért el 

kevesebbet, mint az elvárt eredmény, amely azt 

feltételezi, hogy szinte nem is fejlődött az eltelt két év 

alatt. Sajnos, majdnem kétszer annyi tanuló fejlődött 

szignifikánsan gyengébben, mint szignifikánsan jobban. 



 

Összefoglalás 
 

 

Összességében megállapítható, hogy 2012-től a 6. évfolyamos szövegértés -1 év kivételével- a Polgári utcán 

szignifikánsan mindig gyengébb, mint az országos átlag. A Magyar utcán 6 évből négyben, az Óvoda utcán 

háromban állapítható meg ugyanez a gyenge eredmény. 

A 6. évfolyamos matematikára 2012-től a Polgári utcán ugyanaz a jellemző, mint a szövegértésre: -1 év 

kivételével- szignifikánsan mindig gyengébb, mint az országos átlag. A Magyar utcán 6 évből négyben, az 

Óvoda utcán kettőben állapítható meg ugyanez a gyenge eredmény. De az Óvoda utcán egy évben volt 

szignifikánsan jobb is és tavaly is jobb volt, de nem érte el a szignifikancia küszöbét. 

A 8. évfolyamon a szövegértés 2012-től a Magyar- és a Polgári utcán hasonló eredményt mutat: 6 évből 

négyszer volt szignifikánsan gyengébb, mint az országos átlag, de a Polgári utcán a tavalyi eredmény jobb, 

mint az átlag, bár nem szignifikánsan. Az Óvoda utcán 6 évből háromszor volt szignifikánsan gyengébb az 

eredmény, mint az országos és egyszer jobb, ha nem is szignifikánsan. 

A 8. évfolyamos matematika a Polgári utcán –a tavalyi évtől eltekintve- minden évben szignifikánsan 

gyengébb, mint az országos átlag. Az Óvoda utcán és a Magyar utcán 6 évből háromszor fordult ez elő, de a 

Magyar utcán egyszer volt szignifikánsan jobb és az Óvoda utcán az idei mérés jobb, de nem éri el a 

szignifikancia küszöbét. 

Ha 6. és 8. évfolyam közötti összefüggéseket vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a 2012-es 6. 

évfolyamos és a 2014-es 8. évfolyamos eredmények megegyeznek egymással. 
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A 2013-as 6. osztályos szövegértés csak a Polgári utcán volt átlag alatti, de 2015-re mindenütt átlagos lett a 

8. évfolyamon. A 2013-as 6. osztályos matematika eredmény 8. évfolyamra nem változott a Magyar és a 

Polgári utcán, de az Óvoda utcán a 6. osztályos szignifikánsan is átlag fölötti eredmény 8. évfolyamra átlag 

alá süllyedt. Itt érdemes lenne megvizsgálni csak azoknak a gyerekeknek a 6. évfolyamos eredményét, akik 

nem mentek el 6 osztályos gimnáziumba. 

A 2014-es 6. osztályos szövegértési eredményeket a -Magyar utca kivételével, mert ott átlag alatt volt és 

maradt-, sikerült feltornászni 8. évfolyamra. Az Óvoda utcán a leglátványosabb a fejlődés, mert átlag alatti 

eredményről átlag fölötti lett. 

A 2014-es 6. osztályos matematika eredményt 8. évfolyamra a Magyar utcán átlag alattiból átlagosra, az 

Óvoda utcán átlagosról átlag fölöttire sikerült feltornázni (nem szignifikánsan átlag fölé) és a Polgári utcán 

megtartották az eredményeket. 

A 2015-ös eredményeket képességpontokban sikerült kicsit feljebb tornázni, de ez nem jelez fejlődést 

képességszintek tekintetében és elmarad az elvárt eredményektől is. 

Sajnos még mindig nem látta be minden nevelő, hogy a kompetenciák fejlesztése nem kampányjellegű 6. 

és 8. évfolyamos feladat, hanem 1. osztálytól kezdődően minden évfolyamon és minden tantárgyból 

folyamatos fejlesztést igényel a gyerekek képességszintjének és tudásának megfelelően. Erre a jó példa volt 

a tavaly előtt júniusban leadott, mindenkinek a saját tantárgyában alkalmazott kompetenciafejlesztési 

beszámoló. 

Reméljük, hogy az ebben a tanévben bevezetett Kritériumorintált Diagnosztizáló Mérés is meghozza 

eredményét, de ez sajnos, csak leghamarabb a 3 év múlva közreadandó jelentésekben érhető majd tetten. 

Hajdúnánás, 2018. március 26. 

 Mezeiné Gurbán Juliánna 

 mérés-értékelés munkaközösség vezetője 

 

 



 

 

Idegen nyelvi mérés eredménye 

2018 

6. évfolyam, angol nyelv: 

Tanulók száma összesen 
A mérést megírt tanulók 

száma 
Átlageredmény 

78 73 60% 

 

6. évfolyam, német nyelv: 

Tanulók száma összesen 
A mérést megírt tanulók 

száma 
Átlageredmény 

43 41 55% 

 

8. évfolyam, angol nyelv: 

Tanulók száma összesen 
A mérést megírt tanulók 

száma 
Átlageredmény 

95 94 51% 

 

8. évfolyam, német nyelv: 

Tanulók száma összesen 
A mérést megírt tanulók 

száma 
Átlageredmény 

38 35 55% 

 

Hajdúnánás, 2018. június 12. 

 

 



 

Beszámoló a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium 2017/2018. tanév végi 3. és 5. évfolyamokon végzett követő 

mérések eredményeiről 

Az egyénre szabott kritériumorientált, diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszer intézményi bevezetésének célja az 

volt, hogy minden tanulónál elérjük a kritikus készségek, képességek optimális begyakorlottsági szintjét, továbbá 

váljon lehetővé a kiválasztott évfolyamokon, a tanulók önmagukhoz viszonyított teljesítményének nyomon követése, a 

fejlesztés folyamatának, lépéseinek optimálisabb tervezése, az alapkészségek begyakorlottságának megismerése. 

A személyiség alaprendszerét alkotó kompetenciák, kulcskompetenciák, készségek, képességek és ismeretek 

mindegyike kapcsolható néhány készséghez, képességhez, ezért a személyiséget mint  alaprendszert akkor tudjuk 

pszichológiailag és pedagógiailag megalapozottan fejleszteni, ha a kapcsolatot jelentő „kritikus kognitív készségek” 

szintjét feltérképezzük és tantervbe ágyazva, az optimális begyakorlottság szintjére fejlesztjük.  

A kutatási tapasztalatok alapján a szükséges kritikus kognitív készségek a beszédhanghallás, az olvasási készség, a 

számolási készség, a mértékváltási készség, a tapasztalati következtetés és az összefüggés-megértés területeit 

jelentik. 

A készségek, képességek közül indulásként a 3. és 5. évfolyamon az íráskészség, a szóismeret, az olvasáskészség 

és a műveleti sebesség, valamint 5. évfolyamon a motiváció és a tanulási stílus szerepelt a mérési modellben. 

Minden készségnél az elvárható legalacsonyabb teljesítendő kritériumként a befejező szint alsó határát jelölték meg a 

kutatók. A mérések indításakor – az 1. osztályos méréseknél - 60%-ban határoztuk meg azt a szintet, amely alatt 

feltétlenül egyéni fejlesztést, 60-80% között csoportos fejlesztést kell a tanulókra tervezni. A 3. és 5. évfolyamokon a 

minimálisan elvárható szintnek a befejező szint alsó határát tekintjük. Az íráskészségnél a befejező szint alsó határa 

(65) helyett 60 betűt jelöltünk meg. A műveleti sebesség esetében az életkori elvárt szintet 100%-ban határoztuk 

meg. 

A fejlettségi szinteket tartalmazzák az alábbi táblázatok. 

Az íráskészség begyakorlottságának szintjei (Nagy József) 

Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint  Befejező szint Optimális szint 

44 betű és kevesebb 45-54 betű 55-64 betű 65-69 betű  70 betű és több 

 

A szókészlet kiépültségének szintjei (Nagy József) 

Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint Befejező szint Optimális szint 

0–49% 50–59% 60–69% 70–79% 80–100% 

 

Az olvasáskészség kiépültségének szintjei (Nagy József) 
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Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint Befejező szint Optimális szint 

0–49% 50–59% 60–69% 70–79% 80–100% 

 

Az eredményeket tanulói, osztály és iskolaszinten kell megjeleníteni.  

Az egyénre szabott fejlesztési tervek kidolgozásával segíthetjük a felzárkóztatást, a képességfejlesztést és a 

tehetséggondozást.    

A mérési rendszer bevezetése a Hajdúböszörményi Tankerület kezdeményezésére történt, ahonnan a továbbiakban, 

a szükséges továbbképzéseket, informatikai segítséget, a méréshez szükséges teszteket, fejlesztőfeladatokat és a 

külső szakértői támogatást is megkaptuk. 

A 3. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 

A mérést és az adatrögzítést Deméné Czeglédi Éva, Gazdácska Judit, Jámborné Murvai Mária, Mezeiné Gurbán 

Juliánna, Nábrádi Mihályné, Nagy Attila, Pappné Koroknai Éva és Urbánné Dobos Erzsébet. A javítást Agárdi 

Zoltánné, Boros Erika, Boros Gergely, Boros-Kolocsán Tünde, Erdei Noémi, Fekete Andrea, Jeles Éva, Kékiné Seres 

Emma, Kreiter Anna, Makóné Csorvási Csilla, Nagyné Sallai Judit, Nagyné Völgyi Anikó, Nagy-Tóth Annamária, 

Nyakó Istvánné, Nábrádiné Bagdi Ildikó, Oroszné Kovács Ivett, Pálóczi Anikó, Székelyné Nádas Zsuzsa, Tóthné 

Király Júlia, Varga Miklósné.  A fejlesztést Deméné Czeglédi Éva, Jeles Éva, Kékiné Seres Emma, Makóné Csorvási 

Csilla, Mártonné Bródi Csilla, Oroszné Kovács Ivett, Simon Béláné, Varga Miklósné végezte. 
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Osztályok 

jele 

Az osztály 

létszáma 

Műveleti sebesség Fejlesztendő tanulók száma 

2017. október 2017. december 2018. április Íráskészség Szókészlet Olvasáskészség 

Fejlesztendő 

tanulók száma 

Az 

osztály 

induló 

szintje 

(%) 

Fejlesztendő 

tanulók száma 

Az 

osztály 

fejlettsé

gi 

szintje 

(%) 

Fejlesztendő 

tanulók száma 

Az 

osztály 

fejlettsé

gi 

szintje 

(%) 

2017. 

október 

2018. 

április 

2017. 

október 

2018. 

április 

2017. 

október 

2018. 

április 

a 19 19 19 18 29 17 40 20 19 19 15 15 3 

b 25 18 61 15 68 5 94 25 25 23 12 6 0 

c 21 19 32 18 40 14 68 21 21 20 15 15 0 

d 28 26 41 21 36 21 59 28 28 28 18 18 1 

e 27 21 51 17 45 17 72 26 17 26 20 26 3 

Összesen 120 103 40 89 36 74 67 120 110 116 80 80 7 
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Műveleti sebesség: 

 

Az osztály induló szintje: 19%. 

 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 29% 
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Az osztály fejlettségi szintje: 40%. 

3. a osztályban 7-115% között van a tanulók fejlődése. 

 

Az osztály kiinduló szintje: 61%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 68%. 

 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 94%. 

3. b osztályban 8-181% között van a tanulók fejlődése. 
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Az osztály kiinduló szintje: 32%. 

 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 40%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 68%. 

3. c osztályban 7-115% között van a tanulók fejlődése. 

 

Az osztály kiinduló szintje: 41%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 36%. 

 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 59%. 

3. d osztályban 8-123% között van a tanulók fejlődése. 
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Az osztály kiinduló szintje:54 %. 

 

 

Az osztály fejlettségi szintje:49 % (érkezett egy SNI-s tanuló). 
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Az osztály fejlettségi szintje:72 %. 

3. e osztályban 7-181% között van a tanulók fejlődése.



 

181 
 

 

Íráskészség: 
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Szókészlet: 
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Olvasáskészség: 
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Néhány jellegzetes tanulói kognitív profil diagram: 
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Az 5. évfolyam mérési-fejlesztési eredményei 

A mérést és az adatrögzítést Deméné Czeglédi Éva, Gazdácska Judit, Jámborné Murvai Mária, 

Mezeiné Gurbán Juliánna, Nábrádi Mihályné, Nagy Attila, Pappné Koroknai Éva és Urbánné Dobos 

Erzsébet. A javítást Daróczi Ildikó, Dombiné Fésüs Éva, Erdei Noémi, Fekete Andrea, Gálné Krizsán 

Melinda, Hádáné Kéki Mária, Jeles Éva, Kissné Semsei-Tóth Mária, Kékiné Seres Emma, Kreiter 

Anna, Labanczné Fekete Marianna, Löfcsikné Rékasi Ilona, Madainé Nótin Mónika, Makóné Csorvási 

Csilla, Molnár Imréné, Mónusné Ruszin Anna, Nagyné Sallai Judit, Nagyné Völgyi Anikó, Nagy-Tóth 

Annamária, Nyakó Istvánné, Nábrádiné Bagdi Ildikó, Novák Balázs, Oroszné Kovács Ivett, Pálóczi 

Anikó, Pusztainé Máró Irén, Szabó Attila, Szabó Éva, Szabó Sándorné, Székelyné Nádas Zsuzsa, 

Tarné Kovács Andrea, Tóth Lajos Attiláné, Tóthné Király Júlia, Varga Miklósné, Vargáné Papp Júlia, 

Veressné Fehér Erzsébet, Volosinovszkiné Bocz Erika. A fejlesztést Gazdácska Judit, Hádáné Kéki 

Mária, Jámborné Murvai Mária, Labanczné Fekete Marianna, Löfcsikné Rékasi Ilona, Nábrádi 

Mihályné, Nagy Attila, Szabó Attila, Szabó Éva, Szücs Mihály, Tóth Lajos Attiláné, Vargáné Papp Júlia 

végezte. 
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Osztályok 

jele 

Az osztály 

létszáma 

Műveleti sebesség Fejlesztendő tanulók száma 

2017. október 2017. december 2018. április Íráskészség Szókészlet Olvasáskészség 

Fejlesztendő 

tanulók száma 

Az 

osztály 

induló 

szintje 

(%) 

Fejlesztendő 

tanulók száma 

Az 

osztály 

fejlettsé

gi 

szintje 

(%) 

Fejlesztendő 

tanulók száma 

Az 

osztály 

fejlettsé

gi 

szintje 

(%) 

2017. 

október 

2018. 

április 

2017. 

október 

2018. 

április 

2017. 

október 

2018. 

április 

a 22 23 38 18 53 14 56 22 11 19 8 10 3 

b 24 20 43 20 50 17 60 18 9 15 12 2 2 

c 24 23 35 21 39 20 37 19 13 19 15 4 1 

d 25 24 36 21 41 21 48 15 8 25 15 20 3 

e 22 21 27 19 35 18 39 15 8 22 12 17 2 

f 24 19 56 15 61 13 64 15 6 22 8 11 2 

Összesen 120 130 39 114 46 103 51 104 55 122 70 64 13 
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Műveleti sebesség: 

 

Az osztály induló szintje: 38%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 

53%.  

Az osztály fejlettségi szintje: 56%. 

5. a osztályban 5-113% között van a tanulók fejlődése. 
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Az osztály induló szintje: 43%. 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 50%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 60%. 

5. b osztályban 4-118% között van a tanulók fejlődése. 

 

Az osztály induló szintje: 35%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 40%. 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 37%. 

5. c osztályban 4-119% között van a tanulók fejlődése. 
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Az osztály induló szintje: 36%. 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 41%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 48%. 

5. d osztályban 4-144% között van a tanulók fejlődése. 

 

Az osztály induló szintje: 27%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 35%. 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 39%. 

5. e osztályban 4-113% között van a tanulók fejlődése. 
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Az osztály induló szintje: 56% 

 

Az osztály fejlettségi szintje: 61%. 
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Az osztály fejlettségi szintje: 64%. 

5. f osztályban 4-194% között van a tanulók fejlődése.
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Íráskészség: 
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Szókészlet: 
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Olvasáskészség: 
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Néhány jellegzetes tanulói kognitív profil diagram 
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Hajdúnánás, 2018. 05. 10. 

Készítette: 

Deméné Czeglédi Éva Gazdácska Judit 

 mérési rendszergazda mérési rendszergazda 

 

Jámborné Murvai Mária Mezeiné Gurbán Juliánna 

 mérési rendszergazda mérési rendszergazda, 

  mérés-értékelés munkaközösségvezető 

 

 

 Nagy Attila Nábrádi Mihályné 

 mérési rendszergazda mérési rendszergazda 

 

 

Pappné Koroknai Éva Urbánné Dobos Erzsébet 

 mérési rendszergazda mérési rendszergazda 
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Továbbtanulási mutatók 

2018 

8. évfolyam 

Iskolatípus Felvettek száma % 

Gimnázium 61 45,19% 

Szakgimnázium 36 26,67% 

Szakközépiskola 36 26,67% 

HÍD I. program 0 0,00% 

nem tanul tovább 

(már nem tanköteles) 
2 1,48% 

Összesen 135 100,00% 

 

Hajdúnánás, 2018. június 15. 

 Mezeiné Gurbán Juliánna Tóth Imre 

 mérés-értékelés igazgató 

 munkaközösségvezető 
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A tehetséggondozó munkaközösség 

2017/2018-as tanév  

év végi beszámolója 

 

 

 

Készítette: Jeles Éva 

 

Hajdúnánás, 2018.06.24. 
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1. Bevezetés 

 

A tehetséggondozó munkaközösség legfontosabb és egyben kiemelt feladata volt ebben az évben, hogy 

felkészüljön az iskola TehetségPont akkreditálására.  

Az első félévben az előkészítő munkálatok folytak, amikor kiválasztottuk azokat a tehetségterületeket, 

amelyek munkáját bemutatjuk az akkreditáció során. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen az iskolában szinte 

minden területen, széles skálán végeznek kiemelkedő tehetséggondozó munkát kollégáink. 

 
 

Így a választásunk azokra a tehetségterületekre esett, ahol valamilyen NTP-s pályázat keretében 

produktummal zárult a pályázat.  

2018. február 12-én, szakértői bizottság előtt kellett bemutatni az 

intézményünkben folyó tehetséggondozó munka dokumentációját. Az 

internetes felületre feltöltött anyagok és az összeállított kinyomtatott 

dokumentáció átvizsgálása után a szakértők egyöntetűen kiváló 

minősítés javasoltak intézményünknek.  

2018. március 24-én akkreditált kiváló térségi tehetségpont címet 

vehettünk át Budapesten. 
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Ennek folytatása, hogy a 2018. áprilisában megjelenő NTP pályázatokra intézményünk újabb 

tehetségterületek bemutatását kísérelte meg különféle projektek, programok kíséretében. A sport, a 

matematika, a művészet mellett egy komplex tehetséggondozó program leírása történt meg. A 

visszajelzések az eredményekről, június utolsó napjaira várhatóak. 

 

Továbbképzésekre mentünk, melyek során megerősítést nyertünk, hogy az iskolánkban működő 

tehetséggondozó munka, illetve az ezzel járó feladatok nagy részben jelen vannak. Hiányosságaink még a 

tehetséges tanulók felfedezése és fejlesztése mellett a tanácsadás, illetve minden munkafolyamat 

dokumentálása. 
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A TehetségKapu rendszerbe 7 pedagógus regisztrált, 4 mentorként van jelen a felületen.  

Ehhez a felülethez kapcsolódó 4. osztályosoknak szóló MaTalent3 online matematikai mérésben a Polgári 

és a Magyar utcai negyedikesek vettek részt. 

A mérés-értékelés munkacsoport segítette a mérés levezénylését a két intézményegységben. Az általuk 

fontosnak tartott méréseket, és a mérések eredményeit figyelemmel kísértük.  

 
A TehetségKapu által felkínált méréseket ebben a tanévben remélhetőleg több osztályfőnök, vagy 

csoportvezető is ki fogja töltetni tanulóikkal. 

 

A Tutor-programba is került be tanulónk ebben a félévben, Horváth Dorina, akit Vargáné Papp Julianna 

terjesztett fel. 

 

2. Helyzetelemzés 
 

2.6. Személyi feltételek:  

Sok-sok pedagógus, aktív munkával segíti a tehetségek felismerését, azonosítását, gondozását, tanóra 

keretében, szakkörön vagy akár szabadidejükben. 

Köszönet. 

 

Átgondolandó feladatok 

Sajnos a sportversenyekhez, főleg a csapatsportokhoz szükség lenne minden intézményegységben olyan 

szakkör, vagy tehetséggondozó délutáni foglalkozásra, akár a heti 5 testnevelésóra keretében, hogy együtt 

tudjanak készülni a tanulók egy-egy versenyre. Ehhez olyan szakos kolléga jelenlétére lenne szükség, aki egész 

évben készíti a tanulókat a versenyekre (foci, játékos sportverseny, atlétika, mezei futóverseny), regisztrálja 

őket a versenyre, elkíséri őket, és végül, ha eredményt érnek el gondoskodik a megfelelő dicséretről, és annak 

dokumentálásáról). Így, egy kézben lenne az egész folyamat, nem kellene szétaprózni több kolléga között.  

Ebben az évben én elég aktív munkát vállaltam a versenyekre regisztrálásban, gyerekek kísérésben. A 

Bolyai matematika verseny Hajdúböszörményben, az Őszi meseszüret-re Szorgalmatosra, a Játékos 

sportvetélkedőre Debrecenbe, a mezei futóversenyre Hajdúnánásra, és a körzeti focibajnokság 

megszervezésében és kíséretben is aktív szerepet vállaltam (még akkor is, ha az én tanítványaim közül 

senki nem volt ott!). 

 Azt gondolom, hogy a versenyzőket nem szabad, ha egy mód van rá elengedni szülővel, más 

pedagógussal. Számtalan olyan eset volt, amikor lemaradt a gyerek a nevezésről, mert nem tudták hová 

kell menniük, és a szülő sem volt képben. Felelősséget kell vállalnunk, mert így kudarcélményben lesz 

része a tehetséges tanulónak. 

Az eredményeket mindenképpen össze kell gyűjteni, hogy ilyenkor a márc. 15-i jutalmazásra 

felterjesztéskor se kelljen kapkodni. 
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3. Eredményességi mutatók 

 

3.1. Eredményességi mutatók  

A munkaközösségek beszámolóiban jelen lesznek az eredmények. 

3.2. Mérési eredmények 

A mérés-értékelés munkacsoport első félévi mérései között szereplő mérések eredményei bizonyítják, hogy 

melyek azok a területek, ahol még lemaradásunk van, és melyek azok, amelyeknél optimális szintet értünk el.  

 

3.3. Nyomon követés  

(a végzett 8. osztályosoknál, a 2. és 4. osztályosoknál, amennyiben pedagógusváltás volt) 

A középiskolákból a volt 8. osztályos tanulók félévi bizonyítványáról tájékoztatást kaptunk eddig minden 

évben, úgyhogy a nálunk végzett tanulók tanulmányi eredményeit rögzíthetjük. 

 

 

4. Innovatív feladatok:  

A munkaközösségi tagok munkáját jellemezze az együttgondolkodás. Készek legyenek a problémájuk 

felvetésére, és a problémák megoldására akár közösen tegyünk javaslatokat! A vita az érvelés és a meggyőzés 

a mindennapjaink része kell, hogy legyen! Nem szabad a problémákat elhallgatni, megoldást kell keresnünk és 

találnunk rájuk! Mert közösen többek vagyunk! 

 

 

 


