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“Ha összejövünk, az a kezdet, 

ha összetartunk, az a haladás, 

ha összefogunk, az a siker.” 

Henry Ford 

1. HELYZETELEMZÉS 

 
A Hartyán Általános Iskola új vezetőséggel kezdte meg működését a 2019/2020. 

tanévben. Az új irányítás hitvallása a jövőbe vetett hit, a hivatás iránti elkötelezettség és 

az optimizmus, amelyeket képes összehangolni a törvényi előírásokkal, a fenntartói 

elvárásokkal, és az intézményben folytatott nevelő és oktató munkával.  

A mögöttünk álló tanév váratlan eseményekkel, kihívásokkal teli volt, melyben a 

legjobb tudásunk szerint igyekeztünk helyt állni. Úgy érzem, hogy a tanév során jól tudtuk 

kezelni, és kézben tudtuk tartani az intézmény szervezeti és szakmai működését. Ez a 

siker valamennyi kolléga elhivatottságának, szakmai felelősségének köszönhető, melynek 

legnagyobb ereje az összefogásban rejlik. Köszönet érte minden pedagógusnak! 

 

1.1.  Személyi feltételek 

 
Az intézmény alkalmazotti létszáma a 2019/2020. tanév végén 68 fő, ebből 62 fő teljes 

állású, 4 fő részmunkaidős, 2 fő nyugdíjas pedagógus 1 álláshelyen óraadó, megbízási 

szerződéssel. 

 

Munkakör, beosztás Létszám 
intézményvezető 1 

intézményvezető-helyettes 2 

összes pedagógus 50 

ebből tanító 20 

ebből tanár 27 

ebből fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 3 

tartósan távollévő pedagógus 5 

 nyugdíjas nevelő 2 

könyvtáros 1 

iskolapszichológus 0,7 

pedagógiai asszisztens 2 

laboráns 1 

https://www.citatum.hu/szerzo/Henry_Ford
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diákönkormányzat vezető 1 

iskolatitkár 1 

karbantartó, karbantartó-kertész 2 

Egyéb, nem szakmai álláshelyen foglalkoztatott (takarító) 7 

portás 2 

rendszergazda megbízási 

szerződéssel 

szakmai munkaközösségek száma 7 

 

1.1.1. Pedagógusok- szakos ellátottság 

 
A 2019-20. tanévre 61,6 engedélyezett pedagógus álláshelyünk volt.  

Ezzel szemben a tanévet 49 munkatárssal kezdtük. Egyes területeken csak a pedagógusok 

óraszámának jelentős megemelésével, valamint a Tankerületi Központ hozzájárulásával, 

elrendelt helyettesítéssel, és a tanulói csoportok összevonásával sikerül ellátni a feladatot, ami 

nagy terhet rótt valamennyi kollégára. Október végén további 2 fő távozott 

nevelőtestületünkből, novemberben pedig egy pedagógus nyugdíjba vonult.  

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy álláshirdetéseink rendszeresen megjelenjenek, 

ennek eredményeként 3 új kolléga csatlakozott hozzánk, közülük egy fő novemberben 

távozott is az intézményből.  

A II. félév elején 2 pedagógus érkezett, akik erősítették tantestületünket.  

Két fő tartósan távol lévő kollégánk álláshelyét 4 nyugdíjas pedagógus töltötte be megbízási 

szerződéssel. A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően csak a szakórák 

megtartására volt lehetőség, ebben az időszakban két nyugdíjas kolléga segítette a mindennapi 

munkát, másik két pedagógus társunkkal felfüggesztettük az együttműködésünket.  

A fentiek tükrében elmondható, hogy intézményünk rendkívül nehéz helyzetben volt a 

tanév során. A szakmai feladatokat csak a „hartyános” pedagógusok összefogásának 

köszönhetően tudtuk elvégezni, akik elhivatottsága, tenni akarása példa értékű. Köszönjük 

nektek, hogy a nehézségek ellenére működésben tartottátok ezt az érzékeny rendszert, és 

minden helyzetben tanítványaitok boldogulását, tudásuknak gyarapítását tartottátok szem 

előtt! 
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1.1.2. Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

 

Bár november 4-től félállású pedagógiai asszisztens is segítette munkánkat, 

februárban, a próbaidő lejárta előtt távozott intézményünkből.  

A tartósan távollévő pszichológus kollégánk visszatért hozzánk és rendszeresen 

foglalkozik a pszichés problémával küzdő diákokkal. Csoportos foglalkozásaival hozzájárul a 

közösségek építéséhez, segíti az osztályfőnökök, szaktanárok munkáját. 

Intézményünkben egy iskolatitkár kolléga látja el az adminisztratív feladatokat, kapcsolatot 

tart az intézmény külső partnereivel, az Észak-Pesti Tankerületi Központ munkatársaival, 

kezeli a munkaügyi adatokat, vezeti a nyilvántartásokat. Sok feladat hárul rá, mivel ezen a 

területen is rendelkezünk betöltetlen álláshellyel. Szeretnénk olyan munkatársat találni, aki 

jártas az informatikai rendszerek kezelésében. 

Mindennapi munkánkat rendszergazda segíti, amit megbízási szerződéssel lát el 

informatika szakos kollégánk.  

1.1.3. Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak 

 
Munkakör Létszám 

takarító 7 fő 

karbantartó 1 fő 

kertész-karbantartó      1 fő 

 

portás 2 fő 

     
Technikai munkatársaink is sokat tesznek az iskola zavartalan működéséért. 11 technikai 

dolgozója van az intézménynek. 7 fő takarító, 2 fő portás, 1 fő karbantartó- kertész és 1 fő 

karbantartó munkatárs. Egyik portás kollégánk augusztus végén kezdte el a munkát nálunk. 

Kertész-karbantartó alkalmazottunk októberben csatlakozott hozzánk és pár nap alatt 

bizonyította rátermettségét, szakmai tudását, munkaszeretetét. Reméljük, sokáig erősíti 

csapatunkat, hisz iskolánk környezete folyamatosan szépül munkája révén. Karbantartónk 

nyugállományba vonulása után sok feladat hárult rá, de január elejétől érkezett a segítség egy 

fiatal karbantartó munkatárs személyében.   

Munkakör Létszám 

pedagógiai asszisztens 2 fő 

laboráns 1 fő 

iskolatitkár 1 fő 

pszichológus 0,7 fő 

könyvtáros 1 fő 

rendszergazda 1 fő megbízási szerződéssel 
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Takarító kollégáink közül 1 fő február hónapban nyugdíjba vonult. Így ezen a területen is 

keressük új munkatársunkat.  

 

1.1.4. Tartósan távollévők, betöltetlen állások, változások 

 

5 fő – ebből 3 fő tanár, 2 fő tanító. A három távollévő tanár álláshelyét a tanév során 

nem sikerült betölteni. A határozott idejű szerződéssel hirdetett álláshelyekre nem érkezik 

pályázat. Jelenleg az ő helyüket is eseti, illetve elrendelt helyettesítésekkel látjuk el, mely 

jelentős szellemi és fizikai terhet jelent pedagógusaink számára. A két tanító álláshelyét 4 fő 

nyugdíjas kolléga látta el megbízási szerződéssel a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetéséig, 

ezt követően két kollégánkkal felfüggesztettük az együttműködést, mert csak a szakórák 

megtartására volt lehetőség.  

 

Új pedagógusok, közalkalmazottak 

 

 Pedagógus NOKS Technikai 

2,5 álláshelyen 3 fő 

 

pedagógiai asszisztens 0,5 

álláshelyen 0 fő 
3 álláshelyen 3 fő 

 

Pedagógusok, szakos ellátottság 

A következő területen vannak hiányok: 

 angol nyelv 1 fő 

 angol-magyar    1 fő       

 magyar – történelem 1 fő 

 testnevelés 1 fő 

 kémia – természetismeret  0,8 fő 

 ének- magyar 1 fő 

 tanító 2 fő 

 

A korábbiakban már kifejtettem ennek következményeit.  
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1.1.5. Pedagógus továbbképzések, beiskolázási terv teljesülése 

 

Létszám 
Továbbképzést 

szervező intézmény 
Továbbképzés tematikája Idő 

3 fő 
Eszterházy Károly 

Egyetem 

LEGO eszközökkel 

támogatott digitális 

történetmesélés az oktatásban 

30 óra 

1 fő Miskolci Egyetem 
Közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 

4 félév 

folyamatban  

1 fő 
Eszterházy Károly 

Egyetem 

Tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés pedagógus 

szakvizsga 

4 félév 

folyamatban 

1 fő 

Oktatási Hivatal 

Nemzetiségi 

Pedagógiai Oktatási 

Központ 

Módszertani megújító képzés 5 óra 

2 fő MDSZ 

A pozitív motivációs 

környezet kialakítása és a 

mozgástanítás korszerű 

megközelítése az iskolai 

testnevelésben: elmélettől a 

gyakorlatig 

30 óra 

1 fő  Tanítók Egyesülete XXX. Szakmai Konferencia 5 óra 

2 fő Oktatási Hivatal 
Pedagógusok felkészítése a 

minősítésre 
10 óra 

2 fő 

Dr. Fellegi& 

Winkler EU Oktatási 

Központ Bt. 

Mediátorképzés alapfokú 

tanegysége 
30 óra 

2 fő 

Dr. Fellegi& 

Winkler EU Oktatási 

Központ Bt. 

Mediátorképzés haladó 

tanegysége 
30 óra 

2 fő 

Dr. Fellegi& 

Winkler EU Oktatási 

Központ Bt. 

Mediátorképzés gyakorlati 

tanegysége 
10 óra 

1 fő Neteducatio 

A szülőkkel való 

kapcsolattartás, együttnevelés 

innovatív formái óvodától- 

középiskoláig 

30 óra 

1 fő Neteducatio 
Pozitív pszichológia a 

tanteremben 
30 óra 

1 fő Neteducatio 

Digitális generációhoz 

igazított pedagógiai- 

módszertani továbbképzés 

30 óra 

1 fő Neteducatio 
Kiterjesztett valóság az 

iskolában 
15 óra 

1 fő Neteducatio 

Játékkal jobb tanítani!- A 

gamification elmélete és 

gyakorlata kezdőknek 

15 óra 
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A beiskolázási tervből nem valósult meg valamennyi elképzelésünk, mert voltak 

meghirdetett, és –érdeklődés hiányában – elmaradt tanfolyamok. A beiskolázási terv 

módosítására a költségek átcsoportosítása miatt került sor. 

 

1.2.  Tárgyi feltételek  

 

1.2.1. Tárgyi felszereltség, intézmény környezete 

 
A tanév során a munkaközösségeknek lehetőségük nyílt szakmai anyagok 

beszerzésére. A keretösszeget minden munkaközösség saját belátása szerint használhatta fel. 

Elsősorban oktatási segédanyagok beszerzésére került sor, de a mindennapi munkához 

nélkülözhetetlen irodaszerek, papíráruk is beszerzésre kerültek.  

 Ebben a tanévben, mindannyiunk legnagyobb örömére, kertész munkatársunk 

áldozatos munkájának köszönhetően, gyönyörű az iskola kertje, udvara. Folyamatosan 

gondozza, szépíti a környezetünket, önálló kezdeményezéseivel, új lehetőségek 

kihasználásával varázsolja napról-napra szebbé intézményünk közvetlen környezetét.  

Köszönjük munkáját, nagyon bízunk abban, hogy még sokáig számíthatunk rá! 

A tanév során az Észak-Pesti Tankerületi Központ munkatársai többször elszállították a 

zöldhulladékot. 

Karbantartó kollégánk is lelkiismeretesen végzi munkáját, az iránymutatásokat 

követően törekszik az igényes munkavégzésre. Bár kevésbé kezdeményező, a rá bízott 

feladatokat becsületesen elvégzi. Szoros munkakapcsolatot tart fenn kertész kollégájával, 

akivel közösen jobban, könnyebben megy a munka. Tevékenységének eredményeként jól 

használhatóvá váltak a folyosói szekrények, megjavította a tanulói székek egy részét, 

folyamatosan elvégezte az apróbb javítási munkálatokat.  

A szülői munkaközösség is támogatja az iskolát a faházban elhelyezett fénymásoló 

költségeinek biztosításával.  

1.2.2. Munka- és tűzvédelmi feladatok 

 
Az intézmény dolgozóinak tűz- és balesetvédelmi oktatása a szorgalmi idő kezdete 

előtt megtörtént. A tanulók az első tanítási napon elevenítették fel ismereteiket 

osztályfőnökeik, szaktanáraik irányításával.   
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Novemberben tűzriadót tartottunk, az illetékes hatóságnak jeleztük hol nem működik a 

riasztócsengő. A tűzjelző berendezés megjavítására azóta sem került sor. Bízunk benne, hogy 

a javítási munka a továbbiakban nem várat sokat magára, mert komoly hiányosságnak 

érezzük ennek elodázását.   

1.2.3.    Gazdálkodási mutatók 

 
Költségvetés 2020. január 1 – április 30. között 

 

Költségvetési tétel 

megnevezése 

Teljesítés - 

Reprezentációs 

kiadásokra  

(2020.01.01-04.30.) 

(Ft) 

Teljesítés - dologi 

kiadásokra  

(2020.01.01-04.30.) 

(Ft) 

Beruházások 

(2020.01.01-04.30.) 

(Ft) 

Költségvetési 

kiadások összesen 
96 077 471 592 111 863 

 

 

Éves intézményi keret felhasználás 

Kincstári 

kártyával (Ft) 
Átutalással (Ft) Összesen (Ft) 

547 185 132 347 679 532 

 

 

Éves keret összege (Ft) 5 442 951 
2020.01-04. hónapban felhasznált keret (Ft) 679 532 
Felhasznált keret százalékos mértéke (%) 12.5 
Még felhasználható összeg (Ft) 4 763 419 

 

1.2.4. Helyi karbantartások, beszerzések 

 

Ebben a félévben lehetőségünk volt szemléltető eszközök, digitális tananyagok 

beszerzésére, mellyel a munkaközösségek magas színvonalú szakmai munkáját támogattuk. 

Az intézményünkben 3 éve bevezetett és sikeresen működő Sakkpalota programot egy kerti 

sakk készlettel és további eszközökkel segítettük. Iskolánk belső terei is fokozatosan 

szépültek az Észak-Pesti Tankerületi Központ hozzájárulásával. 2 tanteremben és egy 

irodában festés, 2 szaktanteremben festés, parkettacsiszolás és lakkozás valósult meg. 

Tábláink is megújultak idén. 4 osztályteremben festéssel, háromban új tábla elhelyezésével. 
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Diákok és pedagógusok egyaránt örültek az esztétikus környezetnek. Szülői segítség 

felajánlását elfogadva, három alsós tantermünk újult meg, ahol festés, és az egyikben a 

padlózat újjávarázsolása történt meg. 

Köszönjük a lelkes szülők áldozatos munkáját! 

Technikai munkatársunk fáradhatatlanul végezte a karbantartási feladatokat. A félév során a 

zár- és fénycsőcsere, valamint a mosdó- és illemhelyiségekben adódó javítási teendők tették 

ki munkájának nagy részét. Szakképzett, elhivatott, pontos és precíz munkatársként ismertük 

meg. 

1.3. Tanulói létszámadatok 2019. szeptember 1-jén 

 
Iskolánkban, a 2019-20. tanév elején 700 tanuló kezdte meg tanulmányait, ebből 5 fő 

magántanulóként. Sajátos nevelési igényű diák szakértői vélemény alapján: 31 fő, BTMN-es 

95 fő. 

Az I. félév végi adatok szerint iskolánk tanulóinak száma 698 fő. A félév során 10 

tanítványunk távozott intézményünkből és 8 fő folytatja nálunk tanulmányait. Intézményünk 

tanulói létszáma 2 fővel csökkent ebben az időszakban. 

 

1.3.1. Természetes és számított létszám adatok évfolyamonként, osztályonként, 

távozott, érkezett tanulók száma 

 

Oszt. 
Tényleges 

lét- 
szám 

Számított 
létszám 

 
SNI BTM 

Magán- 
tanuló 

 
Érke-
zett 

 

Távo-
zott 

 
Körzetes 

 
Nem 
körzetes 

 
Bejáró 

1.a 28 33 4 1 - - - 13 14 1 

1.b 28 32 3 6 1 1 2 11 17 0 

1.n 24 24 - 1 - - - 10 13 1 

2.a 27 29 1 2 - - - 13 14 0 

2.b 20 24 3 4 1 1 2 10 10 0 

2.n 18 19 1 1 - - - 8 9 1 

3.a 24 24 - 1 - - - 12 12 0 

3.b 26 28 2 4 - 1 - 13 13 0 

3.n 21 21 - 2 - - - 7 12 2 

4.a 25 25 - 2 - - - 12 11 2 

4.b 24 26 2 6 - - 1 14 8 2 

4.c 26 29 3 8 1 - - 13 12 1 

4.n 24 24 - 3 - - - 9 13 2 

5.a 29 30 1 6 1 - 2 16 12 1 
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5.b 28 31 2 4 - 1 - 13 14 1 

5.c 28 31 2 5 - 1 3 12 16 0 

5.n 24 24 - 1 - - 1 10 13 1 

6.b 25 28 3 5 - 1 1 12 12 1 

6.c 25 26 1 7 - - 1 14 9 2 

6.n 27 29 1 2 - - 1 10 16 1 

7.a 21 21 - 6 - 1 1 11 10 0 

7.b 21 21 - 3 1 1 - 12 8 1 

7.c 24 26 2 8 1 1 - 15 9 0 

7.d 19 19 - 3 - - - 1 17 1 

7.n 20 20 - - - - - 7 11 2 

8.a 22 24 2 5 - 1 1 11 10 1 

8.b 16 22 4 4 - - - 10 6 0 

8.c 28 28 - 1 - - - 15 13 0 

8.n 25 25 - - 1 - - 11 14 0 

Össz.:           

29 697 743 37 101 7 10 16 325 348 24 
 

 

Amennyiben összehasonlítjuk az év eleji és év végi adatokat, eltérés mutatkozik. 3 

tanulóval kevesebb volt év végén, viszont az SNI-s, tanulók száma (37 fő) 0,94%, a BTM-es 

tanulók száma (101 fő) 0,83%-kal emelkedett. 

Intézményünkben a körzetes tanulók aránya 46,6%, a körzeten kívüli tanulóké 49,9%, a 

bejáró tanulók száma 3,5%. A nem körzetes diákok 6,8%-kal többen vannak, mint a 

körzetesek. Ebből az adatból arra következtetek, hogy a szülők szívesen hozzák iskolánkba 

gyermeküket.  

1.3.2. Egyéni munkarendben tanulók száma 

 
Intézményünkben a 2019/2020. tanévben 4 tanuló egyéni munkarendben folytatta 

tanulmányait.  

Évfolyam 1. 2. 4. 7. 

Tanulók száma 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 

 
Június hónapban mind a négy tanuló sikeres osztályozó vizsgát tett, így magasabb 

évfolyamban folytathatja tanulmányait.  
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1.3.3. HH, HHH 

 
Tanulóink és családjaik egy része jelentős szociális problémákkal küzd, szerény 

körülmények között él. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok 

legtöbbször kérelmezik a hátrányos helyzet, illetve a halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítását a kormányhivatalnál. Ennek ellenére az intézmény nem rendelkezik teljes körű 

nyilvántartással az adatokat illetően, mert a szülők sok esetben nem osztják meg ezt az 

információt a pedagógussal.   

 HHH tanulók száma: - fő 

 HH tanulók száma: 13 fő 

 

1.3.4. Napközis csoportok száma, létszámának alakulása a tanév során 

 
Alsó tagozaton homogén csoportokat, a felső évfolyamokon két heterogén csoportot 

alakítottunk ki.  

Napközis csoportok száma: 15  

Átlaglétszám:  

 1-2. évfolyam: 24 fő 

 3-4. évfolyam: 23 fő 

 Felső tagozat: 22 fő  

Ezen a területen volt érezhető leginkább a pedagógushiány. Mivel a szakórákat igyekeztünk 

kiosztani, ezért a tanítóknak nem, vagy alig maradt szabad kapacitásuk a napközis 

foglalkozásokra. A szakkörről, korrepetálásról már nem is beszélve! 

 

2. PEDAGÓGIAI MUNKA 

2.1.  A 2019/2020. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

 
Általános helyzetkép 

 A tanév 180 tanítási napját megtartottuk. Felhasználtuk a rendelkezésre álló 6 tanítás 

nélküli munkanapot a következőképpen: 

1. pályaorientációs nap 

2. őszi nevelési értekezlet  

3. félévi osztályozó értekezlet 

4. tavaszi nevelési értekezlet  
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5. nevelési értekezlet   

6. Hartyán nap 

A tananyagot magas százalékkal sikerült befejezni majd minden tantárgy esetében. 

Előfordult az is – főként alacsony óraszámok esetében -, hogy a tanmenetet módosítani 

kellett, össze kellett vonni témaköröket, tananyagokat annak érdekében, hogy tanév végére 

teljesítsük az előírtakat. Ezt a beavatkozást különösen indokolttá tette a digitális munkarend 

bevezetése, ahol alapos átgondolást igényelt a tanulási tartalmak esetleges átstrukturálása.  

2.2.  A pedagógiai munka megvalósulása a munkatervben rögzítettek alapján 

 
Adminisztrációs tevékenységünket ebben a tanévben is a KRÉTA rendszer támogatta. 

Kollégáink sokkal rutinosabban álltak már a rendszer kezeléséhez. A mindennapi 

adminisztrációban óriási segítséget nyújtott, hogy egyik intézményvezető-helyettesünk 

kézben tartotta a Krétával kapcsolatos teendőket, kiírta az eseti helyettesítéseket, gyakorlati 

segítséget nyújtott a pedagógusoknak, így ebben a tanévben nem halmozódtak fel nem 

naplózott órák. Nehezen boldogult azonban a külsős alkalmazottak egy részével, akik nem 

vették elég komolyan adminisztrációs kötelezettségüket.  

2.3. Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

 Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső 

elvárásrendszerének, belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető 

területek megerősítése.  

Intézményünk pedagógusai a belső elvárásrendszer szempontjainak megfelelve végzik 

feladataikat. Az ellenőrzési és önértékelési folyamatban ezeket a szempontokat vesszük 

figyelembe a fejleszthető területek meghatározásában. Támogatjuk a pedagógus önfejlesztési 

célkitűzéseit, önmagától elvárt kompetenciafejlődési eredményeit a magasabb színvonalú 

szakmai munka elérése érdekében. 

 Színvonalas pedagógiai munka megtartása, az alaptevékenységek innovatív 

fejlesztése, a differenciált oktatás minél magasabb színvonalú megvalósítása, a 

különleges figyelmet igénylő tanulók fejlesztési szintjének biztosítása a lehetőségekhez 

képest. 
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A differenciált oktatás, a csoportmunka, a kooperatív tanítási órák, az interaktív 

tananyagok alkalmazása egyre inkább meghonosodnak intézményünkben. Számos példát 

láttunk erre óralátogatásaink alkalmával. Az IKT tanórák száma 14402, amely a tanév összes 

óraszámának 45%-a. Az első félév 7,5%-os adatához viszonyítva ez jelentős előrelépést 

jelent. Hozzájárultak ehhez a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében 

tett törekvéseink, valamint a digitális munkarend bevezetése is.  

A különleges figyelmet igénylő tanulókkal gyógypedagógusaink, utazó logopédus és a 

fejlesztő pedagógusunk foglalkozik. Integrált oktatásuk során figyelembe vesszük a szakértői 

javaslatokat. 

 Egységes követelményrendszer fenntartása. Folyamatos és rendszeres szóbeli, 

valamint írásbeli számonkérés, értékelés a tanulók munkájának nyomon követése 

érdekében.  

Az egységes követelményrendszer magvalósítása érdekében a munkaközösségek 

felülvizsgálták, szükség esetén módosították és alkalmazzák az egységes témazárókat, külön 

figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyerekekre. Az első évfolyamon az osztályok 

különböző haladási üteme miatt, szükségessé vált matematika tantárgyból a félévi felmérés 

átalakítása.  

A digitális munkarend bevezetését követően nem tudtunk egységes mérési eszközt 

használni a családok változatos informatikai háttere és a tanulók különböző mértékű digitális 

felkészültsége miatt.  

A folyamatos és rendszeres szóbeli, illetve írásbeli számonkéréseknek eleget tettünk. A 

kialakított egységes követelményrendszer nagymértékben segíti a tanítók, szaktanárok és 

osztályfőnökök munkáját és az értékelés is nyomon követhetőbb lett a tanulók és szüleik 

számára. 

Magatartás terén azonban akad még tennivalónk. Alsó tagozaton a tanítók folyamatos 

jelenlétének eredményeként, alig küzdünk magatartás problémával, néhány kirívó esettől 

eltekintve. 

Felső tagozaton a Házirend egységes betartása még mindig nem működik 

zökkenőmentesen, ebben nekünk, pedagógusoknak kellene következetesnek lenni. A 

mobiltelefon használat szabályozásának egységesítését, a trágár beszéd visszaszorítását, a 

kialakított öltözői szabályok folyamatos ellenőrzését tűzték ki feladatként a szakmai 

munkaközösségek. 
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A Házirend felülvizsgálatát a következő tanév előkészítő időszakában kívánjuk 

elvégezni. 

 A tanulási morál erősítése (legyen érték és követendő példa a tisztességes munka, a 

tanulás) korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. 

Intézményünk pedagógusai törekszenek a tananyaghoz leginkább igazodó 

munkaformákat választani. Azokat mindig az oktatás tartalma, didaktikai-nevelési igényei és 

a tanulók sajátosságai alapján határozzák meg. Fontos, hogy a tanulók mindig a számukra 

legoptimálisabb terhelésben részesüljenek. A tananyag könnyebb megértését, elsajátítását 

játékos, változatos módszerekkel, feladatokkal törekszünk megkönnyíteni. Az ismeretszerzést 

tevékenykedtetés jellemzi. A gyarapodó IKT eszközöket is egyre gyakrabban használják, 

illetve használtatják pedagógusaink a tanórákon. A frontális és az egyéni munkaforma mellett, 

egyre nagyobb hangsúlyt kap a csoport - és páros munkaforma is. Utóbbiakat a diákok is 

nagyon szeretik, szívesen ismerkednek a csoportmunkában való együttműködés rejtelmeivel. 

Folyamatosan adunk visszajelzést a gyerekeknek egyéni eredményeikről, jutalmazzuk a jó 

teljesítményt, példaként állítjuk a közösség elé. A LEGO, mint oktatási eszköz is belépett a 

korszerű munkaformák sorába, a szövegértés és a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztésének érdekében. 

Sakkpalotás osztályainkban maga a sakk is a tisztességes munkát, játékot hangsúlyozza. 

Alsó tagozaton a gyerekeknél érték a tanulás. Belső késztetést éreznek az iránt, hogy a 

jók közzé tartozhassanak. Tudják, hogy csak tanulással érhetnek el jó eredményeket. 

Intézményünkben a tanulási morál erősítésében szerepe van annak is, hogy nyomon 

követjük tanítványaink más tantárgyból elért eredményeit. Együtt örülünk, ha az erőfeszítés 

meghozza gyümölcsét. Sikertelenség esetén pedig segítünk, hogy legközelebb ez ne így 

legyen. Fejlesztő pedagógusaink is rávilágítottak a foglalkozásaikon részt vevő gyerekek 

erősségeire, tehetségére. Ezzel is támogatva munkánkat. 

Termeink projektorral felszereltek, stabil internetkapcsolattal rendelkezünk, ezeket az 

előnyöket kihasználva, napi szinten használunk digitális eszközöket.  Az eredményes oktatás 

lelke azonban nem a korszerű eszközök használata, hanem elsősorban a jól megtervezett, 

változatos módszereket alkalmazó, élvezetes tanóra. Többségünk rendszeresen differenciál a 

tanítási órákon, valamint a frontális oktatást háttérbe szorítva, rendszeresen alkalmaz páros, 

csoportos, illetve kooperatív munkaformákat. Ezeknek nagy előnyét abban látjuk, hogy a 

tanulók nem tudnak „megbújni a csoportban”, érzik, hogy a sikeres feladatvégzéshez szükség 

van rájuk, megtanulják, hogy felelősséggel tartoznak önmagukért és társaikért, kénytelenek 
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egymást támogatni és tisztelni. A rendszeres óraközi értékelés, valamint a tanulói önértékelés 

segíti tanulóinkat abban, hogy értékké váljon számukra az órai munka és a tudás. 

A tanulási morál erősítésének kulcsát ezen kívül a pedagógus személyében látjuk, a 

tanítványokkal kialakított bizalmi viszonyban, amelynek alapja az odafigyelés, a szeretet, a 

következetes elvárás és értékelés. 

Ezeket az értékeket, normákat megtartva igyekeztek kollégáim a digitális munkarend 

időszakában megőrizni tanítványaik tanulási motivációját, érték-és normarendszerét.  

Nem minden esetben volt könnyű dolguk. Főként a tisztesség, a becsület, az 

önmagukért végzett munka fontosságára kellett felhívniuk tanulóik figyelmét a mindennapi 

munka során. A szaktanárok az osztályfőnökökkel szorosan együttműködve, gyakran csak 

nagy nehézségek árán tudtak úrrá lenni egy-egy helyzeten.  

 

 A VEKOP-7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázat keretében a 

pályázati feltételek teljesülése után intézményünkben a digitális módszertani kultúra 

fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a digitális és egyéb kulcskompetenciák 

hatékonyabb támogatása. 

 

A LEGO készletek érkezésének nagyon örültünk, de kissé nehézkes volt az indulás. Az 

eredeti LEGO Story Starter csomagok gyártását megszüntették, és a helyettesítő készleteket 

úgy kellett szétválogatni öt kisebb egységgé, hogy több alkotóelemből csak négy darab állt 

rendelkezésre. A kezdeti nehézségek leküzdése után fantasztikus élmény volt a gyerekek 

számára, hogy a megszokott tanórai keretekből kilépve „legózhattak” a tanítási órákon. 

Sokkal élményszerűbbé vált a tanulás, fejlesztette kreativitásukat, megfigyelőképességüket, 

erősítette együttműködésüket. A sajátos nevelési igényű és a BTMN-es tanulók számára is 

segítséget nyújt a tanulásban. Úgy véljük, sok pozitív hatása lesz még a jövőben, hiszen 

rengeteg lehetőség rejlik még benne.  

A pedagógusok impressziói azt mutatják, hogy a tanórai időkeret szűk lehetőségeket 

nyújt az eszközök alkalmazására. A pályázat által kínált digitális módszertani kultúra 

magabiztos használatához több tapasztalat megszerzésére és azok szakmai elemzésére van 

szükség. 

A tavaszi időszakra tervezett, a pályázathoz kapcsolódó valamennyi elképzelésünk 

meghiúsult, ennek pótlásáról a következő tanévben gondoskodnunk kell. Félő azonban, hogy 

ez jelentős többletterhet ró majd a résztvevőkre, mert a pályázati kritériumoknak való 

megfelelés, időbeli ütemezés szigorú szabályokhoz kötött 
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 A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

A helyes tanulási szokások kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk az első évfolyamon. 

A tolltartórend, padrend kialakítása, helyes ceruzafogás, helyes testtartás, radírhasználat, 

kézmosás, füzetvezetés, előkészület az egyes tanítási órákra, időbeosztás megismertetése az 

elsődleges feladat.  

Második évfolyamon már előfordulnak olyan szorgalmi feladatok, amelyeket a 

gyerekeknek önállóan kell elkészíteniük. Sokan veszik igénybe az iskolai könyvtár és az 

internet által nyújtott remek lehetőségeket is.  

A házi feladatok készítésénél több csoportban tanulópárok kialakításával segítik az 

önálló tanulás fejlődését.  

Harmadik, negyedik osztályban egyre inkább megnövekszik a tananyag, ezért több 

önálló tanulásra van szükség. Vázlatírással, kötelező irodalmak feldolgozásával, fürtábrák, 

gondolattérképek összeállításával segítjük őket a tanulásban. 

A kognitív térképalkotás segítségével a tanulók megfogalmazhatják gondolataikat. 

Ennek a módszernek az elsajátítása könnyebbé teheti az otthoni tanulást a diákoknak. 

A napköziben tudatos koordinálással vezetjük rá a gyerekeket a feladatok sorrendiségének 

célszerű felépítésére és a tanulásra szánt időkeret hatékony kihasználására.  

Felső tagozaton a szakórákon eleinte közösen megbeszélik az egyes leckék 

feldolgozásának módját, kiemelik a lényeget. Hatodikban már az aláhúzottak alapján önálló 

vázlatírás is történik. Matematikából elmondjuk, hogy a feladatok otthoni megoldása miért 

hasznos, hogyan ellenőrizzen, hogyan kérdezzen utána a diák, ha elakad. Komoly akadályt 

okoz viszont, hogy sokan sajnos a házi feladatokat sem csinálják meg önállóan, órai 

munkában is várják, hogy valaki segítsen, megmondja a választ. Felhívjuk továbbá a gyerekek 

figyelmét, hogy a memorizálandó, megjegyzendő szöveget ne egyszerre tanulják meg, hanem 

többször vegyék elő, a tanultakat próbálják meg felmondani. 

A testnevelést oktató szaktanárok a különböző sportágak tanításánál szokták 

alkalmazni az önálló ismeretszerzési és tanulási technikákat. A tanulók maguk kutatnak az 

adott sportág szabályai és eredményei után, melyről be is számolnak.  
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A társadalomtudomány munkaközösség tagjai bevezették a témakörökhöz kapcsolódó, 

házi dolgozat illetve kiselőadás készítését. Ezáltal elősegítve az önálló tanulás és az 

önfejlesztés képességét. 

    A kutató munkák és kiselőadások készítésében segítséget nyújtanak az informatika 

tantárgyat tanító kollégák, akik a PPT készítés rejtelmeibe vezetik be tanítványaikat.  

A hatékony otthontanulásnak különös jelentősége lett a digitális munkarend 

időszakában. A tanulási folyamatok fontos színtere a családi környezet, az otthon lett. Nem 

lehetett figyelmen kívül hagyni a családi környezeti tényezőket, amelyek nagy mértékben 

befolyásolták a tanulók eredményességét. A családi légkör, a szülői bevontság, a szülők 

társadalmi helyzete, a család szerkezete, tárgyi környezete mind hatott a tanulók otthoni 

tanulásának minőségére, hatásfokára.  

 

Egyik kollégám a következőképen fogalmazott: 

„A szülők szerepe is megváltozott, segíteniük kellett saját gyermekük tanulását, ez sok esetben 

nagyon megterhelő és nehezen összeegyeztethető volt. Nyilván az ember ebben is próbált 

segítséget nyújtani több-kevesebb sikerrel. Sajnos voltak olyan szülők, akik nem tudták, 

akarták felvállalni ezt, ezért a gyermekek egyedül maradtak a technika, a tananyag 

feldolgozásával. Voltak köztük, akik kínlódva próbálkoztak, olyanok is, akik feladták, de 

olyanok is, akik meglátták a lehetőséget arra, hogy erre hivatkozva csak minimálisan 

vegyenek rész ebben az információátadásban.” 

A munkaközösség vezetők beszámolóiból kitűnik, hogy a hirtelen megváltozott 

tanulási közeghez igyekeztek hozzárendelni a tantárgyspecifikus tanulási ajánlásokat, a 

tantermi oktatás keretei között megismert tanulási stratégiákat, figyelembe véve a tanulók 

életkori sajátosságait.  

Munkaközösségi beszámolóikban erről részletesen olvashatunk.  

 Belső tudásmegosztás intézményen belül: óralátogatás, továbbképzési tapasztalatok és 

jól bevált módszerek megosztása, folyamatos önképzés. 

A munkaközösségeken belül kiválóan működik a jól bevált módszerek, a „jó 

gyakorlatok” átadása. A VEKOP-7.3.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” című 

pályázat keretében lehetőségünk nyílt egy-egy LEGO eszközökkel támogatott tanóra 

látogatására, ahol a továbbképzésen szerzett tapasztalataikat mutatták be kollégáink a 

gyakorlatban 

A digitális munkarend időszakában a folyamatos önképzésnek kiemelt jelentősége lett. 

Ennek hiányában elképzelhetetlen lett volna a színvonalas szakmai munka megtartása.  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

19 
 

„Magyar és külföldi oldalakat böngésztünk, hogy a megfelelő applikációkat, 

programokat megtaláljuk. A feltöltött óravázlatoknál sok képet, videós linket, zenét 

csatoltunk az anyagba. Ezután az volt a feladatunk, hogy kitaláljunk egy motiváló/értékelő 

módszert, amivel fenn tudjuk tartani a gyerekek érdeklődést és lelkesedését. Az otthoni 

tanulásnál is igyekeztünk mind a 4 tanulási típust alkalmazni (audio, vizuális, motoros, 

taktilis).” – olvasható az egyik szakmai beszámolóban. 

Az intézményi tanári csoportban a pedagógusok egymást támogatták, segítették. 

Örömteli volt számunkra, hogy volt olyan munkatársunk, aki rendszerezett linkgyűjteményt 

készített és osztott meg, melyet folyamatosan aktualizált. Ez óriási segítséget jelentett a 

mindennapokban.  

 

 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül 

versenyekre való aktív felkészüléssel és részvétellel. 

A tehetséggondozás, a tanulók ismereteinek bővítése, egyéni képességeik 

továbbfejlesztése minden pedagógus szívügye.  

A tehetség kibontakoztatásához nem mindig nagy dolgokra van szükség, sokszor a jó 

szó, az önbizalom, az odafigyelés, a határozottság, magabiztosság megerősítése a 

legfontosabb, amit tehetünk, tanítványaink érdekében. Az előbb leírtakra próbálunk 

mindennap tudatosan figyelni, mert nagyon fontos, hogy a gyerekek sikerként éljék meg az 

iskolában töltött időt. A sikeres gyerekek leggyakrabban olyasmiben alkotnak kiemelkedőt, 

amit nagy kedvvel, türelemmel, odafigyeléssel csinálnak. A képességeik azért bontakoznak 

ki, mert izgalmasnak, élvezetesnek találják mindazt, amivel foglalkoznak. 

Cél, hogy a tehetséges gyerekek fejlesztéséhez egyéni utakat biztosítsunk a tanórákon, 

szabadidőben és a tanórákon kívül is. A tehetséges gyerek akkor találja meg helyét az 

iskolában, ha figyelembe vesszük fejlődési sajátosságait és ehhez egyéni utakat biztosítunk 

számára. A személyre szabott feladatlapok rendszerei elősegítik az egyéni haladási tempót. 

Lehetőséget adunk arra, hogy különleges témákon dolgozzanak a tanulók. Már első 

osztályban tanulmányi versenyekre buzdítjuk tanítványainkat. Tehát nagyon fontos a 

tehetségazonosítás és a tehetség felismerése szempontjából, hogy nagyon figyeljünk a 

gyerekekre, beszélgessünk velük, törekedjünk arra, hogy minél mélyebben megismerjük őket. 

Hozzáállásukból, kitartásukból, szorgalmukból már látszik, hogy ki indult el a tehetség útján.  
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Általában a motiváció erőssége az, ami először feltűnik a tehetséges gyerekeknél: ha 

valamit akarnak, akkor azt nagyon akarják. Kitartóbban, hosszabban teszik, amit tesznek. 

Ekkor lehet elkezdeni keresni, hogy mi az, ami leginkább érdekli őt, mi az, ami leginkább 

motiválja. 

Iskolai énekkarunk az éneklés területén nyújt a tehetséges tanulóknak élménydús 

időtöltést. Fejlődési lehetőséget biztosít, különleges élményt szerezve a gyerekeknek és 

szüleiknek is egy-egy hangverseny alkalmával. 

Nemzetiségi osztályokban kiemelten foglalkozunk a tehetséges gyerekekkel. Ez 

elsősorban a nemzetközi nyelvvizsgákra való felkészítésben mutatkozott meg, valamint a 

rangos tanulmányi versenyeken való részvételben. 

Angol nyelvből két osztály is nemzetközi nyelvvizsgára készült. Mindenki nagyon 

becsületesen tanult és elkészítette a feladatokat. Reméljük a sok gyakorlás meghozza a munka 

gyümölcsét. 

Fontos, a bátorítás, hogy higgyenek önmagukban a gyerekek, merjenek kockázatot 

vállalni és kipróbálni új dolgokat.  

Az alapképességek fejlesztése mellett nagyon lényeges, hogy a személyiségtényezők 

alakítása is kiemelt szerepet kapjon.  

Ilyenkor mindezekre figyelni kell: 

- a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése, 

- a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése, ami akadályozhatná az erős oldal 

kibontakozását, 

- megfelelő légkör megteremtése 

- szabadidős lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. 

 Országos mérésekre való felkészítés: az előző évi mérések eredményeinek elemzése, a 

fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák kidolgozása 

munkaközösségi szinten a jobb eredmények elérése érdekében.  

A tanév során folyamatosan készítették pedagógusaink tanítványaikat az országos 

mérésekre. A felkészülés során figyelembe vették a korábbi mérés elemzéseit, és azokat a 

stratégiákat, amelyektől az eredmények javulását várjuk.  A járványügyi veszélyhelyzet miatt 

ebben a tanévben az országos mérések megírására nem került sor.  

Elvégeztük azonban a 2019. évi kompetenciamérés eredményeinek elemző értékelését, 

meghatároztuk a javulás érdekében feladatainkat.  
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Az idegen nyelvi mérés tekintetében is elvégeztük az értékelést, bár itt csak a 

szaktanárok által rögzített adatok álltak rendelkezésre, mert az Oktatási Hivatal felületén a 

rögzített mérési eredményeket még nem lehet elérni.  

Az elemzésről készült összefoglaló gondolatok az országos mérésekről szóló fejezetben 

kerültek megjelenítésre.  

 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, 

szülők bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával. (tanulási 

akadályok csökkentése; a jövőkép erősítése; közvetlen irányított tanulás kialakítása, 

segítése) 

Elengedhetetlen a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítése a tanórákon. 

Többletidő adásával, tanórai megsegítéssel, mennyiségi és minőségi differenciálással, és 

segédeszközök használatával próbálunk segíteni nekik. Fontos, hogy az értékelésünk fejlesztő 

jellegű legyen, és egyénre szabott. Lényeges, hogy mindig önmagához képest értékeljük a 

gyerekeket.  

Alsó tagozaton minden délután találkoznak a pedagógusok a szülőkkel, így 

folyamatosan lehetőség adódik a megbeszélésekre. Napi szinten tartják a személyes 

kapcsolatot, jelzik a tanulási problémákat, javaslatot tesznek, hogyan segítsék gyermekeiket 

az otthoni tanulás során.  

Szaktanáraink egyéni konzultációkat tartottak az érintett tanulókkal és szüleikkel, 

egyikük intézkedési tervet állított össze a lemorzsolódás elkerülése érdekében. 

Felhívtuk a figyelmet a kerületben működő ingyenes, korrepetálási lehetőségekre 

(Kikötő, KomaBázis), több tanulónk ezt igénybe is veszi. 

Az osztályban tanító pedagógusok, gyógypedagógusaink, a fejlesztőpedagógus és az 

iskolapszichológus rendszeresen tartanak konzultációt, segítjük egymás munkáját a gyerekek 

érdekében. 

Gyógypedagógusunk így vélekedik: „Rengeteg gyerek kéredzkedik be hozzám órára, 

olyan is, aki nem jár fejlesztésre, de segítségre van szüksége. Mindig nyitott ajtóra találnak. 

Soknak csak egy kis átsegítés, útmutatás kell. Azt látom, hogy akik önként jönnek hozzám, 

nagyon jól és erősen tudnak abból tovább építkezni, amit itt kapnak.” 

Azt gondolom, ezen van a hangsúly: önként. Mert aki akar, az megtalálja az utat, mert 

mindenhol segítő szándék fogadja. 
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A digitális munkarend időszakában sem felejtkeztünk meg lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulóinkról. Kollégáim több csatornán is segítették őket, biztosították az őket 

megillető kedvezményeket, differenciálták a feladatokat, csökkentették a feladatok 

mennyiségét, biztosították a többletidőt. Azt gondolom, hogy minden feltételt biztosítottunk 

annak érdekében, hogy minden tanítványunk teljesíteni tudja tanulmányi kötelezettségeit. 

Van, aki úgy érzi, sokat is! Talán igaza van! Sok kollégám megfogalmazta, volt, hogy úgy 

érezte, ő jobban akarja az eredményt, mint maga a tanuló, vagy esetleg a szülő.   

Fejlesztő pedagógusunkra, gyógypedagógusainkra is számíthattunk a mindennapokban. 

Saját, fejlesztő tevékenységük mellett ösztönözték tanítványaikat a tanórákon való részvételre, 

segítették őket a mindennapi tanulás során, vagy ha valahol elakadtak.  

Pedagógusaink munkáját segítették az iskolai szociális segítők is, akik segítséget 

nyújtottak a lemaradó tanulók felzárkóztatásában. Köszönjük nekik a támogatást! 

Néhány gondolat kollégáimtól: 

„Sajnos sok tanuló ki volt téve a lemorzsolódás veszélyének. Így, hogy már se a pedagógus, se 

a fejlesztő tanár nem fogja a kezét, osztálytársai se segítik, önállóan kellene megküzdeni a 

napi feladatokkal. Szerencsére a kerületben vannak a gyerekek megsegítésére különböző 

szolgálatok, ilyen a Labirintus is. Több osztályfőnök felvette a kapcsolatot az iskola szociális 

segítőivel, akik segítettek a gyerekek felzárkóztatásában. Óriási köszönet nekik is.” 

 

„A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése nem volt könnyű. Aki szülőként év közben 

nem fordított kellő figyelmet gyermeke tanulmányaira, az most sem tette meg annak ellenére, 

hogy az együtt töltött idő megnövekedett. Többnyire visszautasítást kaptunk, illetve 

magyarázatot, hogy most miért nem tudják az adott feladatokat elvégezni és visszaküldeni.  

(…)A digitális oktatás során volt, hogy külön is foglalkoztunk gyerekekkel, tehát nekik 

rendszeresen felzárkóztató foglalkozásokat tartottunk a hangcsatornán. Velük mindig arra a 

területre mentünk vissza, ahol az elakadás tapasztalható volt. A tanulási nehézséggel küzdő 

gyerekeknek egyéni olvasás feladatlapot állítottunk össze.” 

 

„Érdekes képet festettek magukról a digitális munkarend során azok a tanulóink, akiknél 

leginkább tartottunk a lemorzsolódás veszélyeztetettségétől. 

Volt, akiket megmentett a támogatói családi háttér. Szinte szárnyakat kaptak.(…) A szülők 

leterheltsége, a gyermek magára hagyatottsága is érezhető volt néhány tanuló esetében.” 

 

 

„Az év végi hajrá előtt viszont a végzős osztályokat leszámítva - ismét teljesnek volt 

mondható a tanulói létszám a tanórák alkalmával. Azonban azokat a tanulókat, akik nagyon 

gyenge eredménnyel, sőt hanyagul dolgoztak a tanév kezdetétől fogva, az online tanítás 

során talán még jobban kellett motiválni, biztatni.(…) Minden érintett tanuló megkapta a 

lehetőséget a javításra, volt, aki sikeresen élt vele, volt, aki még ezt sem használta ki.” 
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 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára. 

8. évfolyamon az önálló tanulás, ismeretszerzés képességének erősítése, készülés az 

írásbeli és szóbeli felvételire, felkészülés az év végi országos mérésekre megtörtént ebben a 

félévben. 

Magyar és matematika tantárgyból a pedagógusok tartottak felvételi felkészítő 

foglalkozásokat a diákoknak. A foglalkozásokon feladatokat oldottak meg, hiányosságokat 

pótoltak, megszilárdították az erősségeket.  

 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele. 

A 2019/20-as tanévben 10 munkatársunk vesz részt önértékelési eljárásban. Az I. 

félévben közülük négy kolléga értékelése meg is történt.  

Havonta 2 pedagógussal végzik el, így az adminisztráció könnyebb a vezetőség és az 

Önértékelési Csoport számára is.  

Az Oktatási Hivatal felületén indítják el a folyamatot, ahol automatikusan generálódnak a 

szülői, munkatársi és a pedagógusi kérdőívek. A tapasztalat az, hogy a munkatársi kérdőívek 

mindig visszaérkeznek, de a szülők már kevésbé  aktívak. 

Az eljárás menete szerint a vezetőség egy tagja meglátogatja az önértékelésben 

résztvevő kollégát, majd értékelést készít a látottakról. Ezután interjú készül a vezetővel a 

pedagógusról, és az órák tervei is dokumentálásra kerülnek.  

A pedagógus az óramegbeszélés, valamint a vezetője véleménye alapján önfejlesztési 

tervet készít, melyben kiemeli a pedagógiai munkájának erősségeit, valamit a fejleszthető 

területeit 2 évre lebontott tervvel. 

Az első félév tapasztalata alapján elmondható, hogy a vezetőség segítőkészen áll 

ehhez a munkához, a határidőket betartva. A javasolt óralátogatási időpontok időnként nem 

voltak tarthatóak, előre nem látható okok miatt, de ezt mindig sikerült egyeztetniük a 

pedagógusokkal.  A kollégák továbbra is tehernek érzik az eljárás menetét, de a 

dokumentációját ezek ellenére is mindenki határidőre elvégezte.  

A második félévre tervezett önértékelési eljárások nem valósultak meg, azokat a 

következő tanévben pótoljuk.  

A munkaközösségek kiemelt céljainak és feladatainak a megvalósulása a munkaközösségi 

beszámolókban, a mellékletben olvashatók. 
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2.4. Pedagógiai munka a digitális munkarend során 

 
A 2020. március 16-án bevezetett digitális munkarend hátterének megteremtése, 

formájának kialakítása intézményünkben nagyon rövid idő alatt megvalósult. 

A KRÉTA rendszer használata mellett fontosnak tartottuk, hogy tanítványaink ne szakadjanak 

el teljesen az intézménytől, a pedagógusaiktól. Így a Discord alkalmazás kínálta lehetőségeket 

kihasználva kialakítottuk az osztályokat, csoportokat, és 2020. március 18-án már órarend 

szerint elkezdődtek a hangcsatornás órák.  

Ezzel párhuzamosan a szülők körében felmértük, hogy adottak-e a feltételek 

otthonukban a digitális tanuláshoz.  

Szülői jelzés alapján az osztályfőnökök új Kréta hozzáférést generáltak, az intézményi 

tableteket pedig felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tanítványaink 

rendelkezésére bocsátottuk.  

A szülői munkaközösség is segítségünkre sietett, okos telefonnal, laptoppal, internet 

elérésének lehetőségével támogatta az arra rászorulókat. 

A Discord felületén a kollégáim „élő” közvetítéssel prezentációkat, szemléltető 

anyagokat tudtak megosztani tanítványaikkal, a tanóra időkeretét kihasználva 

magyarázatokkal segítették a megértést. Az óra tananyagát vázlat formájában mind a KRÉTA 

rendszeren, mint pedig a közös platformon megosztották, így támogatva azokat, akik a 

hangcsatornás órába nem tudtak bekapcsolódni. 

Tanítványaink szüleitől rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, hálásak voltak azért, 

hogy nem nekik kellett tanítani a gyerekeket, hanem a pedagógusok továbbra is a vállukon 

vitték ezt a feladatot.   

A megváltozott életkörülmények kihívás elé állították a családok pszichés erőforrásait, 

megváltozott a napi rutin és összemosódtak az életterek. Így kollégáim gyakran nyújtottak 

segítséget a szülőknek, meghallgatták a problémáikat és tanácsokat adtak azok feloldásában.  

Intézményünk pszichológusa a szülők, tanárok és diákok számára online fogadóórákat 

jelölt ki, minden hétköznap. Elérhető volt a közösségi platformokon, emellett Discord-on, e-

mail-en, telefon-on és viber-en is.  

Fejlesztő-és gyógypedagógusaink szintén a KRÉTA rendszer, valamint a Discord a 

segítségével tudták hatékonyan végezni fejlesztő, támogató munkájukat. Ez elképzelhetetlen 

lett volna aktív hangkapcsolat nélkül. Beszámolóikban többször is megemlítették, hogy a 

gyerekek keresik őket, ha elakadnak a tanulásban. 
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Az iskolai szociális segítők is kivették részüket a munkából. Az osztályfőnökök 

közvetítésével segítették azoknak a gyerekeknek a tanulását, akiknek szülei erre igényt 

tartottak, mert gyermekük egyedül volt otthon, vagy, mert ösztönzésre szorultak. 

A digitális munkarend újfajta működésmódot kívánt, jelentős kihívást, a szokásosnál 

nagyobb megterhelést jelentett kollégáim számára. Nem volt elegendő ugyanis a tanórákra 

való felkészülés, a tudásanyag biztosítása, a hangcsatornán való tanórai jelenlét, folyamatosan 

figyelni kellett azokra a gyerekekre, akiknek problémát okozott a határidők betartása. Azok a 

tanulók, akik a tantermi oktatásban is nehezen motiválhatók, ebben a helyzetben teljesen 

elvesztek volna az osztályfőnökök és szaktanárok kitartó, szoros kontrollja nélkül.  

Egyik kollégámnál magam sem fogalmazhattam volna pontosabban. „Az online tanári 

értekezletek, megbeszélések, még inkább megerősítettek abban, amit eddig is tapasztaltam, 

hogy hihetetlen teherbírású, lojális, kiemelkedően kreatív, szolidáris, empatikus és szakmailag 

folyamatosan fejlődő kollégákkal dolgozom együtt. „ 

 A kialakult helyzetnek szinte természetes velejárója, hogy folyamatosan bővült 

pedagógiai eszköztárunk.  

Egyik kollégám így fogalmazott: 

„Rengeteg új, a későbbiekben is használható online feladatot ismertünk meg, sokan maguk is 

megtanultak ilyeneket készíteni, mások már kész munkákkal dolgoztak, ki-ki vérmérséklete 

szerint ásta bele magát a használatukba. 

Az okostankönyv, a tankockák, a MozaWeb, a youTube videók, a Kahoot!, a Wordwall, a 

Redmenta mindannyiunknak jóbarátja lett, holott korábban keveset tudtunk róluk. 

Mindenkinek lettek kedvencei, amikhez a későbbiekben is ragaszkodni fog, használni fogja.” 

 Nem mehetünk el szó nélkül a mellett sem, hogy a mindennapokban ez az oktatási 

forma hatalmas terhet rótt a pedagógusokra.  

 

„Még több nehézség azokra a tanítókra hárult, akik több osztályban is tanítanak, és emiatt 

akár 100 kisgyereket kellett nap, mint nap online terelgetni, tanítani, felhívni, munkáját 

ellenőrizni, értékelni, jutalmazni, a késlekedések okairól érdeklődni, figyelmeztetni a szülőket 

a hiányosságok pótlásáról, majd a pótlásokat is ellenőrizni, értékelni, jutalmazni. Nem csak a 

mennyiség jelentett gondot, hanem a rosszul lefényképezett és visszaküldött feladatok 

kibogarászása is.  
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Nagyon nehéz volt ennyi szálon futtatni az eseményeket, azokat rendszerezni, szemmel tartani. 

Sokunknak a digitális tanrend nap, mint nap reggeltől késő estig a számítógép előtt ülést 

jelentette, egyrészt a sok tanítvány terelgetése miatt, másrészt pedig azért, mert a számunkra 

is ismeretlen felületek kiismerése, biztonságos alkalmazása, a tanórák gondos, lelkiismeretes 

előkészítése és digitális világba ültetése érdekében a szabadidőnk jelentős részét be kellett 

fektetnünk, hogy sikeres legyen a munkánk.” 

 

„Az egyéb, nem megoldott problémáim közé inkább a saját családommal, gyermekeim 

tanulmányaival való foglalkozás került. Hisz mi is elvártuk valahol, hogy a szülő, aki otthon 

van, segítse legalább az alsós gyermekét, ezt a saját gyerekeimmel nem tehettem meg az 

állandó hangcsatorna miatt. Nehéz volt ezt megélni." 

 

 Bár lassan, de kialakult az értékelés rendszere is, ennek kidolgozása is jelentős 

erőfeszítést kívánt kollégáinktól.  

Véleményem szerint az előzőekben elhangzottak jogos észrevételei a pedagógusoknak, és jól 

tükrözik azt, hogy milyen fizikai és lelki terhelésnek voltak kitéve ebben az időszakban.  

A munkaközösségek beszámolói részletesen tartalmazzák a digitális munkarend során szerzett 

tapasztalataikat, az arról kialakított véleményüket.  

 

2.5. Az intézmény specialitásának megvalósulása, eredményessége 

 
A sajátosságok megjelenése sok területen érzékelhető, azonban sok programunk elmaradt a 

már sokat emlegetett járványügyi veszélyhelyzet miatt. 

 művészeti osztály – néptánc, iskolai rendezvényeken valófellépés (karácsonyi 

hangverseny, Gólyaavató) 

 angolos osztály – szabadidős programok: Gólyaavató, Halloween, karaoke, pancake 

day, angol nemzetközi nyelvvizsga 

 német nemzetiségi osztály – Schultüte, Martinstag , Gólyaavató, Mikulás, karácsony, 

szavalóversenyek, farsang.  
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2.6. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom  

 
Magatartás, szorgalom 

 

2018-19. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,41 4,24 

szorgalom 4,32 3,80 

 

2019-20. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,59 4,45 

szorgalom 4,35 3,89 

 
A tanév végi magatartás és szorgalom eredményét összehasonlítva az előző tanévvel, 

elmondható, hogy mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton javult az átlag. Figyelemre 

méltó a magatartás eredményének 4 egész fölötti átlaga. Ha ez a valóságot tükrözi, akkor 

elégedettek lehetünk tanítványaink jó magaviseletével. A hangsúlyosabb átlagnövekedéshez 

hozzájárulhatott a digitális munkarend alatt tanúsított tanulói viselkedésmód, melynek 

értékeléséhez az intézmény házirendjében megfogalmazott szempontokat használtuk az új 

típusú munkarendhez igazítva. 

Vannak nehezen kezelhető tanítványaink, akik megnehezítik osztálytársaik és tanáraik 

órai tevékenységét. Számukra nem érték a tudás, nem érzik kötelességüknek a rendszeres 

felkészülést, nincs motivációjuk a tanulás iránt. Több osztályban iskolapszichológusunk segíti 

az osztályfőnök munkáját. Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket egyéni fogadóórákon a 

fellépő problémákról, bevonjuk őket a megoldási folyamatba. 

 Hosszú távú pedagógiai célunk a tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása, modern 

oktatási módszerek alkalmazásával. 

 

Dicséretek, büntetések 

 

2018/19. tanév Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 790 db 107 db 1078 db 254 db 

osztályfőnöki 237 db 80 db 204 db 141 db 

intézményvezető-helyettesi 60 db  4 db 17 db 13 db 

intézményvezetői 95 db 4 db 124 db 10 db 
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2019/20. tanév Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 597 83 746 290 

osztályfőnöki 270 37 160 85 

intézményvezető-helyettesi 18 2 9 15 

intézményvezetői 55 0 34 4 

 

Az alsó tagozat eredményeit összehasonlítva a tavalyival, elmondható, hogy az 

osztályfőnöki elismerések kivételével, sokkal kevesebb a dicséretek száma. Büntetések 

tekintetében is idén jóval kevesebb elmarasztaló bejegyzés született. Mindkét esetben az 

adatok alakulásában nagy mértékben közrejátszott a digitális munkarend, hiszen elmaradtak a 

versenyek, a közösségért végzett feladatok nem jelentek meg a mindennapokban. 

Mindemellett tanítványainknak nem volt lehetőségük megszegni a közösen kialakított, 

házirendben foglalt normákat, szabályokat sem, így a büntetések száma jelentős mértékben 

csökkent.  

Felső tagozaton is számottevően csökkent a dicséretek száma. Szembetűnő azonban, 

hogy a büntetések tekintetében a szaktanári elmarasztalások száma magasabb az előző évinél. 

Levetítve ezt a tantermi oktatás időszakára elgondolkodtató, hogy a tanulók magatartása a 

felső tagozaton jóval 4 egész fölött van. Lehet, hogy az idő szépítette meg az emlékeket, de az 

is elképzelhető, hogy sok szubjektivitás jelent meg a magatartás értékelésénél pozitív 

értelemben.  

Kitűnő tanulók 

Alsó tagozat 

Évfolyam 2018-19. tanév 2019-20. tanév 

1. 11 fő 15 fő 

2. 10 fő 15 fő 

3. 18 fő 13 fő 

4. 13 fő 14 fő 

Alsó 

tagozat 

összesen 
52 fő 57 fő 

 

Felső tagozat 

Évfolyam 2018-19. tanév 2019-20. tanév 

5. 11 fő 11 fő 

6. 5 fő 9 fő 

7. 6 fő 3 fő 

8. 3 fő 5 fő 

Felső 

tagozat 

összesen 
25 fő 28 fő 
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A százalékos eredmény tekintetében az alsó tagozaton számottevő különbség 

tapasztalható. A tavalyi tanévhez képest 3,53%-al növekedett a kitűnő tanulók száma. Ez 

nagyon örömteli. Bízunk abban, hogy a tanulók a magasabb évfolyamokon is meg tudják 

tartani csupa ötös tanulmányi eredményüket.  

Felső tagozaton a hatodik évfolyamosok között van egy osztály, ahol 8 diák érte el a 

kitűnő teljesítményt, megtartva ezzel a tavalyi tanév eredményeit. Reméljük, hogy 

szorgalmukat megtartják a következő évfolyamokon is! 

Örvendetes számunkra, hogy 8. évfolyamon idén is van 5 olyan diákunk, akik joggal 

érdemelték meg a kitűnő bizonyítványt. 

 Intézményi szinten a tanulók 12,17%-a kitűnő. 

Tantárgyi eredmények – alsó tagozat 

 

Osztályza-

tok 

1. 2. 3. 4. 5. 7. 6. 8. 9. 10. 

Tech. Rajz  Test. Ének  Ném.  Körny. Olv. Ang. M. ny. Mat. 

5 195 188 187 161 47 117 95 53 90 88 

4 32 41 40 58 30 91 110 28 99 104 

3 6 4 4 12 8 25 25 16 39 30 

2 0 0 1 2 1 1 4 4 5 10 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Átlag  4,81 4,78 4,75 4,6 4,46 4,36 4,26 4,21 4,2 4,13 

 
 

Apró eltérések tapasztalhatók a tavalyi eredményekhez képest. A technika tantárgy a 

harmadik helyről az élre tört. A matematika és magyar nyelv helyet cserélt, de még mindig a 

legutolsók a sorban. A logikus gondolkodás fejlesztésére nagy gondot kell fordítanunk, hiszen 

mindkét tantárgy esetében kiemelkedő fontosságú ez a terület. 

 

Tavalyi év végi adat: Idei év végi adat: 

 

alsó tagozat: 14,68% alsó tagozat: 18,21% 

 

felső tagozat:  7,08% felső tagozat: 7,34% 
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Tantárgyi eredmények – felső tagozat 

 

Osz-

tályza-

tok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Inf. Tes. É. R.  Tc. Fiz. Ném. 
M. 

ir. 
Kém. 

Ter. 

ism. 

M. 

ny. 
Biol. Tört. Ang.  Mat. Fö. 

5 272 260 243 230 119 73 69 107 50 40 88 40 90 73 65 19 

4 80 105 99 102 129 73 62 150 82 76 139 81 139 107 145 76 

3 22 11 30 41 54 33 33 91 43 54 101 46 92 57 91 55 

2 4 0 6 5 11 14 18 28 18 13 44 25 51 52 64 39 

1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 5 2 6 5 7 5 

Átlag  4,67 4,67 4,55 4,49 4,12 4,07 4,00 3,9 3,84 3,76 3,72 3,68 3,67 3,67 3,54 3,34 

 
A tavalyi év végi eredménnyel összehasonlítva az informatika megőrizte vezető helyét 

a rangsorban. A biológia két helyet lépett előre, a 14. helyről a 12. helyre került. A kémia 

tantárgy átlaga is emelkedett.  A történelem esetében is elmozdulás tapasztalható, a 10. 

helyről a 13. helyre csúszott vissza. A német nyelv és a magyar nyelv tantárgyi átlaga is 

romlott. Matematikából és földrajzból teljesítettek leggyengébben tanítványaink. 

 

2.7. Tanulmányok alatti vizsgák eredményei, tapasztalatai 

 
Nemzetközi nyelvvizsgák eredményei 

Német nyelv 

Tanítványaink a tanév elejétől kezdve készültek ezekre a megmérettetésekre. A digitális 

munkarend bevezetését követően a felkészülés folyamatos maradt, annak ellenére, hogy a 

járványügyi helyzet miatt csak a DSD I. nemzetközi nyelvvizsga valósulhatott meg. 

A Goethe-Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2 , valamint a Corvinus német nyelvű 

B2 elnevezésű egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákat ősszel szeretnénk bepótolni.   

DSD I. nyelvvizsga: március 12-én bonyolítottuk le a vizsga írásbeli részét 25 tanuló 

részvételével, június 4-5-én a szóbeli részt, melyen 23 tanuló jelent meg.  A szóbeli vizsgák 

időszakában érvényben volt az egészségügyi veszélyhelyzet. A vizsgázó tanítványaink szülei 

előzetesen nyilatkoztak arról, hogy gyermekük személyes, vagy online formában lesz-e jelen 

a vizsgán. Minden tanulónk a személyes megjelenés mellett döntött, így a járványügyi 

szabályok maradéktalan betartása mellett szerveztük meg a vizsgát.  

Mivel az összesített eredmények még nem érkeztek meg, pontos adatokkal nem rendelkezünk 

az eredményességet illetően.  
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Angol nyelv 

Nyolcadik évfolyamon, 9 angol nyelvet tanuló tanítványunk készült a tanév során az Origo 

B1 angol nyelvvizsgára. 

Sajnos a vírushelyzet miatt csak 2 tanuló jelentkezett a vizsgára, akiknek az eredményét július 

elejére várjuk. 

Házi nyelvi vizsga  

Bár tanítványaink a tanév elejétől készültek a vizsgákra, azok a kialakult helyzet miatt nem 

kerültek megszervezésre.  

 

2.8. Hiányzások, igazolatlan hiányzások száma, az igazolatlan hiányzások 

csökkentése érdekében tett intézkedések 

 

 

2019-20. tanév 

Alsó 

tagozat 

Felső 

tagozat 
Összes 

Összes mulasztott órák 

száma 
13 726 26 263 39 989 

Igazolt órák száma 13 089 25 438 38 527 

1 főre eső igazolt nap 7,4 12 9,7 

Igazolatlan órák száma 637 825 1 462 

1 főre eső igazolatlan nap 0,02 1 0,51 

Nem mulasztott tanuló 19 4 23 

 
Alsó és felső tagozat között létszámban 39 fő a különbség. Az eltérés nem nagy, ennek 

ellenére az látszik, hogy a felsősök sokkal többször voltak távol, mint kisiskolás társaik. 

Az alsó tagozatos diákok enyhe rosszullét esetén is jönnek iskolába, majd a fokozódó tünetek 

hatására, jelzést adunk a szülőknek és eljutnak a gyermekorvoshoz. A felsős gyerekek 

könnyebben maradnak otthon enyhébb betegséggel is, hiszen önállóbbak. Előfordul, hogy 

egyedül mennek az orvosi rendelőbe is igazolásért. 

Felsőben a magas igazolatlan óra egy gyermekhez köthető. Ő az előző tanévben 

külföldre távozott az édesanyjával. A befogadó iskolából nem kaptunk semmiféle jelzést, 

ezért nem írhattuk ki a diákot. Tartózkodási helyét nem ismerjük, megkeresésünkre nem 

reagál. Vele kapcsolatban jelzést tettünk minden olyan hatóságnak, akikre ez az ügy tartozik, 

de megoldást a mai napig nem kaptunk. 

A digitális munkarend bevezetését követően nem regisztráltunk hiányzást a 

tanulóknak, így nincs is értelme összehasonlítani a mulasztási adatokat az előző tanév év végi 
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adatokkal. Csupán érdekességként említem meg, hogy az összes mulasztott órák esetében 

19309 óra a különbség intézményi szinten. 

 

2.9. Bukások száma, alakulása az elmúlt évekhez képest 

 

 2018-19. tanév 
Alsó tagozat Eltérés Felső tagozat Eltérés 

1-3 tárgyból bukott 1 fő % -1,8 15 fő 4,2% -1,4 

több tárgyból bukott 0 fő 0% -0,5 6 fő 1,6% +1,1 

mulasztása miatt ismétel évfolyamot 1 fő 0,3% - 1 fő 0,3% -0,3 

 

 2019-20. tanév 
Alsó tagozat Eltérés Felső tagozat Eltérés 

1-3 tárgyból bukott 
1 fő 0,003

% 

0 8 fő 3,9% -0,3 

több tárgyból bukott 0 fő 0% 0 5 fő 1,3% -0,3 

mulasztása miatt ismétel évfolyamot 0 fő 0% -0,3 0 fő 0% -0,3 

 
Az összehasonlítás eredményeként megállapíthatjuk, hogy alsó tagozaton nincs 

évfolyamismétlésre bukó tanuló, és javítóvizsgára is mindössze egy tanítványt utalt a 

nevelőtestület. Felső tagozaton jelentősen csökkent az évismétlésre, kisebb mértékben pedig a 

javítóvizsgára irányított tanulók száma.  

Szomorú tény, hogy idén a 8. évfolyamosok közül is bukik tanuló, akit cseppet sem ösztönöz 

munkára a továbbtanulás. 

Mulasztás miatt ebben a tanévben egyetlen tanuló sem ismétel évfolyamot.  

Intézményi szinten a diákok 2%-ának nem sikerült teljesítenie a tantervi 

követelményeket.  

Ez az eredmény a tavalyi tanév végéhez képest 1,39%-os, a 2019/2020. tanév félévi 

eredményeihez képest pedig 5,6%-os javulást mutat.  

Tudom, hogy az elmúlt időszakban rengeteg munkát és energiát fektettek a kollégáim 

abba, hogy tanítványaik teljesíteni tudják a tanévet. Gyakran okkal érezték úgy, hogy ez csak 

nekik fontos, a tanuló és a család nem tesz erőfeszítéseket a tanév sikeres befejezése 

érdekében.  
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Lényeges számunkra az is, hogy a tanév végén most is adatokat kell szolgáltatnunk az 

Oktatási Hivatal felé a bukásokkal, lemorzsolódással kapcsolatban. Tudjuk azonban, hogy a 

hivatal a mi prevenciós, valamint intervenciós tevékenységünket veszi számba.  

 

2.10. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, hátrányok enyhítése 

 

Lemorzsolódás oka 
Évfolyam Össz. 

5. 6. 7. 8.  

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

száma 
9 2 15 8 30 

Ebből lány 1 1 3 1 6 

Tanulmányi eredménye nem éri el a 

közepes szintet 
9 2 15 4 30 

1,1-et rontott - - - - - 

1, vagy több tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott 
6 1 5 1 13 

Magatartásának minősítése rossz 5 0 1 1 7 

Szorgalmának minősítése hanyag 9 2 8 4 23 

 
A felső tagozatosok 8,4%-a veszélyeztetett lemorzsolódással. Ez a félév 

eredményeihez képest 2%-os javulást jelent, de az előző tanév év végi adataihoz viszonyítva 

0,8%-os a romlást. Kiemelt célként határoztuk meg munkatervünkben a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók nyomon követését. Ennek ellenére a tavalyi tanévhez képest romlás 

tapasztalható. Felmerül a kérdés, hogy jó irányba haladunk-e célunk megvalósulásában. 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a digitális munkarend nyújtotta lehetőségek mindennapi 

életbe való átültetésével hatékonyabban tudunk-e működni ezen a területen. Írom ezt azért, 

mert több munkaközösség beszámolójában is arról olvastam, hogy sok lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló bátrabban mert kérdezni az online térben, kereste és kihasználta a 

pedagógussal való kommunikáció lehetőségét. Mi leginkább azokért tudunk tenni, akik 

maguk is akarják a jobb eredményt.  

2.11. SNI ellátás (hogyan oldotta meg az intézmény, milyen problémák vannak) 

 
Az idei első félévben 31 SNI-s és 95 BTMN-es tanítványunk volt. Ezek a számadatok 

a tanév végére megemelkedtek, 37 SNI-s és 101 BTMN-es tanulóval zárjuk ezt a tanévet. Az 

ő fejlesztésüket két saját és utazó gyógypedagógusok végezték. A BTMN-es diákokkal 

fejlesztőpedagógusunk foglalkozott.  A fejlesztésben résztvevő valamennyi kollégám 

lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végezte munkáját. Tették ezt nem csak az 

iskolába járás során, hanem a digitális oktatás időszakában is. Minden lehetséges támogatást 
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megadtak tanítványaiknak ahhoz, hogy a megváltozott körülmények ellenére is fejlődjenek 

képességeik, hangcsatornás órák megtartásával jelen voltak a mindennapokban, támpontokat 

adtak az otthoni tanuláshoz. Nagyon büszke vagyok rájuk! Köszönöm a munkájukat! 

2.12. Tehetséggondozás, versenyeredmények, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  

 
Intézményünkben a magas pedagógushiány miatt ebben a tanévben elenyésző volt a 

tehetséggondozó szakkörök száma. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy nem valósult meg a 

tehetséggondozás.  A pedagógusok egy része a neveléssel oktatással le nem kötött idejében 

végezte tehetséggondozó tevékenységét annak érdekében, hogy tanítványait felkészítse egy- 

egy versenyre, megmérettetésre. Voltak olyan pedagógusok is, akik időt és fáradságot nem 

kímélve a szabadidejükben is végezték ezt a tevékenységet.  

Mindezt a munkát, befektetett energiát tükrözik versenyeredményeink.  

 

   

Megértéssel fogadtuk, de nagyon sajnáltuk, hogy a kialakult egészségügyi 

veszélyhelyzet miatt több, folyamatban lévő versenyt lezártak, így tanítványainknak nem volt 

lehetőségük megmérettetni magukat magasabb fokon. Természetesen így is nagyon büszkék 

vagyunk diákjainkra, és az őket felkészítő pedagógusokra! 

2.13. Szakmai munkacsoportok működése  

 
Intézményünkben hét szakmai munkaközösség működik. A havonta szervezett 

vezetőségi értekezleten részt vesznek a munkaközösségek vezetői, ahol előkészítjük a 

következő hónap előre tervezhető feladatait.   

  

Kerületi/db 
Fővárosi/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

 1. 2. 3.    

sport 

  2 4 

(3 db 1. hely, 

1 db 3. hely) 

 1 

(1 db 1. 

hely) 

tanulmányi 10 9 18 
1 

(1 db 2.hely) 
 

1 

(1db 1.hely) 

össz.: 10 9 20 5  2 
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A munkaértekezlet állandó részei:  

 beszámoló az eltelt hónap eseményeiről  

 értékelés  

 a következő időszak feladatainak, felelőseinek kijelölése  

 aktualitások  

 

2.14. Mindennapos testnevelés megvalósulása 

 
Az egészséges életmódra nevelés szempontjából nagy jelentősége van a mindennapos 

testnevelésnek.  Fontos célkitűzésünk, hogy a mindennapos mozgás rendszeressé, egészséges 

igénnyé váljon a gyerekek számára, így természetes legyen számukra felnőtt korban is a 

mindennapos testmozgás.  

Szerencsés intézményi adottságainknak köszönhetően a feladat megszervezése, 

megvalósítása nem ütközik akadályba. Így az osztályoknak órarend szerint, heti 5 testnevelés 

órájuk van.  

2.15. Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 

 

Alsó tagozat 

 

Oszt. Tanulást 
segítő/db  

Élményszerző/db Sport/db 
Össz. 

1.a 1 1 1 3 

1.b   1 1 

1.n 2 2 2 6 

2.a 1 1 1 3 

2.b 1  1 2 

2.n  1 4 5 

3.a 8 1 1 10 

3.b 5 5 1 11 

3.n 1 2 1 4 

4.a 3 2 1 6 

4.b 1 2 1 4 

4.c 2 3 1 6 

4.n  2 1 3 

Össz: 25 22 17 64 

 
Legkevesebb:    1    

Legtöbb:  11  
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Felső tagozat 

 
Oszt. Tanulást 

segítő /db 

Élményszerző/db Sport/db 
Össz. 

5.a 2   2 

5.b 1 2 1 4 

5.c 3  1 4 

5.n     

6.b 1 3 1 5 

6.c 4 4 2 10 

6.n 1 3 1 5 

7.a 2 2  4 

7.b 4 4 2 10 

7.c 3 4 2 9 

7.d 1 1  2 

7.n 2 3 1 6 

8.a 2   2 

8.b 2 5 1 8 

8.c 4 1  5 

8.n. 3 1  4 

Össz: 35 33 12 80 

Mindösszesen: 60 55 29 144 

 
Legkevesebb: 2    

Legtöbb: 10  

 
 

Iskolánk 29 osztálya összesen 144 iskolán kívüli programon vett részt. Ha figyelembe 

vesszük az egész éves leterheltséget, a pedagógusok magas óraszámát, valamint a március 

hónaptól kezdődő digitális munkarendet, akkor ez kiváló eredménynek számít. 

Bízom abban, hogy az iskolán kívüli, tanulást segítő programokon szerzett ismereteket be 

tudták építeni a pedagógusok a tananyagba!  
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3. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE (KÜLSŐ, BELSŐ); 

TANFELÜGYELET, MINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI 
 

 

3.1.  A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

A munkaközösség-vezetők és az intézmény vezetői vettek részt a pedagógiai munka 

ellenőrzésében, mely több területre terjedt ki: 

 tanórák, foglalkozások látogatása 

 olvasástechnika mérése 

 e- napló ellenőrzése, nyomon követése 

A látott órákkal kapcsolatban pozitív tapasztalataink vannak. Minden pedagógus 

törekszik a korszerű szemléltető eszközök használatára, és az új módszerek meghonosítására.  

A minősítésben részt vett munkatársaknál ez kiegészült a rég tanult ismeretanyag 

felelevenítésével, újak bevonásával. 

 

3.2. Minősítések 

 
A 2019-20-as tanévben 2 szaktanár jelentkezett minősítésre, mindannyian a pedagógus 

II. fokozatot célozták meg. Minősítési eljárásukra február hónapban került sor, mindketten 

sikeres minősítő vizsgát tettek. Nagyon fontos azonban, hogy a mindennapi munkánk során 

elért eredményeink, sikereink minősítik valójában a munkánkat! Ezzel mérhető igazán az 

eredményességünk. A szakmai munka szervezése, innovatív ötletek megvalósítása, a 

munkához, feladatokhoz való hozzáállás sokat tesz hozzá a pedagógus megítéléséhez, ami 

nem mutatható ki minden esetben az elkészített portfólióból.  

A minősítések előtt, vagy akár a napján, sok kolléga segített a minősülésben résztvevőnek a 

rendezésben, szemléltető eszközök felrakásában, vagy egyszerűen csak erősítette őt lélekben. 

Köszönöm nekik!  

Tanfelügyeleti ellenőrzésre a tanév folyamán nem került sor.  
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3.3.    Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség növelése érdekében tett 

konkrét lépések 

 
 

Szövegértés: 

A hatodik évfolyamon tanulóink átlageredménye 1489 pont volt. Ha az országos 

eredményeket nézzük, a középmezőnyben végeztünk. A nagy budapesti általános iskolák 

tekintetében sajnos rosszabb a helyzet, az alsó harmadban foglalunk helyet, csak 26 iskolának 

van rosszabb eredménye.  

A XV. kerületi iskolákhoz képest is a középmezőnyben vagyunk. 

A nyolcadik évfolyam átlageredménye 1596 pont volt. Hasonló a helyzet, mint a 6. 

évfolyamban. Ha a számok tükrében vizsgáljuk a helyzetet, országos viszonylatban az 

intézmények 18%-a jobban, 21%-a gyengébben teljesített nálunk. A budapesti nagy iskolák 

közül 104 iskola teljesített jobban, és csak 24 olyan iskola van, akik rosszabb eredményt ért 

el. 

A XV. kerületi iskolákhoz viszonyítva a nyolcadikosaink is a középmezőnyben végeztek. 

A megelőző 5 év eredményei és a 2019-es eredmények összehasonlítása során kitűnik, hogy a 

2018-as eredményekhez képest a tavalyiak számottevően rosszabbak. 

Fejlesztési célok: 

Az iskola további oktató-nevelő munkája során a következő fejlesztési célokat kell előtérbe 

helyezni: 

− A képességpontok szerinti átlageredmények fejlesztése 

− Az eredmények még tovább javuljanak 6. évfolyamról 8. évfolyamra 

− Az 1. képességszinten teljesítő tanulók célzott fejlesztése, arányuk csökkentése  

− A 6-7. szinten teljesítők arányának növelése mindkét kompetenciaterületen 
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A célokhoz rendelt fejlesztési feladatok: 

− Alsó tagozattól előtérbe kell helyezni nemcsak a magyar és matematika órákon az olvasási, 

szövegalkotási és matematikai eszköztudás fejlesztését. 

− A szövegértés-szövegalkotási képességek fejlesztése a felső tagozaton minden 

pedagógusnak minden tanórán feladata.  

− A képességszintek 6-7. szintek felé nyújtására a tanmenetekbe épített differenciált, 

személyre szabott oktatást kell tervezni (és megvalósítani).  

− Olyan tananyagszervezési-módszertani megoldásokat kell alkalmazni, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a tanulókat bevonjuk a tudás- és készségelsajátítási folyamatba.  

− Erős hangsúlyt kap a tevékenység-központú módszertan. A játék és az eszközhasználat, a 

megfelelő tanulási környezet kialakítása, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, a 

csoportmunka, páros munka.  

− A problémafelvetés, ahol csak lehet, életszerű helyzetekből induljon ki, ez a gyermekeket 

körül-vevő világ jobb megértését is segíti. 

- Koncentráció fejlesztésének erősítése. 

- Világos szakterminológia, szempontrendszer bevezetése. 

- Olvasástechnikai, szövegértési, szókincsfejlesztő feladatok alkalmazása minden tanítási 

órán, minden osztályban. 

- Mondatszintű, mondattömbszintű gyakorlatok, bekezdésszintű és szövegszintű gyakorlatok 

alkalmazása minél több tanórán. 

 

Matematika: 

 

A matematika kompetenciamérés eredményeiben a megelőző 5 év és a 2019-es 

eredmények között nincs számottevő változás.   

Mind 6. évfolyamon, mind 8. évfolyamon elmondható, hogy tanulóink tudásában nagy 

különbségek vannak. Sokkal egységesebb az országban, vagy Budapesten a tanulók tudása, 

nincs olyan mértékű szórás, mint nálunk. A képesség-eloszlási adatokat böngészve kitűnik, 

hogy hatodik osztályos gyerekeink 34,5%-a, nyolcadik évfolyamosaink 44,7%-a nem éri el az 

alapszintet. Ez a nekünk megfelelő képzési típusban 27, illetve 28%. Ez az a minimális szint, 

amely szükséges a további ismeretek megszerzéséhez és a mindennapi életben való 

boldoguláshoz.  

A minimum szintet iskolánkban a tanulók 7,4 illetve 5,8%-a nem éri el. 
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Fontos megjegyeznünk, hogy a hozzáadott pedagógiai értéket, iskolánk 

szociokulturális hátránykompenzáló hatását akkor láthatjuk igazán, ha az iskolai 

eredményeket a tanulói CSH-index tükrében vizsgáljuk. Ennek a mutatónak a számai azt 

jelzik, hogy az elért eredmények nem különböznek jelentősen a várttól.  

A matematika rész kapcsán elmondható, hogy vannak olyan feladattípusok, melyek 

mindenkinek jól mennek, ezért vannak kevesen azok, akik az elvárható minimum szintet nem 

érik el, és vannak feladatok, amik mindenkinek problémát okoznak, ezzel magyarázható, hogy 

a felső szinteket nem sikerül elérnie diákjainkat.  

Iskolánkban tett lépések a javulás érdekében: 

Az elmúlt évek során sok olyan változást eszközöltünk, melyektől az eredmények 

javulását várjuk és amelyek fenntartását továbbra is indokoltnak tartjuk. Ilyenek voltak: 

 a témazáró feladatsorokban megjelennek az adott témához kapcsolódó 

kompetenciafeladatok, 

 tanórákba építve oldjuk meg a korábbi évek feladatait, 

 a 2018/19-es tanévtől már rendelkezésünkre áll mindkét évfolyamon 

kompetenciafejlesztő gyakorló füzet, ami óriási segítség munkánkhoz, 

 minden év márciusában próba kompetenciamérést iratunk diákjainkkal, 

melynek kiértékelése sokat segít a fejlődésben, 

 tavaly megbeszéltek szerint, idén a motiváció erősítése érdekében órai munka 

jegyet terveztünk adni diákjainknak a kompetenciamérés írásának komolyan 

vétele alapján, mivel azonban a rendkívüli helyzet miatt idén elmaradt a mérés, 

nem tudjuk, ez javítaná-e a munkamorált, 

 ugyanígy nem tudtuk a közös elemzést sem megejteni az informatikateremben 

tanórán a jelenlegi hetedik évfolyammal, hogy képet kapjanak diákjaink saját 

helyzetükről az országos, illetve budapesti átlaghoz képest, ezzel is motiválva 

talán nyolcadikos munkájukat. 
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További javaslataink: 

 

Idegen nyelvi mérés 

  

Javaslatunk Célja Felelősök 

Évfolyamonkénti nívócsoportok 

kialakítása matematikából 

A gyengébb tanulók 

felzárkóztatásának megkönnyítése, 

valamint tehetséggondozás 

vezetőség 

Harmadik osztálytól a közös 

szövegértelmezéseket fokozatosan 

váltsa fel az önálló értelmezés 

A feladatok szövegezésének 

könnyebb megértése a szaknyelv 

használatakor is 

minden tanító és szaktanár 

Szülők bevonása, tájékoztatása, 

motiválása 

Értsék meg a mérés célját, 

jelentőségét, ők is ösztönözzék 

gyermekeiket, 

a CSH kérdőívek nagyobb százalékú 

kitöltése 

vezetőség, osztályfőnökök 

A mérés lebonyolításakor órai 

munka jegyek adás a diákok 

hozzáállása, munkamorálja alapján 

Motiváltság erősítése felügyelő tanárok 

Az eredmények nyilvánosságra 

hozásakor egy tanórán az 

informatika teremben megnézni, 

értelmezni az egyéni eredményeket a 

gyerekek kódjaival 

Legyen mindenkinek visszajelzés 

arról, hol tart az elvárható szinthez 

képest 

szaktanárok 

Kompetenciafejlesztő füzet – 

természettudomány 5-6. rendszeres 

használata természetismeret órákon 

Szöveges feladatok könnyebb 

megértésének fejlesztése 

szaktanárok 

SNI-s BTMN-es gyerekekkel az 

egyéni fejlesztés keretében is 

készülnének a kompetencia mérésre 

tanáraik 

felzárkóztatás segítése fejlesztőpedagógusok 
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Német nyelv 

 

A 2018-as idegen nyelvi mérésen iskolánk tanulói 6. évfolyamon az országos 

átlagpont felett teljesítettek 2,4 ponttal. A budapesti átlagponttól 0,2 ponttal maradtak el. Ez 

számunkra nagyon szép eredmény, különös tekintettel arra, hogy a b osztályunk hátránnyal 

küzdő tanulóinak száma a legmagasabb az iskolában és az ő összteljesítményük sajnos nem 

érte el a megfelelt szintet. 

 

8. évfolyamon az országos átlagpontot 7 ponttal, a budapesti átlagpontot pedig 3,04 

ponttal előztük meg. Itt meg kell jegyeznünk, hogy nemzetiségi osztályról volt szó, akik heti 

öt órában és első osztálytól kezdve tanulták a német nyelvet. Ugyanakkor büszkén 

jelenthetjük ki, hogy a 2018-a mérésen eredményesnek mutatkozott a német nyelv tanítása 

iskolánkban. 

 

Az iskola összteljesítményét nézve a következő megállapítás fogalmazható meg: 

 Mindkét évfolyamon az olvasott szöveg értése feladatrész ment nehezebben a 

tanulóknak, a szövegértés fejlesztése tehát továbbra is a munkaközösség egyik 

legfontosabb célkitűzése marad. Az ehhez javasolt stratégiák a mellékletben kerültek 

részletezésre. 

 Az országos jelentés értelmében az az iskola ér el jó eredményt, amelynek 6. és 8. 

évfolyamon is a tanulók 80 százaléka megfelelt minősítést szerzett. 

 A 2018-as mérésen iskolánk tanulóinak összesen 77 százaléka szerzett megfelelt 

minősítést. Jó eredményt akkor ér el egy iskola, ha ez az arány 80 százalék. Célunk, 

hogy ledolgozzuk a 3 százalékos hátrányt . 

 További célunk, hogy azokban az osztályokban, ahol a tanulók összetétele jelentősen 

eltér az iskolai átlagtól, mint például a 6.b osztályban, ott még nagyobb figyelmet 

fordítsunk a hátrányok  leküzdésére az idegennyelv-oktatás erősítésére. 
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Célkitűzések és megoldási stratégiák: 

 

Célkitűzés Megoldási stratégia Feladatok 

felelősei 

Az olvasott 

szöveg 

értésének 
javítása 

 

 

 

-2. osztálytól bevezetésre kerül az írás és az olvasás német 

nyelven. 

-Életkoruknak megfelelő, autentikus szövegek kiválasztása. 

-Interaktív és produktív szövegfeldolgozás: szerepjátékok, 

szituációs játékok, gazdag szemléltetéssel. 

-Olvasott szöveg értésénél a  feladat megoldási menetének 

tudatosítása: cím, kép megfigyelése, kulcsszavak megkeresése. 

-Globális  és szelektív olvasási technikák alkalmazása. 

-Játékos, logikus gondolkodást fejlesztő feladattípusok 

alkalmazása az olvasott szöveghez kapcsolódóan :rejtvény, 

szókeresés, találós kérdések, labirintus dialógusok, 

szövegkiegészítés, összekötős feladatok, Trimino, Domino, 

szókártyák, mondatkártyák-puzzle, memória. 

- élményszerű és változatos digitális szövegértési feladatok 

beépítése a tanórákba 

-olvasásértés fejlesztése  digitális környezetben, olvasási 

stratégiák gyakorlása digitális szövegek segítségével 

 az előzetes tudás aktiválása 

 a szöveg legfontosabb gondolatainak kiválasztása 

 kérdések megfogalmazása a szövegről 

 javító stratégiák alkalmazása 

 kép alkotása szövegről 

 következtetések levonása 

szaktanárok 

 

Angol nyelv 

6. évfolyam 
15+15=30 pont 

6. a  6. c       6.d 
Évfolya

m 

1. csoport 
2. 

csoport Össz
esen 

1. csoport 2. csoport Öss
zes
en 

1 csoport  

Olvasott Hallott 
Olvas

ott 
Hallo

tt 
Olvasott Hallott Olvasott Hallott Olvasott: Hallott:  

12,64 
14,6

4 
11,
88 

14,
75 

26,9
6 

10 14,56 9,6 13 23,
58 

12,92 14,69 11,41 

27,28 26,63 24,56 22,6 27,62 14,33 

 
25,74 

% % % % % % % 

84,3 
97,
6 

79,
2 

98,
3 

89,8
7 

66,67 97,1 64 86,67 
78,6 

86,13 97,93 
85,8 % 

84,79 88,75 81,89 75,54 92,03 
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8. évfolyam 
20+20=40 pont 

8. a 8. c 
Évfolya

m 

1. csoport 2. csoport Összese
n 

1. csoport 2. csoport Összesen 

 
 

Olvasott Hallott Olvasott Hallott Olvasott Hallott Olvasott Hallott  

12,5 15,4 12,3 16,8 
28,5 

9,75 16,5 15 18 
29,63 

14,15 

27.9 29,1 26,25 33 13,83 

 
27,98 

% % % % % % 

62,5 77 61,5 84 
71,25 

48,75 82,5 75 90 
74,1 

72,66
% 69,75 72,75 65,63 82,5 

 
6. évfolyam 

A mért 6. évfolyam minden csoportja teljesítette a 60 %-os minimumot, átlagban 85 % körüli 

eredménnyel. 

8. évfolyam 

A két osztályból egy csoport szövegértési teljesítménye nem érte el a 60 %-ot, ám 

összességében az évfolyam 73 % körüli eredményt ért el. 

 

Kompetencia – Stratégia 

 

5. évfolyam 

Olvasott szöveg 

 

 Probléma Kitűzött megoldási javaslat 

Feladattípus   

Kérdés + 

válasz/felelet 

Megadott kérdésekre kell 

megtalálni a megfelelő választ. 

Feleletválasztós (A 

felhasználhatónál több 

lehetőség.) 

 

- Kérdőszavak gyakorlása 

- Megadott kérdésekre válasz aláhúzása a 

szövegben 

- Kérdésekre adott önálló válasz 

- Kérdésekre adott válasz több lehetőségből 

- Kiemelt szavakra, kifejezésekre, 

szövegrészekre kérdésszerkesztés 

- Önálló kérdésalkotás 

- Egyszerű mondatok bővítésére irányuló 

feladatok 

- Az új szavak jelentésének elsajátítása 

leginkább körülírás segítségével, vagy 

szinonimákat felhasználva a határozottabb 

idegen nyelvi tudatosság fejlesztése érdekében. 

Mit mond a 

szöveg? 

Hosszabb összefüggő szöveg 

alapján kell kiegészíteni a 

hiányos mondatokat. 

Feleletválasztós (A, B, C 

lehetőség) 
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Hallott szöveg 

 

 Probléma Kitűzött megoldási javaslat 

Feladattípus   

Miről van szó? – 

rádióműsor/rövid 

hírek 

A hallott szöveg alapján kell 

címet párosítani az 

elhangzott hírekhez/befejezni 

a hiányos mondatokat. 

Feleletválasztós (A, B, C 

lehetőség) 

- A TK-ben megadott szövegekhez 

kiegészítő, kompetenciaalapú feladatok 

szerkesztése 

- A TK-k módszerétől eltérve a tanulók nem 

láthatják, csak hallhatják a szöveget 

- Egy elhangzott rövid szöveg alapján a 

lényeget kiemelő rajz készítése, majd annak 

ismertetése. 

 

8. évfolyam 

Olvasott szöveg 

 

 Probléma Kitűzött megoldási javaslat 

Feladattípus   

Blog/levél Hiányos szöveg kiegészítése 

egy-egy szóval. 

Feleletválasztós (A, B, C/D 

lehetőség) 

- Hiányos szövegek összeállítása és 

gyakorlása – több válaszlehetőség közül 

kiválasztani az odaillő szót, kifejezést 

- „Adj címet a bekezdésnek/szövegnek” típusú 

feladatok gyakorlása a tankönyvek 

feladatainak felhasználásával, kiegészítésével 

- Az információkereső olvasás (scanning) 

tanórákon történő alkalmazása, s kapcsolódó 

feladatul a szövegben rejlő kulcsszavak 

megkeresése, a szöveg lényegének 

ismertetése.   

Szöveg + cím 2-3 mondatból álló leíráshoz 

kell megtalálni a megfelelő 

címet. (A felhasználhatónál 

több lehetőség.) 

 

 

 

 

Hallott szöveg 

 Probléma Kitűzött megoldási javaslat 

Feladattípus   

Mi a helyes cím? Hosszabb rádió hírekhez kell 

megtalálni a megfelelő címet. 

Feleletválasztós (A, B, C 

lehetőség) 

- „Mi lehet a címe” típusú feladatok 

gyakorlása – hallott szövegrészletek, 

szövegek, dialógusok megfelelő címének 

megtalálása több adott lehetőség közül  

- „Adj címet a bekezdésnek/szövegnek” 

típusú feladatok gyakorlása – hallott 

szövegrészleteknek, szövegeknek, 

dialógusoknak cím adása a tankönyvek 

feladatainak felhasználásával, kiegészítésével 
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3.4. NETFIT mérés 

 
Kilenc fittségi tesztből hétnél jobban teljesítettek tanulóink az országos átlagnál. Ebből 

két tesztnél nagy különbséggel voltunk jobbak. Az állóképességi tesztben 31%-kal, a 

törzsemelés tesztben 27%-kal. A testzsír százalékban ugyanúgy teljesítettünk, mint az 

országos átlag, 67 %. Egy tesztben, a testtömeg indexben teljesítettünk rosszabbul 4 %-kal az 

országos átlagnál, ez nem számottevő. 

Elmondható, hogy diákjaink fittsége, edzettsége, testi ereje az ország tanulóihoz képest jobb, 

ez nekünk pozitív visszajelzés.   

Az eredményekből az is látszik, hogy lány tanulóink fittebbek, szinte minden tesztben jobban 

teljesítettek a fiúknál.  

Továbbra is vannak még fejlesztendő területek, ezek a következők:  

- testtömegindex, testzsír csökkentése 

- kézi szorítóerő teszt eredményeinek javítása 

- hajlékonysági teszt eredményeinek javítása 

 

Testtömegindex, testzsír csökkentése: 

 rendszeres testmozgás, szabadidős sportok (kerékpározás, túrázás, kocogás, úszás) 

ajánlása tanulóinknak. Olyan mozgás, amely a pulzusszámot a zsírégető zónában (100 

alatt) tartja. 

 javasolt elgondolkodni azon, hogy a lányok testzsírjának csökkentése érdekében olyan 

testedzési formákat alkalmazni a testnevelés órákon, amelyek nagyobb mértékben 

veszik figyelembe a lányok érdeklődését, motivációját. (tánc, aerobik, zsírégető torna) 

 az iskolai védőnővel közösen előadás megtartása azon tanulóink részére, akiknek 

súlybeli- és testzsír problémáik vannak. Felhívni a figyelmet arra, hogy az elhízásnak 

milyen egészségügyi következményei lehetnek, tanácsokat adni a helyes 

táplálkozással kapcsolatban, rendszeres testmozgásra buzdítani őket. Életmódváltásra 

motiválni őket. 

 egy verseny, kihívás meghirdetése azon tanulóink között, akik fejlesztésre vagy 

fokozott fejlesztésre szorulnak. Ha a következő mérési időszakban mind a testzsír, 

mind a testtömegindex területén egészségzónában teljesítenek vagy a fokozott 

fejlesztési zónából átkerül a fejlesztési zónába, akkor jutalomban részesül. 
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Kézi szorítóerő teszt: 

 feladatunk, hogy minél több testnevelés órán jelenjen meg ennek az erősítése 

(kötélmászás, függésgyakorlatok, speciális támaszgyakorlatok, szorító gyakorlatok 

maroklabdával) 

Hajlékonysági teszt: 

 a tanmenetbe beépített órákon kívül, minden tanítási órán a megdolgoztatott 

izomcsoportok nyújtása  

 a tanulókkal elsajátíttatni a főbb izomcsoportok nyújtó gyakorlatait, hogy képes 

legyen az önálló nyújtásra  

 fiatal korban a leghajlékonyabbak a gyerekek, minél fiatalabb a tanuló, annál 

hajlékonyabb. Már alsó tagozatban be kell építeni a testnevelés óra kereteibe a 

rendszeres nyújtást. 

Fontos feladatunk még, hogy a szülők és a diákok körében kampányt indítsunk, annak 

érdekében, hogy regisztráljanak a NETFIT informatikai rendszerébe, s ezen keresztül 

tájékozódjanak, információt kapjanak saját, illetve gyermekük fittségi állapotáról.  

3.5. Belső mérések eredményei, változások 

 
Munkatervünkben a magyar és matematika tantárgy kapott kiemelt figyelmet.  

Mivel a második félév jelentős részében a digitális munkarend volt érvényben, az első félév 

mérési eredményeit ismertetem. A mérési és értékelési rendszerünket teljesen a kialakult 

helyzethez igazítottuk, amikor is nem voltak biztosítva a tanulók számára az egyenlő 

feltételek.  

Szövegértésből, évfolyamonként mértük tanulóinkat az első félév végén, a munkaközösségek 

által kidolgozott egységes felmérésekkel. A mérőeszközökben a következő szövegértésre 

irányuló feladatok szerepeltek: 

 adatgyűjtés 

 lényegkiemelés 

 következtetések 

 indoklás 

 magyarázat 

 vázlat 

 érvelés  

 

Az erről készült szakmai anyag a mellékletben olvasható. 

Mérési formáink, eszközeink a digitális munkarend ideje alatt: 
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Ebben a helyzetben el kellett rugaszkodnunk a hagyományos mérési formáktól. Olyan 

eszközöket kellett találnunk, ami teljesíthető terhet rótt tanítványainkra, ugyanakkor érthető, 

világos, reális és fejlődésre is inspiráló visszajelzést biztosított. 

Figyelembe kellett vennünk az egyenlőtlen életkori és szociális helyzet.  

Míg az iskolában a személyes kontakt során, azonos feltételek mellett tudtak tanulni 

diákjaink, itt sokan, életkorukból, tapasztalatlanságukból kifolyólag, az elmaradott, nem 

megfelelő technikai eszközök miatt elvesztek, lemaradtak. 

        A hagyományos értékelési rendszerünket át kellett alakítanunk úgy, hogy 

alkalmazkodjon az új körülményekhez. A diagnosztikus és szummatív, (osztályzással 

megvalósított összegző értékelés) helyett a hangsúlyt a formatív (kiszámítható, segítik a 

tanuló önfejlődését) értékelés különböző formáira helyeztük át. Célunk a tanulás segítése volt, 

és ezt leginkább a reális és ösztönző értékelés támogatja. 

Így ebben az időszakban eltekintettünk az egységes mérésektől, mivel több tantárgy esetében 

is szükség volt a tananyag átstrukturálására.  

 

1-2. évfolyam: 

„A digitális oktatás alatt az online technika és az internet kínálta eszközöket használtuk. 

Nem volt könnyű feladat megtalálni a leghelyesebb mérési formát az 1-2. osztályos gyerekek 

számára a digitális rendszerben, hiszen ők még nem rendelkeznek széleskörű számítógépes 

kompetenciával, így a napi munkához mindenképpen szükséges volt a szülők állandó 

jelenléte, segítsége. Törekedtünk arra, hogy változatos mérési formákat, eszközöket 

alkalmazzunk.” 

 

3-4.évfolyam: 

„Tanóráinkon egységes mérési felületnek a Redmenta felületét választottuk. 6 típusfeladatra 

kellett átdolgoznunk a megoldandó kérdéseket. Lehetőséget biztosított a felület az időkeret, 

időablak beállítására, pontozásra és azonnali visszajelzést biztosított a gyerekek számára.  

 Az élő (valós idejű) beszámoltatás mellett, pl.:hangos olvasás, vers felmondása, 

prezentációra, kiselőadásra, házi dolgozat készítésére is adtunk lehetőséget. Természetesen a 

tanulóknak módjukban állt offline módon is megoldani feladatokat. Ilyenek voltak az 

olvasónaplók fejezetei, melyeket nem kellett szoros időkeretek közé szorítanunk. A 

füzetükben, munkafüzetükben elkészített feladat digitális változatát (fényképét, 

hangfelvételét) kellett feltölteniük a Discord felületre. A gyerekeknek többféle lehetőségük is 

volt a feladatok elkészítésére, így nem okozott nehézséget számukra.” 
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Felső tagozat: 

„A hagyományos felmérő forma a digitális tanrend alatt nem működött. A különböző 

tesztkészítő programok viszont beváltak, bár ott többször előfordult technikai probléma. 

Írásbeli számonkérés általában a Redmenta-felületen történt, vagy önálló szövegalkotásnál 

visszaküldött Word formátumban, ez megkönnyítette a javítást is. 

Szóbeli számonkérés a Discord  felületen hangkapcsolattal történt.” 

 

„Legtöbben a Redmentát részesítették előnyben, de sok volt a visszaküldendő feladat is. 

Voltak olyan témakörök. amelyeket lehetetlen volt teszt formájában mérni pl. 

egyenletmegoldás, illetve a gyűjtőmunkák, prezentációk készítés lehetőségével is sokan 

éltek.” 

 

Bármilyen formában is történt a számonkérés, az értékelés szempontjai az iskolai 

házirendünkben megfogalmazottakhoz, vagyis az eddig is megszokottakhoz igazodott. 

 

 

4. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK- AZ INTÉZMÉNYI 

MUNKATERVBEN FOGLALTAK MEGVALÓSULÁSA 

 

4.1. Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei 

 

A rendezvény megnevezése Időpont 

Tanévnyitó ünnepély 2019. VIII. 30. 

Német nemzetiségi önkormányzat támogatásával – Schultüte 
2019. IX. 2. 

Tanévnyitó ünnepély a felső tagozatnak 

Népmese napja  2019. IX. 27. 

Kutatók éjszakája 2019. IX. 27. 

Zenei világnap – iskolarádión keresztül 2019. X. 1. 

Október 6. ünnepély – alsó tagozat 

felső tagozat 
2019. X. 4. 

Október 6-i koszorúzás az örmény nemzetiségi önkormányzattal 2019. X. 4. 

56-os emlékfutás – megemlékezés az októberi forradalomról  2019. X. 23. 

Kamaszklub 2019. X. 25. 

Halloween – angolos osztályoknak 2019.X.25. 

Csendes Dani emléktorna (7-8. évfolyamos fiúk) 2019. XI. 7. 

Márton napi lámpás felvonulás 2019. XI.11.  

Gólyaavató 2019. XI. 15. 
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Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak 2020. III. 21. 

Hartyán nap 2020. VI.11. 

Nyuszi kupa 1-4. évfolyam 2020. IV. 7-8. 

Magyar költészet napja  2020. IV. 8. 

Holokauszt áldozatainak napja – megemlékezés iskolarádión 

keresztül 
2020. IV. 16. 

Kerületi Föld napi vetélkedő megrendezése 2020. IV. 22. 

Kerületi Föld napi vetélkedő – eredményhirdetés, műsor  2020. IV. 24. 

Szent György nap- osztály- és csoportkeretben 2020. IV. 24.  

Pólusfutás 2020. IV. ? 

Tavaszi hangverseny  2020. V. 15. 

Művészeti kiállítás  2020. V.15. 

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádió 2020. VI. 4. 

Ballagás 15.00  online 2020. VI. 15. 

Hartyán Aranykönyv díjátadás (15.00) 

2020. VI. 22. Tanévzáró ünnepély alsónak (16.00) 

Tanévzáró ünnepély felsősöknek (17.00)  

Év végi beszámoló, iskolai pedagógusnap  2020. VI. 30.  

Carnuntum – német nyelvi tábor 2020. VI. 28-

VII.3. 

Tanévnyitó ünnepély  2020. VIII. 31. 

  

  

  

Mikulásnapi rendezvény 2019. XII. 6. 

Adománygyűjtés ? 

Karácsonyi bazár 2019. XII. 10. 

Lucázás 
2019. XII. 14. 

Hartyán tortája 2019.  

Betlehemezés  2019. XII. 17. 

Karácsonyi hangverseny 1700 

2019. XII. 19. Pedagógus karácsony 1800 

Magyar kultúra napja 2020. I. 23. 

Farsang  

Felsőben: közösen 

Alsóban: közös megnyitó + osztálykeret 

2020. II. 14. 

2020. II. 13. 

Pancake day (osztály keretben) 2020. II. 24-28. 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja – 

megemlékezés osztályfőnöki óra keretében 2020. II. 25. 

Kiszézés 2020. III. 3. 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  

Alsó tagozat: kimozdulás 

Felső tagozat: ünnepi műsor 
2020. III. 13. 

Koszorúzás az Örmény Önkormányzattal ? 

DSD német nemzetközi nyelvvizsga - írásbeli 2020. III. 12.  
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 Intézményünkben a munkatervben meghatározott programok a járványügyi 

veszélyhelyzet kihirdetéséig rendben lezajlottak. A március 15-i megemlékezésünk került 

átszervezésre a közösség védelme érdekében. Nem tagozat szintjén, hanem osztálykeretben 

zajlottak a megemlékezések.  

 

4.2. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei, témái 

 

 Dátum Program 

1. 2019. VIII. 21.  Alakuló értekezlet 

2. 2019. IX. 13.  
Nevelési értekezlet – munkaterv kidolgozása, célok 

feladatok meghatározása, elfogadása  

3. 2019. X. 2. 

Munkaértekezlet: 

- a pályaorientációs nap programjának megbeszélése 

4. 2019. XI. 27. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

5. 2020. I. 27.  

Osztályozó konferencia  

alsó tagozat – 1100-tól 

felső tagozat – 800-tól 

6. 2020. II. 4. 
Félévi beszámoló értekezlet  

(rövidített órák 35’+10’) 

7. 2020. III. 13. 
Nevelési értekezlet – új NAT 

 

8. 2020. IV. 29. 

Nevelőtestületi értekezlet: 

- kompetenciadolgozatok eredményeinek kiértékelése 

 

9. 2020. V. 27. 

Munkaértekezlet: 

- ballagási megbeszélés 

- a tanévzárás teendői 

10. 2020. VI. 16. 

Osztályozó konferencia –  
felső tagozat – 800 

alsó tagozat – 1100 

11. 2020. VI. 24. Szakmai tantestületi kirándulás  

12. 2020. VI. 30. Tanévzáró – beszámoló – értekezlet 

 

 Intézményünkben a szakmai rendezvények 2020. március 13-ig a tervezett módon 

lezajlottak. Ezt követően is zavartalanul tartottuk meg értekezleteinket, megbeszéléseinket 

online formában. A kompetenciamérés eredményeinek értékelésére tervezett nevelőtestületi 

értekezlet időpontjának módosítására vonatkozóan munkaterv módosítást nyújtottunk be a 

tankerületi központnak, melyet engedélyezett. Ennek értelmében június 9-én tartottuk meg 

értekezletünket online formában. 
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 Sajnos a tantestületi kirándulást ebben az évben nem tudtuk megtartani, reméljük, hogy 

ősszel lesz rá lehetőségünk. 

4.3. Az iskola által szervezett nyári táborok, erdei iskola 

 

 Az idei tanévben is sok osztály készült táborba. Többen Bernecebarátiban táboroztak 

volna. Voltak, akik az ausztriai Carnuntumba készültek, ahol mélyíthetik német 

nyelvtudásukat. Nyáron a Balaton mellé készültek tanítványaink. Ebben az évben először 

Londonba is kínáltak táborozási lehetőséget angol nyelvtanáraink tanítványaiknak.  

Valamennyi táborunk meghiúsult a kialakult járványügyi helyzet miatt.  

 

5. Környezetvédelmi tevékenység  

 

 Idén – a járványügyi helyzet miatt – nem tudtuk megrendezni a hagyományos 

környezetvédelmi vetélkedőt a kerület diákjainak, így sajátjaink sem mélyültek el a 

különböző tájegységek környezeti tudnivalóban. Ennek ellenére tanítványaink sokat tettek 

környezetük megóvásáért, szépítéséért. 

      Kertészkedtek, szemetet szedtek, gyomláltak.  

 

6. Egészségnevelés, prevenció  

 

 Kollégáim az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak szerint 

egészségnevelő, preventív tevékenységüket.  

 Ebben a tanévben szervezett formában, orvostanhallgatók részvételével megvalósult egy 

előadássorozat, melynek témái érintették a dohányzás tárgykörét, alkohol-prevenciós előadás 

és szexuális felvilágosító előadás is szerepelt a programban. A projektben 7. évfolyamos 

tanítványaink vettek részt.  

 Szintén újdonságként, az érdeklődő osztályok részt vettek decemberben a Bio-Mikulás 

rendezvényen, ahol az egészséges táplálkozással kapcsolatban szerezhettek játékos formában 

ismereteket.   
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Tanuló balesetek megelőzésére tett intézkedések 

Tanév elején minden tantárgyból megtörténik a balesetvédelmi oktatás. Itt elmondják a 

pedagógusok a gyerekeknek, hogy mire kell vigyázniuk annak érdekében, hogy ne történjen 

sérülés. Ennek ellenére mindig van néhány baleset, de ez szinte törvényszerű ekkora 

tanulólétszám esetén. 

 Az idei tanévben összesen 10 tanulóbalesetet regisztráltunk.  

Ezek: ujj-, lábszár-, csukló-, orrcsont és könyöktörések voltak. 

 Többnyire a szabadidős tevékenység idején, illetve a tornateremben történtek a 

balesetek.  

 Két pedagógus szenvedett munkahelyi balesetet, az egyiknek a karja törött, a 

másiknak a térde sérült. Mindketten vétlenek voltak, a balesetet nem lehetett elkerülni. 

 

7. Gyermekvédelem 

 

7.1.  Az iskolai környezet jellemzői, problémái a gyermekvédelem területén 

 
Intézményünk szorosan együttműködik a gyermekvédelmi területen tevékenykedő 

intézményekkel, szükség esetén a hatóságokkal is.  A 2019/2020. tanév során az alábbi 

problémákkal kapcsolatban tettünk jelzéseket: 

 családi nehézségek miatt 

 családba fogadás ügyében 

 rendszeres igazolatlan és igazolt hiányzás 

  iskolai teljesítmény romlása, többszöri ismételt évfolyamismétlés  

 tanulói jogviszony megszüntetésének lehetősége külföldre távozott tanuló 

esetén (a szülő elérhetetlen, megkeresésekre nem reagál, a tanuló külföldön 

nem jár iskolába) 

 iskolába járás 

 tanulók értelmi, érzelmi fejlődését akadályozó tényezők 

 

Örültünk annak, hogy voltak olyan esetek, amelyeknél sikeres megoldások születtek. 
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7.2. Szociális problémák, deviancia, jelzések a gyermekjóléti szolgálat felé 

 

 Alsó 

tagozat 

Felső 

tagozat 

Összes intézkedés száma 14 45 

ebből  

 felszólítás iskolába járásra 

-  

13 

 feljelentés (Rendőrség, Gyámhivatal felé) - 10 

 egyéb (jelzés a Fiókának, pedagógiai vél. küldése) 14 22 

Pedagógiai Szakszolgálatba küldött tanulók száma, (Izabella u. 

is) 

31 37 

ebből 

     - szakvéleményt kaptunk 

 

20 

 

29 

BTM-es tanulók száma 41 60 

SNI-s tanulók száma  19 18 

ebből: 

 2-nek számító tanuló 

 3-nak számító tanuló 

 

15 

4 

 

13 

5 

Fejlesztésben részesülő tanulók száma összesen 101 BTM 

 

                                                                                37 SNI 

                41 

                19 

 

 

60 

18 

ebből: 

 saját fejlesztő pedagógus látja el (BTM) 

 saját gyógypedagógus látja el (SNI) 

 saját pszichológus látja el (SNI) 

 utazó gyógypedagógus látja el 

 

41 

19 

3 

6 

 

 

 

60 

18 

6 

6 

 

7.3. Prevenciós munka 

 
A tanév során az iskolapszichológus és az iskolai szociális segítők bevonásával több 

osztályban közösségfejlesztő foglalkozásokat szerveztünk.  

Folyamatos volt a szülőkkel való kapcsolattartás, kollégáim, amennyiben kaptak visszajelzést, 

figyelemmel kísérték az egyes jelzések következtében fellépett eredményeinek alakulását.  

Az alábbi lehetőségek biztosításával végeztük prevenciós munkánkat: 

 

 szülővel folytatott személyes megbeszélés 

 iskolapszichológussal való konzultáció 

 iskolai szociális segítőkkel történő együttműködés 
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 csoportfoglalkozás indítása osztálytanító, iskolapszichológus, iskolai szociális 

segítő együttműködésében  

 fejlesztőpedagógussal történt esetmegbeszélés, szülőkkel kötött megállapodás 

 korrepetálási lehetőségek felkutatása, ajánlása 

 

7.4. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

 

Osztály/ 

létszám 
Gimnázium 

Szakgimnázium 

(a következő 

tanévtől 

technikum) 

Szakközépiskola 

(a 

következőtanévtől 

szakképző iskola) 

Szakiskola 

 

Nem 

tanul 

tovább 

22 3 5 11 3 0 

16 1 12 3 0 0 

28 17 11 0 0 0 

25 13 12 0 0 0 

 
Nyolcadikos tanítványaink 37%-át vették fel gimnáziumba. Ez a tavalyi tanév 

továbbtanulási adataihoz viszonyítva emelkedést mutat, ami talán annak is köszönhető, hogy 

a középfokú oktatás átszervezésre került. Szakgimnáziumba a tanulók 44%-át vették fel, ez 

alacsonyabb, mint az előző évek beiskolázási adata. Szakközépiskolában az évfolyam 

tanulóinak 15%-a, szakiskolában 3%-a tanul tovább. Örvendetes tény, hogy idén sincs olyan 

tanítványunk, akit sehová nem vettek fel!  

Két hatodikos és 1 negyedikes tanulót vettek fel kisgimnáziumba.  

 

8. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 

 

8.1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

A szülőkkel a következő fórumokon tartjuk a kapcsolatot: 

 szülői értekezlet 

 fogadóóra 

 KRÉTA rendszer 

 tájékoztató füzet  

 telefon 

 e-mail 

 Facebook 

 Messenger  
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A leghatékonyabbnak az 2 elsőt tartjuk, tartanánk, amikor is szóban meg lehet(ne) 

beszélni a megoldandó feladatokat, problémákat, tájékoztatni lehet a szülőket az elért 

eredményekről, sikerekről, a gyermek fejlődéséről. De tudjuk, hogy a szülői értekezletek 

látogatottsága már alsó tagozaton is egyre kisebb, nem beszélve a felsőről! Azt is ismerjük, 

hogy azoknak a gyermekeknek a szülője nem tud, vagy nem akar részt venni ezeken a 

megbeszéléseken, akiknél nagyon fontos lenne. A fogadóórák látogatottsága tantárgyfüggő. A 

központi fogadóórák szervezése átgondolást igényel, mert főleg alsó tagozaton nagyon 

elhúzódnak, az estébe nyúlnak ezek az alkalmak.  

Sajnos ebben a tanévben is többször előfordult, hogy a szülő nem elégedett meg az 

intézmény és a pedagógus által felkínált lehetőségekkel- esetleg azokon meg sem jelent,- 

hanem a késő esti, vagy éjjeli órákban telefonon, vagy valamilyen közösségi felületen is 

kereste a nevelőt. Ott kérte számon gyermeke problémái miatt, és amikor nem, vagy nem 

olyan választ kapott, amire számított, akkor a trágár, fenyegető üzenetektől sem riadt vissza.  

Ennek a kultúráját még tanulnia kell néhány szülőnek! 

Az iskolai SZMK értekezlet látogatottsága – éves szinten – megfelelő. Ebben a 

tanévben új elnökkel kezdte meg működését a szülői közösség. Idén is segítséget nyújtottak a 

pályaorientációs nap programjának megvalósításában, megszervezték a „Hartyán tortája” 

rendezvényt, melynek bevételével az intézmény alapítványát támogatták.  

A félévi SZMK értekezleten a közösség javaslatokat fogalmazott meg a hatékonyabb 

együttműködés érdekében.  

Nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a kialakult járványügyi helyzetben 

konkrét és gyors segítséget kaptunk a szülőktől. Volt, aki a fertőtlenítőszerek, védőeszközök 

beszerzésében segített. Sok osztályból a szülők maszkokat varrtak, ezzel támogattak minket a 

mindennapokban. A tanulók digitális munkarendhez szükséges eszközeinek biztosításában is 

segítették a tanulókat mobiltelefonnal, laptoppal, tablettel. Nagyon rövid idő alatt igazi 

összefogás alakult ki. Köszönjük támogató munkájukat! 

 

8.2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más intézménnyel, 

tankerülettel 

 
Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

 

2019. december 14-én tartottuk meg a hagyományos „Hartyán tortája” 

rendezvényünket, amelyből 205 ezer forint gyarapította alapítványunk bevételét. Köszönet a 

lelkes szülőknek és a program sikeres megrendezésében segítséget nyújtó kollégáknak. 
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Az elmúlt évben az alapítvány háromtagú kuratóriumának két tagja – Csörgő Mária és 

Kovács Istvánné – nyugdíjba vonult, ezért új tagokat választottunk helyettük. Erre a posztra a 

tantestület egyhangúlag megszavazta Székelyné Krizsán Máriát és Nemesné Szerencsés Évát. 

Ezért alapítványunk alapító okiratát, ügyvéd előtt módosítanunk kellett, majd a cégbíróság 

felé is beadtuk a módosítást. 

Jelenleg a bíróság igazoló határozatát várjuk, amelynek segítségével végre megszűnik az 

OTP-nél a tavaly július óta tartó pénzfelvételi zárlat. 

 

Hartyán Diák Sport Egyesület 

 

Iskolánk Diáksport Egyesületének minden tanulónk tagja. Pályázati forráshoz idén 

nem jutottunk, ezért az eszközfejlesztések elmaradtak. Túrásaink, Kemény Magdolna 

vezetésével a tanév első félévben igen aktívak voltak, sok helyre kirándultak. / Nagy-

Börzsöny, Törökmező, Mátra/ Ebben a tanévben az alsós tanulóinknak lehetősége nyílt heti 1 

alkalommal asztalitenisz foglalkozásokon részt venni, melyet külsős edző tart. 

Emellett a DSE ebben az időszakban is támogatta az iskola tanulóinak a néptánc oktatását. 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal tartjuk a legszorosabb kapcsolatot. 

Rendszeresen támogatják iskolai német nemzetiségi rendezvényeinket.  

 Schultüte az elsősöknek, 26.000 Ft önkormányzati támogatás 

 Márton nap 50.000 Ft támogatás  

 Kerületi német nyelvi vers- és prózamondó verseny 60.000 Ft támogatás  

Diákönkormányzat 

 

Molnár Mariannt kértük fel, hogy segítse az iskola Diákönkormányzatának 

működését. Az idei tanévben a szakmai közösségek felváltva segítik a DÖK munkáját a 

nagyobb rendezvények lebonyolításában. 

Alakuló ülésen a gyerekek új elnököt és új segítőket választottak. 

 Elnök: Lukács Mínea 8.n és Szilágyi Gergő 8.c ( GYIÖK képviselőként társelnök ) 

Alelnök: Rákoskerti Blanka 7.b 

Minden felsős osztály továbbra is 1 vagy 2 tagot delegál. Minden hónapban üléseznek 

egyszer, nagy rendezvények előtt többször. 
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Kerületi rendezvények, amelyeken részt vettek: 

 Kör DÖK – konferencia 

 GYIÖK tábor – csapatépítés 

Iskolai rendezvényeink: 

 Papírgyűjtés 

 Kamaszklub- Halloween 

 Mikulás 

 Karácsonyi Bazár 

 

Öröm látni, hogy a DÖK-ös gyerekek egyre aktívabban, önállóbban szervezik 

rendezvényeiket.  

Észak-Pesti Tankerületi Központ 

A tanév folyamán, mindennapi munkák során folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 

tankerületi központ munkatársaival.  Ők biztosítják a működéshez szükséges hátteret tanügyi, 

munkaügyi, gazdasági területen egyaránt. A gördülékeny együttműködés érdekében e-mailen 

és telefonon is tartottuk egymással a kapcsolatot, törekedtünk a hatékony és konstruktív 

együttműködésre.  

 

9. PÁLYÁZATOK 

 
 Iskolánk ebben a tanévben 52, 7. osztályos tanulóval 2019. 09. 25-27.között részt vett 

Erdélyben egy csodálatos tanulmányi kiránduláson a Határtalanul! Program keretében.  

Bár a kimozdulás nem a tervek szerint alakult, a résztvevők az alábbiakat fogalmazták meg:  

„Mondhatnánk, hogy nem láttuk Kolozsvárt, a Tordai-hasadékot, nem tudtunk Ady nyomába 

eredni Nagyváradon... Ezeket talán majd egy másik alkalommal megnézzük. Viszont találtunk 

sok barátot az erdélyi magyarok között és egymás értékeit is felfedeztük. Talán életre szóló 

barátságok is köttettek. Hálásak vagyunk, hogy ezen a kiránduláson részt vehettünk. Azt 

hiszem, Márai Sándor pontosabban tudta kifejezni azt az érzést, ami áthatott minket ezen a 

kiránduláson, ami a lényege volt, attól függetlenül, hogy hová jutottunk el, és hová nem: 

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” 

 Intézményünk részt vesz a tankerület által elnyert VEKOP-7.3.3-17 „Digitális 

környezet a köznevelésben” pályázatban. Az első félévben továbbképzéseken vettek részt 

kollégáink. Megérkeztek az eszközök, melyek rendszerezése is megtörtént, majd 

pedagógusaink használatba vették őket. A digitális óravázlatokat, óraterveket létrehozták és 

megosztották az NKP felületen. Belső tudásmegosztás keretén belül lehetőségünk nyílt egy-

egy LEGO eszközökkel támogatott tanóra látogatására, ahol a továbbképzésen szerzett 

tapasztalataikat mutatták be kollégáink a gyakorlatban. 
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ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG  

 

 1-2. évfolyam tanév végi beszámolója 2019/2020. 

 
1. Hogyan, milyen eredménnyel sikerült megvalósítanod a nevelő-oktató munka kiemelt 

feladatait? 

 A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása. 

A gyermek számára a tanulási folyamatok fontos színtere a családi környezet, az otthon. A 

családi környezeti tényezők közül – amelyek a hatékony tanulást meghatározzák – a 

következők játszanak fontos szerepet: a családi légkör, a szülői bevontság, a szülők társadalmi 

helyzete, a család szerkezete, tárgyi környezete. Mindezekhez nyújt segítséget a különböző 

tanulási technikák megismertetése.  

A 21. század oktatásában az információé a főszerep. A mai digitalizált világban az internet 

segítségével diákjaink bárhol, bármikor és bármilyen módon információhoz jutnak, így a 

tanító már nem a legfőbb információforrás számukra. Az oktatásban a hangsúlyt tehát az 

információk kezelésének kompetenciáira kell helyezni. Az információ kiválasztása, 

szintetizálása, hasznosítása, az információkkal való kollaboráció, a kreativitás, a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a digitális oktatás feladata. Természetesen a 

gyerekek tanulását irányítottuk, de lehetőséget adtunk az egyéni tanulási útvonal kialakítására 

is. A tanulók által felmerülő problémákra és az általunk megvalósítani kívánt pedagógiai 

lehetőségekre is figyelnünk kellett az online tanítás-tanulás folyamatában.  

 A következőkre figyeltünk:  

- a tanulóink korosztályának legmegfelelőbb tanulás módszertani technikákat megtaláljuk. 

-  időbeosztás, kérések felmérése: a gyerekek jelezhették, hogy milyen tantárgyakból van 

szükségük több segítségre. A megtanulásra kiadott memoriter felmondására, más tantárgyak 

szóbeli feleléseire is tágabb időintervallumot biztosítottunk, figyelembe véve a gyerekek 

képességeit és szociális helyzetét. 
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- otthoni napirend, órarend kialakítása: a szoros beosztás mellett délutánra adtunk időt a 

gyerekeknek, hogy behozzák az esetleges lemaradásukat, vannak kollégáink, akik mindennap 

plusz (differenciált) feladatsorokkal is készültek a tehetséges tanulók számára, mások a házi 

feladatok kiadását igyekeztek differenciáltan kiadni. 

- feladatsorok elkészítésénél kialakítottunk saját tanulási útvonalakat, törekedtünk arra, hogy 

ezek a feladványok játékos formában ismertessék meg a diákokkal az adott témát. A feladatok 

összeállításakor a következő tanulási képességekre építve állítottunk össze egy-egy 

tananyagot: figyelem, kommunikáció, hangos olvasás, szövegértés, memória, logika, 

önfegyelem, önismeret (reflektiviás). A bekért feladatoknál (rajz, technika) sokszor a tanulóra 

bíztuk, hogy milyen technikával szeretné elkészíteni az adott feladatot. Így kreativitásuk 

jobban megmutatkozott. A gyengébb képességű, illetve tanulási nehézséggel küzdő 

kisgyerekeknek volt a legnehezebb dolguk, hiszen sokszor hiányzott az azonnali megerősítés, 

biztatás, amit a hagyományos iskolás lét alatt megszokhattak. Ezeknek a gyerekeknek sokszor 

a tanórák után is szükségük volt segítségünkre, a tanult dolgok újbóli megbeszélésére, ha 

kellett egyenként is elmagyarázva, segítve őket. 

- –  Hangos óra: az osztály összefogására, biztatására, tananyag bemutatására, magyarázatra, a 

feladatok ismertetésére, feleltetésre, számonkérésre fontos eleme volt online 

mindennapjainknak. 

-  videók készítése, képernyőképek felvétele: a tananyag bemutatására, vagy elkészített tanulói 

feladatok bemutatására 

 Loom: https://www.loom.com/ 

 Screencastify: https://www.screencastify.com/ 

 Screencast-o-matic: https://screencast-o-matic.com/ 

 
- a következő online eszközöket használtuk játékos feladatok és az ismétlések, rendszerezések 

elkészítéséhez:  

 keresztrejtvény: https://crosswordlabs.com/ 

 online kirakó: https://www.jigsawplanet.com/ 

 trimino: http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php 

 szófelhő: https://www.jasondavies.com/wordcloud/; https://tagcrowd.com/ 

 szófelhő mondatokkal: http://www.wordificator.com/ 

 sakkpalotás osztályaink: https://sakkpalota.hu 

 
A gyerekek a következő játékokkal szerettek legjobban játszani az otthontanulás időszakában: 

 https://wordwall.net 

https://www.loom.com/
https://www.screencastify.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://crosswordlabs.com/
https://www.jigsawplanet.com/
http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
https://www.jasondavies.com/wordcloud/
https://tagcrowd.com/
http://www.wordificator.com/
https://sakkpalota.hu/
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 http://www.okosdoboz.hu 

 https://learningapps.org 

 
Magyar és külföldi oldalakat böngésztünk, hogy a megfelelő applikációkat, 

programokat megtaláljuk. A feltöltött óravázlatoknál sok képet, videós linket, zenét 

csatoltunk az anyagba. Ezután az volt a feladatunk, hogy kitaláljunk egy motiváló/értékelő 

módszert, amivel fenn tudjuk tartani a gyerekek érdeklődést és lelkesedését. Az otthoni 

tanulásnál is igyekeztünk mind a 4 tanulási típust alkalmazni (audio, vizuális, motoros, 

taktilis). A tanítás alapvető feladata első évfolyamon az írás-olvasás megtanítása, amely olyan 

kódrendszert ad az elsős tanítványaink kezébe, mely az önálló tanulás feltétele. A hangos és 

néma olvasás megtanítása a legalapvetőbb tanulási technika, amely a tanuló életkori 

sajátosságainak megfelelően bővíthető a többi tanulási technika gyakoroltatásával, majd a 

hatékony, tantárgyfüggő tanulási technikák megtanításával. 

 
A tanulás fejlesztésének fő feladatai a kisiskoláskorban: 

 

Felkészíteni a tanulókat az önálló feladatvégzésre, aktivitásukra építő módszerek 

alkalmazásával. Nagy segítségünkre volt a digitális oktatás során, hogy már a tanév során 

kialakítottuk és megtanítottuk a gyerekeknek az önálló tanulás technikáit, kiválóan tudtak 

önállóan dolgozni, miután a hangos órákon mindennap megbeszéltük a feladatokat, új 

ismereteket. 

Az elemi tanulási technikák tanítása, begyakoroltatása, (írás, olvasás, ismétlés, 

áttekintés, beszélgetés a társakkal a tanult információkról). Célunk volt a teljes tanév alatt e 

tanulási technikák készség-szintű használatára felkészíteni a tanulókat.  

Kialakítani egy hatékony tanulási szokásrendszert otthon és az iskolában (a tanulás helyének 

elrendezése, idejének beosztása, a tanulási folyamatra vonatkozó szokások kialakítása pl. 

tanulandó tárgyak sorrendje). 

Figyeltünk arra, hogy már második osztályban egyes tantárgyakból vázlatot írjunk a 

füzetbe, ezzel is segítve a lényegkiemelést a tananyagból. A következők is segítették 

tanulóinkat: tananyaghoz kapcsolódó kérdések feltevése azok megválaszolása szóban vagy 

írásban, lényegkiemelés aláhúzással, összefoglaló vázlat, ábra készítése, gyermeklexikon 

használatának megtanulása. 

  

https://learningapps.org/
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Természetesen a bőséges tanulási, tanítási módszerek technikák mellett figyeltünk arra 

is, hogy ne terheljük túl a gyerekeket! Hiszen a kevesebb, néha több! 

 
Elengedhetetlen, hogy a szülőket is bevonjuk a hatékony otthontanulás kialakításába. 

Javasoltuk számukra: 

- játékok a figyelem fejlesztése érdekében. Pl.: memória, Ki vagyok én?  

- otthoni beszélgetések 

- nagymozgások végzése, nem csak a testnevelésóra keretében 

- az otthoni olvasás technikájának javaslatai szülők részére. Pl.: szöveg mennyisége, 

minősége, együtt olvasás szülőkkel, szöveg visszakérdezése, tartalmi elemek kiemelése 

- osztálynapló/emlékkönyv/ írása: Kivel, mi történt a hétvégén? vagy Szünet-füzet címmel a 

tanítási szünetek idején 

- szabadban való közös aktív időtöltés, játék, kirándulás, kerékpározás, hintázás 

- kúszások, mászások otthon, esetleg szabad téren 

- nem kötelező, gyakorló feladatok megoldása az adott témakörben 

 
A szülők nagy része komolyan vette az otthoni felkészülést. A másik fele nagy 

tehernek érezte az év elején is. Sajnos a nehézségekkel küzdő tanulók sok esetben nem 

kapnak otthon elegendő támogatást a felzárkózásban. Az iskolában minden tőlünk telhetőt 

megteszünk a fejlődésük érdekében, de az otthoni hiányosságokat nem tudjuk pótolni. 

Az év végi mérések azt mutatták, hogy a tanulók a megadott tananyagot többségében 

sikeresen sajátították el, bár ezek az eredmények egy része nem tükrözi a tanulók teljes 

tudását. Az igazi megmérettetést a következő tanév tartogatja számukra. A digitális tanrend az 

elmúlt időszak alatt sokunk életét megváltoztatta, megnehezítette. Kihívás elé állította a 

szülőket, pedagógusokat és a gyerekeket egyaránt. Büszkék vagyunk iskolánk 

teljesítményére, hiszen a március közepén történt hirtelen átállás iskolavezetésünk hathatós 

segítségével gyorsan és viszonylag gördülékenyen történt. Mindannyiunk kezdeti lelkesedése 

a heteken át tartó munka során rutinná vált. Aki meglátta a lehetőséget a digitális 

otthontanulásban, annak egy sikerélmény is lehetett ez az időszak.  

 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése a digitális munkarend során. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknak több csatornán is igyekeztünk segíteni. A 

tananyagot és a teszteket elküldtük több felületen is, és olyan formátumokban, hogy mindkét 

operációs rendszerben megnyitható legyen. (ios, andrid) A tananyaghoz több játékos, 
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könnyen kezelhető feladatot küldtünk nekik. Ezen kívül hosszabb határidőt biztosítottunk a 

visszaküldéshez, könnyített feladatokat adtunk számukra, és online azonnal elérhetőek 

voltunk, ha kérdés vagy segítségkérés érkezett.        

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében külön hangsúlyt helyeztünk a 

következőkre: 

 

 Időtervezés (napirendben, hetirendben a tanulási idő elhelyezése, az egyes 

tantárgyakhoz szükséges tanulási idő tervezése)  

 A tanulási folyamat szokásrendszerének kialakítása (a tantárgyak tanulásának 

sorrendje, az ismétlések számának és idejének optimalizálása). 

 A tanuláshoz való viszony formálása, a tanulás iránti motivációjuk folyamatos 

fejlesztése: 

 

 A tanulás légkörének optimalizálása  

 A tananyagnak a gyermek fejlettségi szintjéhez való igazítása 

 Az érdeklődés felkeltése, a tanulói kompetenciamotívumot erősítő módszertani 

elemek alkalmazása 

 Eredményes tanulási technikák és stratégiák begyakoroltatása 

 

 Elemi tanulási technikák (hangos és néma olvasás, az olvasott szöveg elmondása, 

ismétlés, előzetes és utólagos áttekintés, parafrazeálás, kérdések felvetése, 

kulcsfogalmak keresése) 

 Összetett tanulási technikák: az elemi módszerek együttes alkalmazása, 

kombinálása (összefoglalók készítése) 

 Tantárgyspecifikus tanulási technikák gyakorlása (például a szótanulás különböző 

módszerei ismeretlen szavak esetében)  

 
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése nem volt könnyű. Aki szülőként év 

közben nem fordított kellő figyelmet gyermeke tanulmányaira, az most sem tette meg annak 

ellenére, hogy az együtt töltött idő megnövekedett. Többnyire visszautasítást kaptunk, illetve 

magyarázatot, hogy most miért nem tudják az adott feladatokat elvégezni és visszaküldeni.  

Sok türelmet, szeretettel teli időt biztosítunk a számukra, hogy megtalálják az utat a 

fejlődéshez. A digitális oktatás során volt, hogy külön is foglalkoztunk gyerekekkel, tehát 

nekik rendszeresen felzárkóztató foglalkozásokat tartottunk a hangcsatornán. Velük mindig 

arra a területre mentünk vissza, ahol az elakadás tapasztalható volt. A tanulási nehézséggel 

küzdő gyerekeknek egyéni olvasás feladatlapot állítottunk össze. A számonkérés, értékelés 
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differenciáltan történt, a gyengén olvasó tanulóktól nem kértük a hosszabb szöveg, mese 

hangos olvasását, csak mondatokat vagy szavakat kellett olvasniuk. A szóanyagot előre 

elküldtük felkészülési lehetőségként. A gyorsabban haladók rendszeresen kaptak szorgalmi 

munkát, míg a gyengébb tanulóknak kevesebb feladatot kellett megoldani kötelező jelleggel. 

Aki igényelte, megkapta a felzárkóztatás lehetőségét az iskolában. SNI, BTM-s gyerekek 

rendszeresen kaptak feladatokat a fejlesztő pedagógusuktól az online tanulás időszakában is. 

De segíteni csak annak lehetett, aki engedte, és elfogadta a segítő kezet. 

 
 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!  

 

Az összetett gondolkodás fejlesztése: 

Ebben az életkori szakaszban a gyerekek gondolkodása fokozatosan veszít „egocentrikus” 

jellegéből, a fejlődés eredményeképpen képes egy helyzet több aspektusát is figyelembe 

venni, kezd kialakulni az összefüggő kognitív séma, amely kezdetben tevékenységek 

sorozataiból áll. A konkrét gondolkodás alapját képezi a logikus következtetések 

megfogalmazása, mint például az osztályozás, soralkotás, tagonkénti megfeleltetés, az 

egyszerű vagy sorozatok közötti megfeleltetés. A problémamegoldó képesség fejlődésében 

jelentős változást hoz a konkrét szakaszból a formálisba való átlépés. A gyermek képessé 

válik a kombinatív gondolkodásra, az összefüggések felismerésére, a lényeges információk 

kiemelésére. 

Iskolai keretek között a képességfejlesztés direkt vagy indirekt módon történhet az 

összetett gondolkodás fejlesztése. A direkt tanulásfejlesztés különböző tantárgyakból 

kidolgozott készségfejlesztő feladatok megoldatásával fejti ki hatását. A direkt 

tanulásszervezés stratégiája erőteljesen a tanári irányításra épül, és a leggyakrabban 

használtak körébe tartozik. Olyan módszerek tartoznak ide, mint az előadás, a magyarázat, a 

szemléltetés, a kérdve kifejtés, az összehasonlítás és a gyakorlás. Az indirekt tanulásszervezés 

során a tanár előadói, irányítói szerepe átalakul: a tanulást segítő, támogató személy és az 

információk forrása lesz. Az összetett gondolkodás és a figyelemkoncentráció fejlesztésére 

rengeteg játékot az interaktívtáblán végeztünk. 
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A gondolkodást a következő játékokkal fejlesztettük a tanév során: 

 

A/ Analízis szintézis: 
 Puzzle játék 

 Keresd a kisképet a nagyképen 

 Mi hiányzik a képről? 

 Melyek az egyformák? (tréfás rajzok, tárgyak) 

 Betűhiány szavakban, mondatban 

 Betűpótlás: rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen, j-ly stb. 

 Fölösleges betű keresése szavakban 

 Betűtáblában értelmes szavak keresése 

 Szóalkotó játék: betűkockával 6-8 betű kiválasztás, értelmes szó alkotása 

 Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás. Nehezítés: fölösleges szótagok 

 

B/ Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés: 
 Keresd a párját! (összetartozó tárgyak, állatok és kicsinyeik) 

 Csoportosítás adott szempontok szerint (szín, forma, méret, azonosság, 

különbözőség) 

 Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom keresése 

 Apró tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás 

 Föld, víz levegő játék 

 Szókapcsolatok gyűjtése 

 

C/ Általánosítás: 
 Gyűjtőfogalmak szerinti rendezés 

 Gyűjtőfogalomhoz alárendelt fogalom keresése: dobókockára gyűjtőfogalmat jelentő 

képek ragasztása, gurítás, fogalomkeresés 

 Analógiák létrehozása 

 

D/ Összehasonlítás: 
 Mi a különbség? Mi az egyforma? 

 Ellentétpárok 

 Szabály felismerési játékok: kakukktojás, barchoba 

 Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb. 
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E/ Lényegkiemelés: 
 Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma 

 Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása 

 Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása 

 

F/ Ok-okozati összefüggések: 
 Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok 

 Megkezdett mondat folytatása, befejezése 

 Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása 

 

G/ Aritmetikai gondolkodás: 
 Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben 

 Mennyiségek, képek, számok, kockák stb. sorba rendezése 

 Variációs lehetőségek a soralkotásban 

 Számkép –mennyiség - számnév egyeztetése 

 Számlálás növekvő-csökkenő sorokban 

 Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, rövidebb stb. 

 Több érzékszerv bevonásával mennyiségek számlálása, egyeztetése pl. lépegetés, 

ugrálás, koppantás, mozgás 

 

A Sakkpalota programmal haladó osztályainkban a sakk tankönyvben, és a 

munkafüzetben levő feladatok megoldása és maga a sakkozás is segíti a gondolkodás 

fejlesztését. Egyre több gyermek tud már sakkozni az elsős osztályban is, és szabadidejükben 

gyakran éltek ezzel a hasznos időtöltéssel. A gondolkodás fejlesztéséhez ennél jobb játék nem 

kell. 

A digitális időszakban pedig számtalan tantárgyakra szabott összetett gondolkodást 

fejlesztő játék volt fellelhető az internetet böngészve, melyekből napi szinten többet is 

küldtünk tanítványainknak. 
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  Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés 

elérése:  

Mivel minden tanuló más, és egyéni képességekkel rendelkezik, így a fejlődésüket is 

csak saját magukhoz viszonyítva lehet mérni. Elsőseink életében nagy előrelépés, hogy 

megtanultak írni, olvasni, számolni. Jól motiválhatóak, öröm számukra a tanulás, a fejlődés, 

új tevékenységekkel való ismerkedés. A tanév során a kisebb felmérésektől az összefoglaló 

témazáróig sokféle módon mértük a gyerekek tudását és fejlődését. Mennyiségi és minőségi 

differenciálással, az otthon elkészített feladataik folyamatos javításával, javíttatásával 

igyekeztünk biztosítani a gyerekek fejlődését. A tananyag könnyebb megértését, elsajátítását 

játékos, változatos módszerekkel, feladatokkal valósítottuk meg. A lassabban haladók 

számára fejlesztő foglalkozásokon a fejlesztő pedagógusok együttműködésével igyekeztünk 

elérni, hogy minden tanuló megfelelő szinten elsajátíthassa a továbblépéshez szükséges 

alapkövetelményeket.  

A differenciált és kooperatív munkaformák alkalmazása a tanítási órákon, az életkori 

sajátosságokhoz igazodó tanulásszervezés, a megfelelő és igényes szemléltetés, a tanulók 

tevékenykedtetése mind hozzájárult ahhoz, hogy mérhető fejlődés mutatkozzon a ránk bízott 

gyermekeknél. Nehezebb helyzetben voltak másodikosaink, mert januárig szövegesen 

értékelést kaptak, de utána már számos értékelést, és ezzel egy teljesen új visszajelzéshez 

kellett hozzászokniuk. Nyilván fokozatosan szerettük volna ezt bevezetni, de addigra pont jött 

a digitális oktatás, és keresztbe vágta a jól felépített terveinket. 

Összességében elmondható, hogy a gyerekek nagy részének a tudása, saját 

képességeihez mérten növekedést mutat. Néhány tanulónál azonban nem látványos a javulás, 

sőt inkább stagnálás látható. Előfordult, hogy munkánkat a tanulók iskolához és a tanuláshoz 

való negatív hozzáállása akadályozta. Célunk a szeptemberi kezdésnél, hogy más módszerek 

alkalmazásával és segítő szakemberek bevonásával érjünk el náluk fejlődési eredményeket. 

Fontosnak tartjuk a sikerélményhez juttatást minden területen. A sok és konkrét dicséret 

ösztönzi a gyerekeket és jobb teljesítményre sarkalja őket.  

 

Helyesírási készség fejlesztése 

A helyesírás fejlesztéséhez elengedhetetlen, a helyes beszédhanghallás. Ha a kisgyerek 

legkésőbb 8 éves koráig, nem észleli a zöngés-zöngétlen, a rövid-hosszú hangok közötti 

különbséget, az olvasásban, írásban, helyesírásban nem lesz képes a hangok differenciálására, 

helyes használatára, mert lezárul ezen idegpályák fejlődési szakasza. A jó helyesírás alapja a 
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hangdifferenciálási képesség fejlettsége. Éppen ezért az első évfolyamon nagy hangsúlyt 

kapott a helyes beszédhanghallás kialakítása. Az anyanyelvi órákon néhány perces nyelvi 

játékok (hangoztatás, artikulációs, időtartam gyakorlatok, mozgásos játékok), a beszédszervek 

tudatos használatának gyakoroltatása folyt. Új betű tanulásánál mindig megkülönböztettük a 

zöngés-zöngétlen hangokat.  

Utánoztuk az állatok hangját, differenciált mozgással különböztettük meg a rövid és 

hosszú magánhangzókat. Ritmusérzéket fejlesztettük ritmikus mondókák, dalok segítségével. 

Gyakran játszottunk „robotjátékot”, amikor szótagolva kellett visszamondani a szavakat. A 

helyesírás gyakorlásának módjai voltak: szavak, majd rövid mondatok pontos másolása írott 

és nyomtatott mintáról; kis- és nagybetűk, rövid szavak tollbamondása; ritkábban szavak 

emlékezetből írása. Az első betű megtanulása óta rendszeres a napi szintű másolás nálunk. 

Sok éves tapasztalat, hogy a mindennapos másolás hatékonyan fejleszti a helyesírást. Az év 

végi dolgozatnál meg is látszott az eredménye. 

Minden óra feladata a helyesírás fejlesztése, ellenőrzése. Fontos a hibás elemeket 

kiemelni, felhívni a figyelmet helyes használatára. A gyerekek többsége nem olvassa vissza a 

leírtakat. Pontatlanul, felületesen ellenőriz. Sokszor a visszaolvasásánál sem tűnik neki fel a 

helyesírási hiba.  A szóvégi ú, ű kivételeihez egy rövid történetet tanultunk meg, amely 

tartalmazza a kivételek nagy részét. Amíg iskolába jártunk, a rendszeresen írattunk 

tollbamondás után a megtanult nyelvtani szabályok alkalmazását segítő szavakat, mondatokat.  

A digitális tanrend alatt ennek mennyisége nagyon lecsökkent, mivel a gyerekek nem 

mindig hallották pontosan azt, amit le kellett írni, nem tudtak jelezni, hogy igénylik a tanítói 

ismétlést, csak közbeszólással, így meg zavarták egymás munkáját. Ezért aztán maradt a 

másolás. Másodikosaink helyesírási készsége az egyre több nyelvtani szabály megismerésével 

sokat javult, melyben az online kapott játékos feladatokra is támaszkodhattunk, hiszen nagy 

lelkesedéssel játszottak ezekkel tanítványaink. 

 

Szövegértés hatékonyságának növelése 

Minden tantárgy tanítása alkalmával kiemelten figyeltünk e terület fejlesztésére is. A 

beszédkészség, a megértés és a szóbeli szövegalkotás fejlesztése folyamatos feladat. Ennek 

különös jelentőségét az adja, hogy e képességcsoport jelenti az alapját és kiinduló pontját 

valamennyi újonnan megtanulandó nyelvi tevékenységnek. Ennek fejlettsége döntően 

meghatározza a gyermek társadalmi beilleszkedését, kortársaival való kapcsolattartásának és 

iskolai tanulmányainak sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás 
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megalapozása mintaadással, szabálytanulással, élethelyzetekben páros és csoportos 

gyakoroltatással, szokásalakító tréningekkel.  

Kiemelt feladat továbbá a szókincs folyamatos bővítése, pontosítása és aktivizálása 

olvasással, szövegértelmezéssel, szövegalkotó feladatokkal, valamint a narráció ösztönzése, 

gyakoroltatása. A szövegértés alapja a szilárd olvasástechnika. Szerencsére sikerült befejeznie 

elsőseinknek a betűtanulást a tantermen kívüli digitális oktatás bevezetése előtt, így a 

gyerekek nagy többsége már képes volt rövid szövegek, mesék olvasására, melyekhez 

egyszerű feladatokat is meg tudtak oldani. Az olvasott szövegek témáit, fajtáit, terjedelmét a 

fokozatosság elvét betartva választották ki tanítóik, figyelembe véve az életkori 

sajátosságokat.  

Az otthoni tanulás időszakában lehetőségük nyílt a gyerekeknek a rendszeres hangos, 

illetve néma olvasásra. A hangos olvasás számonkérésénél szabadon választhattak az 

olvasmányok közül. Ez motiváló hatással volt rájuk, az érdeklődés pedig mélyebb 

megértéshez is vezethet. Olvasmányélményeiket szívesen meghallgatta tanítójuk, próbálta 

őket rávezetni arra, hogy saját szavaikkal mondják el a történéseket. A szótanulás és 

szójelentés megszilárdítását az aktív és a passzív szókincsük felidézésével gyakorolták, kép 

alapján megjósolták, miről szólhat a mese. Kreativitás- és fantázianövelő feladatként 

mesebefejezést alkottak saját elképzelésük alapján. A vállalkozó kedvű gyerekek rövid 

dramatizálást adtak elő egy-egy meséből. Gyakran rajzolták le a mese kedvenc jeleneteit. 

Elsős és másodikos osztályaink jártak az iskolai könyvtárban, ahol megismerkedtek a 

könyvekkel, a kölcsönzés szabályaival, az olvasás fontosságával. Év végén egyik tanítónk 

PPT formátumban könyvajánlást küldött a gyerekeknek, melyhez az olvasás hasznosságával 

kapcsolatos idézeteket csatolt. 

Második évfolyamon az olvasási technika már meg lett alapozva, fő célunk az 

bevésődés, a folyamatos gyakorlás volt. A kötelező olvasmány közös feldolgozása is segített 

ebben. Ezen kívül a gyerekek különböző szövegtípusokkal ismerkedtek meg, amelyhez 

segítségükre volt a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című kiadvány. Fontos, hogy lehetőleg 

minden óra elején szánjunk időt a verbális és vizuális memória fejlesztésére. 

 

A szövegértést a következő gyakorlatokkal fejlesztettük leghatékonyabban: 

 Szóértést fejlesztő, szószintű gyakorlatok 

 Mondatok kiegészítése 

 Mondatok párosítása 

 Mondatok elemzése 
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 Mondatok párosítása jelentésük szerint 

 Mondat alkotása következmény vagy előzmény szerint 

 Játékos feladatok szókincs, mondat és szövegértés fejlesztéséhez 

  Minden napos mesehallgatása felnőtt és gyermek előadásában is 

 Mesehallgatás felvételről 

 Mindennapos beszélgetések, értékelés, önértékelés lehetősége a nap végén 

 Szabadtéri játékok tanulása könyvből, hallás után 

 Rövid (mese vagy természettudományos) film megtekintése után rajz vagy más 

technikával kompozíció készítése 

 Feladatok felolvasása, közös megbeszélése 

 Rövid utasításokkal kooperatív munka végzése 

 Rövid leírások olvasása kooperatív munka végzése során 

 

A központi felmérők átalakítása 

A központi felmérőket egymás között felosztva úgy alakítottuk át, hogy mindenképp 

szerepeljen benne kompetencia alapú feladat, és az SNI-s tanulók mennyiségileg kevesebb 

feladatot kapjanak. Erre azért volt szükség, mert a szakvéleményük szerint hosszabb időt 

kellene biztosítani számukra egy dolgozat megírásához, viszont ez az órarend miatt 

gyakorlatban csak nehezen volt kivitelezhető.  Tanév végén a digitális oktatás alatt 

megszerzett ismeretre épülő témazárót állítottunk össze, így nem az átalakított felmérést 

végeztettük.  

 

3. Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a digitális munkarend bevezetése 

óta?  

- Született-e sikeres megoldás? 

- Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

 

A digitális tanrend alatt többféle problémával is szembesültünk. Szerencsére az iskolánk 

vezetői és a szülők nagy része kifejezetten segítőkészen állt a helyzethez. A szülők ott voltak 

a gyermekük mögött, segítették, támogatták őket. Többször egyeztettünk velük, mire 

megtaláltuk a mindenki számára megfelelő megoldásokat, módszereket. Sokszor kaptunk 

pozitív visszajelzést a munkánkkal kapcsolatban a vezetőségtől, szülőktől, gyerekektől. 

Dicsérték a változatos és legfőképpen játékos feladatokat, kitartó és lelkiismeretes 

munkánkat. Ez további erőt adott nekünk a folytatáshoz. 
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Az említett nehézségek a következők voltak: 

 

Technikai jellegű nehézségek: 

 

Kezdetben kicsit meg voltunk ijedve, hogyan lehet az iskolát épp csak elkezdő, első-

második osztályos gyerekeket digitális oktatással tanítani, hiszen ők még nem tudják 

használni a számítógépet ilyen formában. De aztán napról napra, egyre jobban ment a dolog 

részünkről is, részükről is. Az egyik legnagyobb problémát a digitális munkarend alatt az 

jelentette, hogy bár volt tanítványaink családjában olyan informatikai eszköz, melyen tudtak 

online tanulni, de ez nem történhetett minden esetben optimális körülmények között. 

Előfordult, hogy az internetes alkalmazás csak a napközben dolgozó szülő telefonján 

működött, vagy egy családban 4 gyerek, de csak 2 darab működőképes, tanulásra alkalmas 

eszközük volt, mint utóbb kiderült, ezért a tényleges tanulásra több családnál csak a késő 

délutáni órákban került sor, így kimaradva az online óra alatti személyes tanítói 

segítségnyújtásból. A külön szobáról és a nyugodt körülményekről jelentőségéről nem is 

beszélve. Ezek hiánya mind gyengítette a gyerekek figyelmét és a koncentrációját. 

A technikai eszközök és az internet minősége befolyásolta a hang minőségét. 

Többször előfordult, hogy a gyerekek mikrofonja használhatatlan volt, ilyen esetekben 

telefonon hívtuk fel őket, hogy kellőképpen segíthessük haladásukat, vagy pedig azért, hogy 

meglegyen az elegendő számú osztályzatuk, és ne maradjanak le emiatt a felelésről.  

Annak a gyereknek, aki semmilyen internetes elérhetősége nem volt, tanítója kinyomtatva a 

postaládájába juttatta el a feladatokat, ő pedig szintén a tanítója postaládájába dobta be a 

megoldásokat. Időnként találkoztak személyesen is, olyankor elmondta a verseket, hangosan 

olvasott, és az angol leckéket is felmondta. 

Másik probléma az volt, amikor elérhetetlenné vált a tanuló, és a szülő is. Előfordultak 

olyan esetek, amikor 2 hónapig azt sem tudtuk mi van velük. Nem kaptunk feladatokat tőlük. 

Telefonokra, email-re nem reagáltak egyáltalán. 

 

Nehézségek a tanítói részről: 

 

Még több nehézség azokra a tanítókra hárult, aki több osztályban is tanítanak, és 

emiatt akár 100 kisgyereket kellett nap mint nap online terelgetni, tanítani, felhívni, munkáját 

ellenőrizni, értékelni, jutalmazni, a késlekedések okairól érdeklődni, figyelmeztetni a szülőket 
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a hiányosságok pótlásáról, majd a pótlásokat is ellenőrizni, értékelni, jutalmazni. Nem csak a 

mennyiség jelentett gondot, hanem a rosszul lefényképezett és visszaküldött feladatok 

kibogarászása is.  

Nagyon nehéz volt ennyi szálon futtatni az eseményeket, azokat rendszerezni, 

szemmel tartani. Sokunknak a digitális tanrend nap mint nap reggeltől késő estig a számítógép 

előtt ülést jelentette, egyrészt a sok tanítvány terelgetés miatt, másrészt pedig azért, mert a 

számunkra is ismeretlen felületek kiismerése, biztonságos alkalmazása, a tanórák gondos, 

lelkiismeretes előkészítése és digitális világba ültetése érdekében a szabadidőnk jelentős 

részét be kellett fektetnünk, hogy sikeres legyen a munkánk. 

 

Nehézségek az értékelések területén: 

Nehézséget okozott még, hogy nem mindig olyan értékelések születtek, amik a 

tanulók valódi tudását tükrözték, persze erre számítottunk is. Mivel ebben a korosztályban 

elengedhetetlen a szülői jelenlét, sok tanulónál tapasztaltuk, hogy egyértelműen a szülő 

oldotta meg a dolgozatokat. Aki az első félévben 40-50%-os dolgozatokat ír, majd az otthoni 

felmérései mind 100%-osak, ott nagyon nehéz szívvel adtuk meg az évvégi jegyet. Tudjuk, 

hogy a 2. félév kiváló eredményei nem az ő teljesítménye, de ezt bizonyítani nem tudtuk. 

Találkoztunk olyan munkákkal is, melyeken egyértelműen látszott, hogy nem a gyerek saját 

keze munkája. 

Az is kavarodást okozott, hogy a 2. évfolyamon megzavarta a szülőket a kréta által 

jelzett átlag. Ugyanis az első félév szöveges értékelését nem számolta az algoritmus, csak a 2. 

félév (jobbára otthon kapott jól sikerült) jegyeit. Sok szülőnél kiderült, hogy a kréta rendszert 

még soha nem nyitotta meg és a kódok sincsenek meg a használathoz, hiába küldtük ki nekik. 

    

Született-e sikeres megoldás? 

Sikerként könyveljük el, hogy a nehézségek ellenére minden tanulóval sikerült 

fenntartanunk valamilyen módon a kapcsolatot és az elsajátított tudásról is egész jó képet 

kaptunk.  

Voltak olyan családok, akik beszereztek másik eszközt a gyermekek tanulása 

érdekében.  

Többszöri figyelmeztetés után néhány anyag visszaérkezett a hanyag tanulóktól, így 

értékelhetővé vált munkájuk. A vezetőség segítségével több fórumon értesítettük a szülőt a 

következményekről, ha nem veszi fel a munkát a gyermek.  
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Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

A pedagógiai eszköztárunk interaktív feladatokkal, mérőanyagokkal, játékokkal és 

színes prezentációkkal bővült. Sok oktatásra, óratervezésre, feladatszerkesztésre használható 

online felület, applikáció működését megismertük és alkalmaztuk, azokon kívül, amiket már 

eddig is használtunk. Vannak kimondottan jól használható programok, amiket a továbbiakban 

is alkalmazni fogunk óráinkon az interaktív tábla segítségével. (Sutori) 

 

Íme, néhány, amelyeket használtunk a digitális tanítás során. A digitális tanulást támogató 

platformok: 

 

Tantárgyi oldalak játékokkal és/vagy játék- és kvízkészítő funkcióval:  

• Okos Doboz: http://www.okosdoboz.hu – mindent tud! Évfolyamokra és témákra bontva 

játszhatnak a gyerekek.  

• Khan Academy: https://hu.khanacademy.org – kicsit amerikai, de szuper kicsi gyerekektől 

felnőttekig  

• WordWall: https://wordwall.net/hu/community/magyar – vagyis van magyarul is már sok 

játék a tananyagra, és ezek évfolyamokra lebontva elérhetők.  

• Kahoot: https://kahoot.com és egy alapos magyar nyelvű ismertető is elérhető.  

• Quizlet: https://quizlet.com és vannak már magyar nyelvű kvízek is.  

 

Hagyományos tananyagok online:  

• Sulinet: https://tudasbazis.sulinet.hu  

• MozaWeb: https://www.mozaweb.hu – a Médiatárban sokféle tantárgyi szemléltető anyag 

elérhető.  

 

Képességfejlesztő oldalak:  

• Sakkpalota: https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk – online képességfejlesztés.  

• Sakkpalota: https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/sakk-top – letölthető sakkfeladványok.  

• eDia: http://edia.hu/ – a képességvizsgálatok anyagai fejlesztésként is használható. 

 

Saját gyűjteményt hoztunk létre a tananyagok hanganyagából, amit a későbbiekben is tudunk 

majd használni. Nagyon sok új dolgot tanultunk a PPT készítéséhez, főként animálással 

kapcsolatosan, melyeket hangalámondással is magyaráztunk.  
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Megismerkedtünk a „view.genial.ly” programmal: A Genial.ly egy ingyenes online 

platform, amely lehetővé teszi interaktív prezentációk és infografikák létrehozását, személyre 

szabott tartalommal. Megtanultunk egyszerűbb infografikák elkészítését, játékelemmel 

összekötve, sablon alapján.  Különféle interaktív oldalakat fedeztünk fel, tudunk már feladatot 

készíteni a „Worldwalban” és „Wordart” programmal szófelhőt szerkeszteni. 

Készítettünk a gyerekeknek motivációs videofilmet videosablon segítségével a biteable.com 

oldalon. 

Fotókollázs és slideshow készítésével is próbálkozhattunk a photocollage.com és 

egyéb más oldalon. 

Elsőseink írástanulásához segítségül betűvázoláshoz videót készített kollégánk 

magáról, amit feltöltött a youtube csatornára, és elküldött osztálya közös facebook 

csoportjába. Van olyan kollégánk, aki eddig számára ismeretlen tanítói csoportokban lett tag, 

ahol sok segítséget, ötletet kapott a munkájához. Szó se róla, mindannyian kemény munkával, 

de kimondhatatlanul sokat fejlődünk digitális tanítás-tanulás terén. 

 

4. Milyen mérési formákat, eszközöket alkalmaztak munkaközösséged tagjai a 

digitális munkarend időszakában? 

Milyen szempontokat vettek figyelembe az értékelés során? 

Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

 

A digitális oktatás alatt az online technika és az internet kínálta eszközöket használtuk. 

Nem volt könnyű feladat megtalálni a leghelyesebb mérési formát az 1-2. osztályos   

gyerekek számára a digitális rendszerben, hiszen ők még nem rendelkeznek széleskörű 

számítógépes kompetenciával, így a napi munkához mindenképpen szükséges volt a szülők 

állandó jelenléte, segítsége. Törekedtünk arra, hogy változatos mérési formákat, eszközöket 

alkalmazzunk.  

- Készítettünk feladatlapokat, tudáspróbát a Redmentán.  

- Küldtünk felmérő jellegű feladatsort PPT-ben.  

- Állítottunk össze feladatsort mérési szándékkal Word dokumentumban, szerkeszthető 

matematika lapon. 

- Kerestünk az életkori sajátosságainkhoz alkalmazkodó, rövid, néhány perces rajzfilm 

jellegű videókat, melyekhez testnevelés és egészséges életmódhoz kapcsolódó 

kérdéseket fűztünk dolgozatírásképpen. 
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- Év végi dolgozathoz használtuk a munkatankönyvek tudáspróbáját írásból, 

szövegértésből, matematikából, amit a gyerekek a füzetükben oldottak meg, és a 

szülők lefényképezve visszaküldtek. Néhányan, akiknek van lehetőségük otthon 

nyomtatni, kinyomtatták ezeket a feladatlapokat és így dolgoztak velünk. 

- Használtuk a „Pedagógusvilág” interaktív felmérőit. 

- Google kérdőívet vezettünk be, mert annak eredményét a google számunkra azonnal 

táblázatban és százalékos eredményekkel összegezte. A gyerekek számára pedig 

elküldés után rögtön látható volt az eredmény, és még a hibáikat is meg tudták nézni. 

Tudtunk hozzá kis videót, képeket, diagramot csatolni, ezzel is szemléltetve és segítve 

a feladatok megértését.  

- Kértünk házi dolgozatokat, gyűjtőmunkákat, beadandó feladatokat, olvasónaplót a 

gyerekektől. A visszaküldött feladatokat rendszeresen ellenőriztük, és motiváló 

matricákkal vagy írásbeli biztató szavakkal, valamint osztályzatokkal értékeltük. 

 

Rendszeresen meghallgattuk a gyerekeket egyénileg hang vagy élő videóhívásban, de 

volt, hogy a szülők videófelvételt küldtek gyermekükről, ha azt a feladat típusa megengedte 

(hangos olvasás, tartalom elmondása, szóbeli szövegalkotás, memoriter, fejszámolás, 

környezetismeret, ének-zene). Discordon és Facebook messengeren hanghívással, illetve 

videochatban tudtunk kapcsolatba lépni a gyerekekkel. Sokan nagyon örültek, hogy láthatnak 

és hallhatnak minket, de ez fordítva is igaz volt.   

 

A „Pedagógusvilág” interaktív felmérője többeknek azonban gondot okozott, mert le 

kellett hozzá tölteni az „Adobe Acrobat Reader” programot, de még ezek után is akadtak 

problémák a kitöltéssel, visszaküldéssel.  

A Word dokumentumban, illetve PPT-ben elküldött felmérő feladatait legtöbben kiírták a 

füzetbe, és úgy oldották meg, néhány ügyesebb gyermek pedig beleírt a szerkeszthető 

feladatlapba, majd lefényképezve visszaküldték.  

Az egységes felmérők megírása év végén ebben az évben elmaradt. Úgy gondoljuk, 

hogy tanulóinkkal és szüleikkel szemben különösen toleránsak, megértőek voltunk a digitális 

időszak alatt. Sokszor túlságosan is. Gyakran az előre megbeszéltnél hosszabb határidőket 

kaptak a gyerekek, rendszeresen, több fórumon keresztül is figyelmeztettük őket 

hiányosságaik pótlására. Rosszabbul sikerült felmérések esetén kaptak javítási lehetőséget, 

rájuk bízva, hogy szeretnének-e javítani. 
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Formatív és szummatív méréseket alkalmaztunk. A formatív mérést kiemelten 

fontosnak, mert lényeges, hogy folyamatosan tudjuk, hol tartanak a tanítványaink, hol van 

hiányosság, elakadás vagy a tehetséges tanulóknak is e folyamatos értékelés 

figyelembevételének a segítségével alkottuk meg a differenciált feladatokat. 

Szummatív méréseket is készítettünk (szövegértésből, írásból, matematikából).  

A gyerekek elmondásai alapján élvezték a feladatokat, tetszett nekik, hogy többféle 

típusúval találkoztak. 

 

Szempontok, melyeket figyelembe vettünk az értékelés során: 

Bármilyen formában is írtunk dolgozatot, az értékelés szempontjai az iskolai 

házirendünkben megfogalmazottakhoz, vagyis az eddig is megszokottakhoz igazodott. A 

Redmenta felület például nagyon tetszett a gyerekeknek és a szülőknek is. Érthető, átlátható, 

könnyen kezelhető volt. Tanítói szemmel nézve is nagyon jó, hiszen a program az általunk 

összeállított helyes válaszok szerint, pontrendszer alapján értékelt, összesített, így 

megkönnyítette a munkánkat.  

A készségtárgyak területén mindenkit a saját képességei alapján tudtunk értékelni, az 

értékelési szempontjaink itt sem változtak ahhoz képest, melyeket az iskolai tanítás során is 

alkalmazunk.  

Értékelésünk tehát csak annyiban változott a digitális tanrend ideje alatt, hogy nem 

feltétlenül ugyanazt a munkát értékeltük, mintha az iskolában lettünk volna (pl. 

testnevelésből), de minden esetben figyelembe vettük a családok és a gyerekek egyéni 

lehetőségeit, azaz nem feltétlenül az adott tanóra 45 percének letelte után kellett visszaküldeni 

a munkáikat, hanem tágabb határidő állt a rendelkezésükre. 

 

Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

 

Úgy gondoljuk, hogy sok segítséget adtunk mi is és az intézmény vezetői is a felületek 

használatához, és a szülők is megfelelő hátteret biztosítottak, hogy minden jól működjön, így 

a tanulóknak nem okozott problémát a számonkérés. Azokkal nem volt semmi gond, akik az 

iskolában is szorgalmasak és megbízhatóak voltak. Szomorúan tapasztaltuk az év végi hangos 

olvasás felmérésekor, hogy sok gyerek olvasása megrekedt azon a szinten, vagy még szinte 

rosszabbodott az eddig elértekhez képest. Sajnos manapság egyre kevesebbet olvasnak mind a 

gyerekek, mind a felnőttek és az otthoni gyakorlás hiánya egyre inkább megmutatkozik a 
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gyerekek olvasásában.  Az erre szánt időt a gyerekek elmondása alapján inkább tévézéssel, 

számítógépes játékok játszásával töltötték. 

Minden osztályban voltak azonban olyan kisdiákok is – mint azt mindannyian 

tapasztaltuk – akik megtáltosodtak az otthon töltött idő alatt. Számunkra viszont fejtörést 

jelentett, hogy mit tegyünk azokkal a gyerekekkel, akikről tudjuk azt, hogy eddigi 

tanulmányaikban mindig gyengén teljesítettek, és most hibátlan munkákat adtak ki a 

kezükből. Sokszor szülői segítséggel oldották meg nemcsak a tanórai feladatokat, hanem a 

felméréseket, dolgozatokat is. Előfordult, hogy az írás alapján egyértelműen látszott, a 

dolgozat egy részét nem a gyerek töltötte ki, az elmondás szerint azért csak diktálta, mert fájt 

a keze… A valós tudás majd az év eleji dolgozatokból derül ki.  

 

5. Munkaközösséged küzdött-e létszámhiánnyal? Hogyan sikerült áthidalni az 

ebből adódó nehézségeket? 

 

Sajnos az utóbbi években az egész pedagógus pálya folyamatos létszámhiánnyal küzd, 

így ez évről-évre súlyos probléma nálunk is. Tanév elején beosztásra kerültek az állandó 

helyettesítések, ami annyiban jó, hogy tervezhetővé válik az ember élete. A kollégák 

folyamatosan túlterheltek, néha teljesen kimerülnek a rájuk nehezedő plusz terhektől. Ez a 

fajta terhelés a saját feladatainktól veszi el az időt, energiát, és ez nagy probléma. Még annak 

ellenére is ez a helyzet, hogy több nyugdíjas kollégánk jött vissza dolgozni hozzánk. Ezért 

már néhány pedagógus betegsége, hiányzásának megoldása is nehézséget jelent. 

 

6. Értékeld a tanév során elvégzett közös feladataitokat! 

 

Hogyan működött a munkaközösség a digitális munkarend időszakában? 

Munkaközösségünk a digitális munkarend időszakában is jól működött, számíthattunk 

egymásra mind az iskolában, mind az otthontanulás időszakában. Kollégáim véleménye 

szerint minden tájékoztatást megkaptak időben e-mailen. Folyamatosan tartottuk egymással a 

kapcsolatot többféle csatornán is: e-mailen, telefonon, messengeren, discordon. Megbeszéltük 

a tapasztalatainkat, ötleteket adtunk egymásnak, vagy segítséget kértünk egymástól, ha éppen 

szükség volt rá. A közös feladatok év elején kijelölésre kerültek, ahhoz mindenki tartotta 

magát. Év közben egymást kerestük meg, ha kérdésünk volt, és segítettünk megoldani a 

felmerülő problémákat.  
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Tudtuk a dolgunkat, a konkrét feladatra kijelölt kolléga mindig megkereste a többieket, 

e-mailben tájékoztattuk egymást, és lettünk mi is tájékoztatva. 

A központi felmérőket sikerült időre átírni. Az SNI-s tanulóknak is megalkottunk egy 

elfogadható változatot. A Gólyaavatóra lelkesen készültünk. A gyerekek nagyon sokat 

fejlődtek a próbák alatt, sikerként élték meg a szereplést. 

A digitális tanrend tapasztalatainak egyik nagy eredménye lenne, ha továbbra is 

maradnának a discordos értekezletek, az írásbeli tájékoztatások. Gyors, hatékony és korszerű.    

Különösen sok segítséget, odafigyelést kaptunk egymástól, jó volt ezt megtapasztalni! 

Köszönjük szépen mindenkinek! 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során? 

 

Szerencsére több olyan osztályunk is van, ahol márciusig nem volt olyan probléma, ami 

konkrét gyermekvédelmi intézkedést igényelt volna. Tapasztalataink szerint, a gyerekek 

optimális fejlődéséhez szükséges feltételek többnyire biztosítottak a családok részéről. Ezt a 

digitális oktatásban tapasztaltak is bizonyították, hiszen a szülők nagyon együttműködőek 

voltak, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a családokkal különböző csatornákon. 

A szakvéleménnyel rendelkező gyerekek felülvizsgálati papírjait kellett megírnunk, 

valamint két tanuló esetében több ízben kellett szakvéleményt írnia 1.b osztályban tanító 

osztályfőnöknek. 

Ebben a tanévben volt egy évismétlő tanuló szintén az 1. b osztályban, aki elég nehéz 

körülmények között él, tanítója őt vette a szárnyai alá. Szakmailag és emberileg is megpróbált 

neki mindenben segíteni, amire lehetősége volt. Eredményként könyvelheti el kollégánk, 

hogy az édesanya is megnyílt felé, személyes dolgokat is megoszt vele és sokszor kéri a 

tanácsát, segítségét. A kislány is elkezdett kötődni hozzá, nagyon igényli a szeretetet, 

törődést, odafigyelést. Igyekszik a jövőben is mellettük állni. 

A 2.b osztályban idén is sok gyermekvédelmi feladat akadt. 10 pedagógiai vélemény 

született ebben a tanévben, hiába csak 20 főből áll az osztály. A szakvélemények 

felülvizsgálata mellett védelembe vétel felülvizsgálata is történt, de volt szülői kérésre indított 

Szakértői Bizottsághoz való beutalás, valamint családsegítő kérésére írt pedagógiai 

vélemények is születtek a nehezebb sorsú tanítványok miatt, illetve olyan esetek is voltak, 

amikor az osztályfőnök kezdeményezte a kapcsolatfelvételt a családsegítővel sok iskolai 

hiányzás, vagy elhanyagolásra, bántalmazásra utaló jelek okán. A tanév során 
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iskolapszichológus és a szociális munkások bevonásával ebben az osztályban 

közösségfejlesztő foglalkozásokat is szerveztünk. 

 

A 2.a osztályban egy esetben kellett kérnünk az iskolai szociális munkások segítségét.  

Egyik tanulónk szüleit már első óta nem tudtuk rávenni, hogy keressék fel a Pedagógiai 

Szakszolgálatot a kislány tanulási nehézségei miatt. A tanuló eredményei egyre gyengébbek 

lettek, és szerettük volna megtudni az okát. Közben a kislány pszichés tüneteket is produkálni 

kezdett, ami egyre súlyosbodott. A szülőket behívta az iskola pszichológusa, akinek 

megígérték, hogy elviszik gyermeküket a megfelelő szakemberekhez. De mire időpontot 

kaptak, addigra veszélyhelyzet alakult ki, és így ez a vizsgálat a nyárra tevődött.  

 

8. Ellenőrzések száma a 2019-20. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Szabó Beátánál   ének-zene és testnevelés       

 

  Mindkét tanórán tapasztaltak pozitívak voltak. Bea a tanóráit a céloknak megfelelően, 

logikusan építette fel, megfelelő módszereket választott. Tervezett időbeosztását pontosan 

tartotta. Óravezetése határozott, jókedvű, segítő szándékú volt, melyben odafigyelt a gyerekek 

nevelésére is. A megfogalmazott javaslatok beépítésével tovább csiszolhatja szakmai 

munkáját. 

 

9. Kimozdulások 

Kérlek, térj ki arra, hogy sikerült megvalósítanod a digitális osztálykirándulást! 

Milyen visszajelzéseket kaptál tanítványaidtól? 

 

A virtuális kirándulás semmiképp nem említhető egy napon egy valódi kimozdulással, 

de az egészség védelme érdekében idén erre kényszerültünk. Természetesen pozitív 

visszajelzéseket küldtek a tanulók, és még néhány szülő is, de nyilván ez nem adja meg az 

igazi élményt. 1-2. évfolyamon változatos kirándulásokra kalauzoltuk el kisdiákjainkat. 

Életkori sajátosságaikat és a lehetőségeket figyelembe véve törekedtünk arra, hogy változatos, 

mozgalmas, jókedvű, élményteli napjuk legyen. Voltak osztályfőnökök, akik egy kirándulási 

helyszínt barangoltak be közösen hangcsatornán a gyerekekkel, más osztályfőnökök pedig 2-3 

úti cél lehetőségével kínálták meg a gyerekeket.  
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 Kirándulásaink: 

 

1.a és az 1.n osztályok tanítóik idegenvezetésével Budapest nevezetességeit fedezték 

fel virtuálisan. Tanítóik összeállítottak PPT-t diavetítés formában, színes prezentációt, majd 

Bartos Erika: Brúnó Budapesten sorozatból „Brúnó és a Duna folyó, Brúnó és a Margitsziget 

című kisfilmeket nézték meg.  

 

1.b osztály úticélja a Börzsöny volt. Erdei iskolába invitálták a gyerekeket három 

videó segítségével. Játékos, érdekes feladatok segítségével megismerkedhettek az erdő 

növény- és állatvilágával. A feladatok során a tanulók olvasási, szövegértési, megfigyelési 

képességeiket, környezetismeret tudásukat tehették próbára. Utána online megbeszélték.  

 

 2. a osztály tanítói 3 lehetőséget küldtek a gyerekeknek: Találtak benne angol nyelvű, 

Budapestet bemutató drónnal készített videófilmet, barangolhattak a Szarvasi Arborétumban 

egy kincskeresős ismeretterjesztő játék segítségével és megismerhették Magyarország 32 

természeti csodáját egy ppt segítségével. A visszajelzés rendkívül pozitív volt, nagyon tetszett 

a tanulóknak. 

 

2.b osztályosok kapcsolódva a környezetismeret órán tanultakhoz, virtuális állatkerti 

barangoláson vettek részt, mely során a Fővárosi Állatkert kisvideóin megtekinthették először 

az állatgyerekeket, majd más állatokat is, ezek megbeszélése mellett várta a kisdiákokat 

hangcsatornán közös Ország, város vetélkedő, találós kérdés vadászat az internetről, kreatív 

alkotó tevékenység, melyet a nap végén fényképek formájában megmutathattak egymásnak, 

illetve bemutathatta mindenki fotót küldve saját háziállatait is. A napot zenével, jókedvű 

mozgással zárták. 

 

2. n osztályos gyerekek virtuális kirándulása is nagyon jól sikerült. Ők is a 

környezetismeretórán tanultakhoz kapcsolták virtuális kirándulásukat, és az erdő témakörhöz 

kapcsolódó helyet látogattak meg. Tanítójuk az általa készített fényképekkel tudta 

alátámasztani a megfogalmazott leírásokat. A lehetőségek tárháza a virtuális térben igen 

színesnek bizonyult. Az egész tájegység bemutatásától haladtak az adott területig. Minden 

fejezet végén kérdésekre kellett válaszolni, amit a szövegből és a látottakból kellett 

kicsemegézni.  
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A kirándulásuk valóságosan is létrejöhetett egy későbbi időpontban, amikor már a 

vírushelyzet ezt lehetővé tette. A gyerekek ismerősként tekintettek a tájra és nagyon sok 

információ volt a birtokukban. Úgy érzzük, hogy a lehetőségekhez képest jól sikerültek az 

általunk összeállított virtuális kirándulások, amelyik családtól kaptunk visszajelzést, ott 

nagyon élvezték a gyerekek és a szülők is ezt a közös napot. 

Osztály 

 

Tanulást segítő 

/db 

 

Élményszerző/db 

 

Sport/db 

1.a 1 db tanulmányi 

séta a Kiserdőben 

 

1 db Látogatás a 

Városligetbe 

(Vajdahunyad 

vára) 

Emlékfutáson való 

részvétel  

1.b   Emlékfutáson való 

részvétel 

1.n  1 db Budapest 

nevezetességei 

Balaton 

nevezetességei 1 

db 

1 db Fővárosi 

Nagycirkusz 

1 db Biomikulás 

1 db 

táncbemutatón 

való részvétel 

Emlékfutáson való 

részvétel 

2.a 1 db őszi séta                                1 db Biomikulás Emlékfutáson való 

részvétel 

2.b 1 db tanulmányi 

séta a Kiserdőben 

 

 Emlékfutáson való 

részvétel  

2.n  1 db 

színházlátogatás: 

Diótörő 

4 db kirándulás: 

Börzsöny: 

Törökmező, 

Gödöllői Erdészeti 

Arborétum (2x) 

Mikulástúra: 

Börzsöny  

Emlékfutáson való 

részvétel 
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10. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

 

1-2. évfolyamon: 

A verseny szintje 
Magyar nyelv és irodalom 

I. II. III. 

Kerületi 1 fő 

versmondó 

3 fő 

meseakadályverseny 

8 fős csapat 

meseakadályverseny 

 

A verseny szintje 
Német nyelv 

I. II. III. 

Kerületi  1 fő német 

versmondó verseny 

2 fő német 

versmondó verseny 

 

A verseny szintje 
Sakk 

I. II. III. 

Kerületi   1 fő 

 

A verseny szintje 
Ének-zene 

I. II. III. 

Kerületi   1 fő népdaléneklési 

verseny 

 

11. Sportversenyek eredményei (a sportágat nem kell megnevezned): 

Kerületi (I-III.): nincs ilyen tanuló az 1-2. évfolyamon 

Fővárosi (I-10): nincs ilyen tanuló az 1-2. évfolyamon 
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12. Javaslatok a 2020/21. tanévre 

 

A következő javaslatok érkeztek kollegáinktól: 

 

- A Discordos értekezletek elnyerték az alsó tagozatos munkaközösség tetszését, 

reméljük, hogy az alakuló értekezletünket is tarthatjuk ilyen formában. 

-  Szeretnénk, ha újra átgondolnánk a 6 csereóra lehetőségét, és szükség esetén, 

indokolt esetben cserélhessünk tanítópárunkkal, ahogy régen, akár több alkalommal is, 

természetesen nem visszaélve a lehetőséggel. 

- Jó lenne, ha az egységes felmérők elérhetőek lennének WORD dokumentum 

formájában is, ahogy az SNI-s tanulóké.  

- Egyik osztályunkban a szülők által vásárolt (majd az iskola kifizetett) okos 

táblát csak részben tudták használni a tanítók, mert nem volt olyan projektor, amit a 

plafonra szereltethettünk volna. Pedig a tábla használatához elengedhetetlen egy 

rögzített projektor. (Úgy tudták használni, hogy az asztalra helyezett projektort 

összekalibrálták a táblával, de elég volt az asztal egy apró megmozdulása, hogy 

azonnal szétkapcsolódjon. Ez viszont így nem hatékony működtetés). 

Szeretné kérni kollégánk, hogy ha az alapítvány hozzájut a pénzéhez, akkor 

kaphassanak egy távirányítóval rendelkező projektort, ami rögzítésre kerül. 

- Kérés a művészeti osztály néptánc oktatásával kapcsolatban: Régen is 

problémát jelentett, és a visszajelzések alapján, most is gond a táncoktató késése. 

Szeretné kollégánk, ha valamilyen megoldás születne ezzel kapcsolatban. A másik 

ehhez kapcsolódó gondolata: A gyerekek harmadik osztály végére elveszítik 

érdeklődésüket a néptánc iránt. Utána érdeklődött, hogy mi lehet az oka. Véleménye 

szerint nem a tánctanulás a gond, hanem a személy. Soha nem érkezett panasz abban 

az esetben, amikor a másik oktató tartotta az órát tanítványainknak. Tiszteli a jelenlegi 

néptánctanár munkáját, de úgy gondolja, hogyha továbbra is szeretnénk fenntartani, 

hogy tanítványaink változatos mozgásformát végezzenek a testnevelés keretében, 

akkor ezen valahogy változtatnunk kell. 

- Nem javaslat, inkább csak kérés: Kevesebb teher jobb lenne. 

- Szülői igény: szeretnék, ha lennének az iskolában választható 

sportfoglalkozások, akár 16 és 17 óra közöttiek is.  
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Az idei tanév több szempontból is teljesen más volt, mint az eddigiek. Olyan vezetőségünk van, 

ahol az emberi hangnem, a kollegiális viszony és a kedves stílus harmóniában áll magas 

szakmai tudással.  Emiatt sokkal felszabadultabban és kevesebb stresszel éltük meg a 

mindennapokat akár jártunk iskolába, akár nem. Nagyon szépen köszönjük ezt Nektek! 

 

 

Bruscháné Bálint Enikő 

munkaközösség- vezető 
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Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógusok 

Alsó tagozat 

 

A tanévre vonatkozó tervezés figyelembe vételével értékeld a megvalósult 

tevékenységeket! 

(A félévi beszámolóhoz leadott elemzésed a kiindulási alap.) 

 Nehézségek, sikerek, eredmények 

Egyik fejlesztő kollégánk a tanév folyamán 1-5. évfolyamos tanulók fejlesztésével 

foglalkozott, másikuk 1-8. évfolyamig segítette tanítványaink fejlődését. Gyógypedagógus 

kollégánk, a tanulók megkeresésére, osztályfőnökökkel, testnevelő kollégával egyeztetve, 

igazgatói engedéllyel, korrepetált matematikából 7 fő ötödik osztályos tanulót, heti 1-2 zöld 

órája terhére is.  Minden évfolyamon belül különböző képességekkel rendelkező és 

hiányossággal küzdő gyermekek voltak rájuk bízva. A kiemelt pedagógiai célokat és 

feladatokat (összetett gondolkodás, helyesírás, szövegértés) ahol, és amikor csak lehetett, 

figyelembe vették a fejlesztés tervezése és megvalósítása során, különös tekintettel azokra a 

tanulókra, tanuló csoportokra, akiknél ezek a részképesség területek egyébként is nehézséget 

jelentettek. Mind ezek kibővültek a 3-4. évfolyamosoknál (és még a felsősöknél is) a négy 

matematikai alapművelet algoritmusának megértetésével, gyakorlásával, alkalmazásával és az 

anyanyelvi kompetenciák fejlesztésével. A szakvéleményekben megfogalmazott fejlesztendő 

területek kiemelésével, csoportokra érvényes fejlesztési tervet készítettek, mert a létszámra, 

korcsoportokra, a javasolt óraszámokra tekintettel, ez bizonyult a legcélszerűbbnek. 

Igyekeztek figyelembe venni, a korosztályegyezést, illetve a fejlesztendő területek 

hasonlóságát. 

 

    Eredményesnek bizonyult a csoportok szervezése, sok barátság szerveződött, alakult. 

A gyerekek megkedvelték egymást, elfogadták, megértették a másik gyengeségeit, ezáltal 

sokkal jobban elfogadták saját nehézségeiket is. Tudtak róla beszélni. Nagyon sok önerősítő, 

egymást támogató gyakorlatuk, közös játékuk volt, mely rávilágított emberi értékeikre, 

erősségeikre. Megtanulták pozitívan értékelni önmagukat. Napi tevékenységük volt 

mindenekelőtt a hangos olvasás. Sokszor volt, hogy már a szünetben lejöttek, és 

önszerveződéssel, valaki irányításával megvalósították a kezdő feladatot (még a felsősök is). 

Időnként az olvasmányhoz kapcsolódva kapták a megfigyelési szempontokat, figyelmet, 

emlékezetet, gondolkodást, - kinek mire volt szüksége -fejlesztő feladatokat. Ezek sok sikert 

hoztak mindannyiuknak egyaránt. Abból a tanulólétszámból kiindulva, akik fejlesztésre 
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járnak, sajnos nem tehették meg kollégáim, hogy páros kapcsolatban foglalkozzanak az erre 

rászorulókkal, pedig néhány gyermeknek kifejezetten jót tett volna az együtt tanulás. Ezeknek 

a tanulóknak ez bizonyult volna eredményesebbnek. Ha ez mégis sikerült, meg is lett az 

eredménye jobb jegy formájában. A tanulási akadályok csökkentése, heti 2 alkalommal, 

időnként 4-5 eltérő nehézséggel küzdő tanulóval elég lassú folyamat. Különösen akkor, és ott, 

ahol a szülők nem kapcsolódnak be ebbe a folyamatba. Nagyon sok rossz jegyet kapnak, mert 

gyakran nem készül el a házi feladat, rendszeresen nincs tanórai felszerelés. Ezeket az 

egyeseket nehéz már kijavítani, gyakran várják tőlük a segítséget. Ilyenkor személyes 

kudarcot éltek meg.  

 

A négy alapművelet gyakorlása alapvető, szinte mindennapi feladatuk volt. Van, aki 

még felsőben sem képes ettől többre. Célszerű lenne néhány gyermeknél, ha a négy 

alapművelet tudása, megmenthetné a bukástól – hangsúlyozza gyógypedagógusunk. Csak 

azoknál gondol erre, akik másra nem képesek, és ha nem az a célunk, hogy 16 éves korukat 

elérve, eltanácsoljuk az iskolából. Ne legyen ez a cél, mert akkor ezek a gyerekek elvesznek. 

Egy pedagógusnak sem lehet ez a célja!  

Igyekezett rámutatni egyénileg, kinek mi a legjobb módszer az önálló tanuláshoz. Van, 

kinek hangosan kell, van, akinek más olvassa inkább fel, van, akinek le kell rövidíteni a 

tananyagot, és van, akinek le kell írnia a megtanulandó anyagot, mert csak így rögzül. És még 

sorolhatnám. Ha ezek a tanulók már az év elején sorozatban begyűjtik a kijavíthatatlannak 

tűnő egyeseket, mindentől elmegy a kedvük, még inkább motiválhatatlanná válnak, és úgy 

érzik elvesztek. Ilyenkor jönnek a másodlagos tünetek, a rendbontás, bohóckodás, órák 

zavarása, szemtelen stílus. Ezeken a tanulókon csak a nagyon erős, megértő osztályközösség 

képes segíteni. Ezeket tapasztalta az év folyamán, és évekre visszamenőleg is. 

Kudarcnak élte meg a gyerekek kétségbeesését, amikor valaki rossz jegyet kapott, és 

látszott, hogy nagyon bántja, pedig együtt megtanulták az anyagot, fel is mondta, mégsem 

tudott jobb jegyet szerezni az osztály előtt felelve, vagy írásban. Persze volt olyan is, amikor a 

gyerekek voltak trehányak, érdektelenek és lusták. De volt, amikor nem ez volt az oka a 

kudarcnak. 

Sok esetben (főleg felsőben) hiábavalónak tűnt a hiányos, sérült részképességek 

fejlesztése, amikor az ő legnagyobb gondja az anyag megtanulása, a tanultak megtartása volt. 

Ilyenkor személyre szabott tanulási technikákat kerestünk, majd jól begyakoroltuk. Apró 

sikereket értünk el, mert ez csak akkor működött, mikor fejlesztésen volt, kevesen voltak, 

akik ezt otthon is betartották, alkalmazták.  
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A szociális készségek fejlesztése leginkább közös, csoportos együtt játszással, 

társasjátékokkal, kártyázással valósult meg. Eredményes volt a bizalomépítés, és a bizalom 

megtartása is egész év folyamán. Ez alapja volt a közös munkának, s annak, hogy bátran 

megoszthatták örömeiket, bánataikat. Úgy érzi kollégám, hogy tanítványai őszinték voltak 

hozzá, szerettek fejlesztésre járni, bár nem szerették annak nevezni, inkább úgy írták be az 

órarendjükbe, hogy „Tünde nénis óra”. Örült, amikor órán kívül is bejöttek hozzá (felsősök 

is), és gyakran hozták osztálytársaikat bemutatni, esetleg segítséget kérni, vagy csak játszani 

kicsit a szünetben. Mindig nyitva állt az ajtó előttük, soha nem éltek vissza a bizalmamával.  

Nehézséget jelentett a sok órarend változtatás, mert ennek következtében sokszor át kellett 

alakítani a csoportokat is.  Ezeket a változásokat megsínylették a gyerekek, főleg, ha 

számukra ismeretlen gyerekekkel kerültek egybe.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy amennyire a körülmények engedték, eredményes 

tanévet zártunk, több, kevesebb sikerrel.  

                   

Olvasás és szövegértés fejlesztése: 

1. osztályban (1 tanuló kivételével) sikeresnek mondható az eltervezett olvasási készség 

elsajátítása. Különböző szintekre jutottak el a gyermekek: szótagolva olvasás, folyamatos 

olvasás.  A tempó többnyire lassúnak mondható még. 2. osztályban a tanulók még mindig 

lassan és betű tévesztéssel olvasnak. 3. és 4. osztályban is sok gyakorlásra van szükség a 

továbbiakban is. Minden évfolyamon nagy figyelmet szántak a szövegértés fejlesztésére az 

egész év folyamán, lassú javulás volt tapasztalható. 

 

Matematikai készségek fejlesztése: 

Sok játékos feladattal, lépésről -lépésre haladtak a tananyaggal párhuzamban, vagy a 

saját szinten megjelenő hiányok és nehézségek fejlesztésével. 

 

Nehézségek: 

 - Négy vagy négynél több tanuló foglalkoztatása egy tanórán belül 

 - Tanulók különböző tudásszintje egy tanórán belül 

 - Néhány ötödikes tanuló motiválatlansága 
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Sikerek és eredmények: 

 - Aktív részvétel és igyekezet a foglalkozásokon a tanulók részéről 

 -Felzárkóztatás 

 - Figyelem fejlesztése 

 

1. A digitális munkarend keretei között hogyan sikerült megvalósítanod szakmai 

munkádat? 

 Nehézségek, sikerek, eredmények 

Gyógypedagógus kollégánk legelső tapasztalata az volt, hogy a gondos iskolai, vezetői 

előkészítés, bemutatás, elmagyarázás, gyakorlás ellenére lenne mit csiszolni a digitális 

kompetenciáján. Rengeteg siker is érte a felületek alkalmazása során. Menet közben sokat 

segítettek a szülők és a gyerekek egyaránt. Ennek ellenére csak részben sikerült 

hangkapcsolatot teremteniük, technikai nehézségek miatt. Interneten nagyon sokszínű, 

célirányos és hatékony feladatokat talált, és osztott meg az órák alkalmával. Elmondása 

szerint sok segítséget kapott a két fejlesztő társától. Ezúton is hálás köszönete! Ő maga is 

talált ki feladatokat, mindig személyre szabottan, célirányosan. Megváltozott a korábbi 

szemlélete. Sokkal többet alkalmazza majd a következő évben az online világban szerzett 

tapasztalatait, az internet kincseit.  

A tanulók, vagy szüleik, felvették vele a kapcsolatot, egyetlen egy tanulóról nem tudott 

semmit, az osztályfőnök többszöri figyelmeztetése ellenére sem. Néhányan voltak, akik 

visszajeleztek, hogy megkapják a feladatokat, de nehéz nekik a visszaküldés, mert ritkán 

jutnak a géphez. A többség szorgalmasan dolgozott, minden feladatot megoldott.  Változatos 

módon küldték át ezeket (Kréta, Discord, Facebook, Messenger, e-mail, sms). Dicséret a 

szorgalmas munkájukért! Kollégánk nagyon tartott az online tanítástól, de végül 

sikertörténetnek könyvelte el. 

 

A digitális munkarend keretei között megvalósult szakmai munka fejlesztőpedagógusunk 

véleménye szerint: 

A digitális oktatás ideje alatt fejlesztő kollégánk ösztönözte a gyerekek aktív részvételét, 

jelenlétét az órarendhez igazítva. A leghatékonyabbnak bizonyult a személyes online órák 

megtartása. A feltöltött feladatokat közösen megoldva haladtak hétről hétre. Sajnos nem 

tudott minden gyerek a megbeszélt időben csatlakozni, különböző okok miatt. Ez részben 

könnyedség is volt azok számára, akik rendszeresen minden órán aktivizálták magukat a 

hangcsatornán keresztül. Így egy-egy gyermek részére hatékonyabban teltek el a fejlesztő 
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foglalkozások. Akik nem tudtak jelen lenni, azok a feltöltött feladatokat önállóan végezték el 

és visszajeleztek azok kivitelezéséről. Sajnos néhány tanuló utolérhetetlen volt, a megkeresés 

és üzenetírások ellenére. A technikai problémák is nehezítették a munkát. Pl.: nem hallották 

egymást jól. 

Nehézséget jelentett a finommotorika fejlesztése távolból oktatva. 

 

Összegezve: A kihívásokkal teli digitális oktatás élményszerűvé tudott válni az aktívan 

résztvevő tanulók számára. De óriási különbségek és lemaradások adódtak a hátránnyal 

szenvedőknek. 

 

 

Szunyogh Tünde 

gyógypedagógus 

 

Fodorné Horváth Krisztina 

                                                                                                               fejlesztő pedagógus 
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  3-4. évfolyam tanév végi beszámolója 2019/2020. 

 

1. Hogyan, milyen eredménnyel sikerült megvalósítanod a nevelő-oktató munka 

kiemelt feladatait? 

 A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

"Amit teszel, okosan tedd és lebegjen szemeid előtt munkád célja. Aki nem 

okosan tanul, az rengeteg energiát pocsékol el feleslegesen, aki pedig nem 

gondol a célra, melynek érdekében munkáját végzi, kedvetlenül, unottan 

dolgozik, mert nincs ami lelkesítse.” (Margittai Sándor) 

 

Ennek tükrében fogalmaztuk meg tanítványainkkal közösen céljainkat és próbáltuk őket a 

tanulásban motiválni. Figyelembe kellett vennünk, hogy mindenki más, mindenki másként 

tanul, máshogyan dolgozza fel a látottakat, hallottakat. Vannak, akik akusztikusan, hallás 

után képesek az ismeretek hatékonyabb elsajátítására és vannak olyan tanulók, akiknél a 

vizuális bevésés preferál jobban. A stílus viszont szorosan befolyásolja tanulmányi 

eredményeiket. 

A tanulási stílus arról szól, hogyan alkalmazzák képességeiket egy tanulási környezetben, 

amely lehet iskolai vagy otthoni, egyéni vagy kiscsoportos munka, de fontos lehet a napszak is 

és a tanár jelenléte vagy éppen annak hiánya.  

A képesség beli különbségeik is meghatározóak. Figyelmükben, észlelésükben, memóriában is 

különbözőek, így mindegyikük számára mást jelent a hatékony tanulás. 

Így tehát más-más módszerek megismertetésével, alkalmazásával igyekeztünk támogatni 

tanítványainkat az önálló tanulási szokások kialakításában.  

Ezekből kellett meríteniük és sajátos tanulási stratégiájukat kialakítani. 

 

A tanulás feltételei, melyből sokat már megtanultak tanítványink, de folyamatos ismétlést 

igényelnek:: 

 A tanulás külső feltételeinek fontossága: 

- rend, világítás, testtartás, szemtávolság, csend   

- állandó tanulási idő = minden nap, lehetőleg ugyanabban az időpontban   

- célszerű tanulási sorrend (könnyű, nehéz, eltérő, könnyű), pihenőidők beiktatása 
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  A tanulás belső feltételeinek fontossága: 

- akaraterő fontossága az eredmények elérése érdekében (az akaraterő edzhető, 

elhatározás, kitartás, cél kell hozzá) 

- legyenek tisztában képességeikkel, tudjanak arról, hogy ezek fejleszthetőek  

- siker = mindig önmagukhoz képest legyen jobb a teljesítményük 

- a tanulás fontos kellékei a kíváncsiság, érdeklődés  

- egyéni időterv hasznossága (45 perc rövid pihenőket beiktatva, jól látható helyen 

legyen a teremben falióra) 

- egyre nagyobb önállósággal tudjanak tájékozódni a korosztálynak megfelelő 

segédkönyvekben (gyermeklexikonok, zsebkönyvek, Helyesírási szótár...) 

- tudjanak arról, hogy a kudarc is a munka természetes velejárója, merjenek 

segítséget kérni azok megoldásához 

- legyenek képesek segítséggel reális célokat kitűzni maguknak, mozgósítsák 

akaraterejüket a megvalósításhoz 

 

 Az önálló tanulás technikája: 

- szervezési feladatok, motiválás, helyes tanulási sorrend, időtervezés, önálló 

tanulás, közvetlen minőségi ellenőrzés, értékelés  

 

 A szóbeli tanulás technikája:  

- előkészítő beszélgetés, címmeditáció, tananyag egyszeri végigolvasása, tartalom 

felmondása önmagunknak, ismeretlen szavak értelmezése, újraolvasás, 

vázlatkészítés közösen, idővel önállóan, próbafelmondás= első önellenőrzés, 

újraolvasás, ismételt felmondás 

 

 A tanítva tanulás technikája:  

- Aki másnak magyaráz, maga is tanul. (páros munka jelentősége) 

 

 Felfedezve (aktív) tanulás technikája:  

- A felfedezve tanuláshoz nagyon fontos a motiváció. 

- Nyomot hagy az emlékezetünkben, amit egyszer magunknak kellett kitalálnunk.  
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 Minden érzékszervünkkel való tanulás technikája: 

- Tanulásunk során mire emlékezünk? (amit olvasunk, amit hallunk, amit látunk, 

amit mondunk, amit teszünk ) 

- Törekedni kell a tanulás során valamennyi érzékszerv aktivizálására. 

 

 Tanórán való tanulás technikája: 

- Ha figyeljük és megértjük a pedagógus magyarázatát, könnyebben tanulunk 

otthon.  

- A tanórán megértett anyag megrövidíti az otthoni tanulási időt.  

- Társaink feleletei is az ismétlést szolgálják, érdemes meghallgatni. 

Az otthontanulás hatékonyságának növelése érdekében bevezetett lépéseinket, a kialakult 

járványügye helyzet miatt, két szakaszra oszthatjuk. A március 16. előtti és utáni időszakra. 

Az első időszakban elsajátították a módszereket, a második időszakban viszont, a digitális 

munkarend ideje alatt a gyakorlatban hasznosították ismereteiket. Időközben a már 

megismert tanulási technikákat továbbra is alkalmaztuk, de kiegészítettük újakkal is. Így 

sokféle felületet ismertek meg tanulóink és ezeket kezdetben közösen, aztán már önálló 

munkában is sikeresen alkalmazták. 

Az alapvetően társas tanulási közeget igénylő gyermek több figyelmet igényel a pedagógustól 

és a szülőtől, mint az egyedül, önállóan tanulni szerető tanuló. Aki mindig jól megjegyezte, 

amit az iskolában hallott, annak nehezebb volt olvasás útján önállóan tanulnia otthon, az 

órák megszokott struktúrája nélkül. Feladatunk volt tehát diákjaink bátorítása, és egy adott 

idő elteltével a tudás alkalmazásának ellenőrzése. Segítettük a tananyag feldolgozását 

különböző hang- és képanyagokkal, mozgást, konkrét tapasztalást és kézzelfogható 

eredményeket igénylő (például gondolattérkép vagy modell elkészítése) feladatokkal is. 

Fontos volt számunkra, hogy a különböző módon (vizuálisan, hallás vagy mozgás útján) 

kapott információk feldolgozását gyakorlással fejlesszük. Igyekeztünk többféle 

információfeldolgozási teret biztosítani a különböző tananyagokhoz. 

Ebben a helyzetben is igyekeztük ellenőrizni, hogy ténylegesen beépült-e a gyerekek tudásába 

az újonnan megszerzett ismeret.  
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 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése a digitális munkarend során. 

 

Érdekes képet festettek magukról a digitális munkarend során azok a tanulóink, 

akiknél leginkább tartottunk a lemorzsolódás veszélyeztetettségétől. 

Volt, akiket megmentett a támogatói családi háttér. Szinte szárnyakat kaptak. A szülők 

vagy családi hozzátartozók a gyermek mellé ültek. Segítették őket a feladatok 

letöltésében, értelmezésében, megoldásában, visszaküldésében. Sajnos a dolgozatok 

megírásánál is segítséget nyújtottak. Hiába hangsúlyoztuk tanítványainknak, hogy az 

ő tudásukra vagyunk kíváncsiak, a dolgozatok kiértékelésénél a várható eredmények 

sokkal szebb képet mutattak. Ezeket az érdemjegyeket azonban nem kérdőjelezhettük 

meg!   

A szülői gondatlanság, a gyermek magára hagyatottsága is érezhető volt néhány 

tanuló esetében. Komoly gondot okozott például, hogy családokban kevés eszköz állt 

rendelkezésre, így nem tudtak tanítványaink felcsatlakozni az órákra. A szülő nem 

jelezte a problémát, így az iskola sem tudott segítséget nyújtani. Az is előfordult, hogy 

otthon azt mondta, testnevelés órájuk van, amit nem tartanak meg, ezért nincs tanítás 

(ezek sajnos csak év vége felé derültek ki). A szülőkkel is nehézkes volt a 

kapcsolattartás, mert nem nézték rendszeresen a Krétában kiküldött üzeneteket.  

A lemaradó gyerekeket hiába igyekeztünk differenciált tanórai és házi feladatokkal 

segíteni, bent maradtunk a tanítási óráinkon kívül egyéni felzárkóztatás céljából. 

Minden tanóra óravázlatát megírtuk a későbbi hozzáférhetőség miatt. Az óravázlatok 

a játékos feladatoktól kezdve, a szómagyarázatokon át, minden kérdést és ahol 

szükséges volt, minden választ tartalmaztak. Az elküldött munkákat ellenőriztük. Volt, 

aki a szülőknek is külön videót készített arról, hogy hogyan tanítjuk az adott 

tananyagot. Privát üzenetekben is támogattuk, segítettük a szülőket.  

A legsúlyosabb estekeben-1-2 ilyen tanulónk van- sajnos ez sem segített! Ők csatát 

vesztettek és lemaradtak. 
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2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását! 

 

Az oktató-nevelő munka 3-4. évfolyamra vonatkozó kiemelt pedagógiai céljai és feladatai: 
 

I. Negyedik tanulmányi év végére a tanulók készség szinten használják a négy  

matematikai alapműveletet szóban és írásban (összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás) 

A matematikai alapműveletek gyakorlására a tanév során végig nagy hangsúlyt fektettünk. 

Rendszeresen gyakoroltuk és számon is kértük tanítványainkon azokat. A digitális oktatás 

során a tananyag elsajátítása mellett sem maradhatott el az alapműveletek gyakorlása. 

 A négy matematikai alapműveletből az összeadás és a szorzás műveleteinek megoldása 

mindig könnyebben ment a gyerekeknek, míg a kivonás és az osztás műveletei nehézséget 

okoztak. 

Egyik osztályunkban - 1. osztálytól kezdve „Fejszámolás füzetet” vezetnek, melybe hetente 

egyszer a négy alapművelet valamelyikét  kérik számon a gyerekektől, tananyagtól 

függetlenül. Majd ezek összesített eredménye havonta egy alkalommal kerül értékelésre.  

Rendszeresen végeznek ebben a témakörben gyorsasági feladatokat is, ahol időre kell 

számolni Nagyon kedvelt a gyerekek körében.  

A BINGÓ  játékban nemcsak számolni kell tudni, a játékban a szerencsének is szerepe van a  

 

II. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

Szövegértés fejlesztése különböző szövegtípusok felhasználásával  

Kritikai olvasás és gondolkodás kialakítása 

Kiemelt figyelem a véleményformálás, indoklás kialakítására 

Helyesírási készség fejlesztése (ékezetek pótlására irányuló feladattípusok, másolás jellegű 

házi feladatok) 

 

A nyelvi kompetenciák eredményes fejlesztésében kiemelkedő szerepe van a szóbeli és írásbeli 

nyelvhasználat motivációs tárházának. Ennek kiépítése és gazdagítása sarkalatos pontja az 

anyanyelvi nevelésnek. Ha a tanuló nem szeret olvasni, írni, nem szívesen végzi e 

tevékenységeket, nem gyakorol eleget, nem tesz szert megfelelő rutinra, akkor óhatatlanul 

kudarcot vall az iskolában. A korai kudarcok pedig elindíthatják azt a negatív spirált, amely 

tanulási nehézségekhez, funkcionális analfabétizmushoz, s végső soron az egyéni életpálya 
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sikertelenségéhez vezet. A motiváció szempontjából rendkívül fontos módot adni arra, hogy a 

gyerekek felidézzék, újból átéljék és másokkal is megosszák élményeiket. Fontos, hogy 

tanóráinkon  kedvvel, örömmel végzett munka domináljon. Ha ez megvalósul, vagyis a 

különböző nyelvi tevékenységek tanulása, ill. gyakorlása során létrejön a pozitív érzelmi 

átélés, kedvezően alakul a tanulók beszéddel, olvasással és írással kapcsolatos attitűdje, s 

mindez hatékonyabb elsajátítást, jobb teljesítményt eredményez. 

Tanóráinkon lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, hogy gondolataikat, véleményüket ki 

tudják fejezni szóban és írásban. A hallott vagy olvasott szöveget tudják értelmezni. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a kommunikáció és szövegértés fejlesztésére.  

 

Különböző szövegtípusokkal gyakoroltuk a szövegértő olvasást, (történelmi, mese, monda, 

ismeretközlő). A tankönyvben szereplő, különböző típusú szövegek feldolgozásán kívül 

gyakran használtuk a Szövegértést fejlesztő munkafüzetet is, melynek újabban belekerült 

szövegei korszerűbbek, könnyebben átláthatók. Ugyanakkor gyakorlati ismereteket közvetít, 

valamint elősegíti a szövegben való tájékozódást. Emiatt a mai gyerekek számára könnyebben 

feldolgozhatók a munkafüzet szövegei.  

A harmadik évfolyam Berg Judit: Rumini című ifjúsági regényét, a negyedik évfolyam Csukás 

István: Nyár a szigeten című ifjúsági regényét dolgozta fel. A fordulatos, izgalmas cselekmény 

felkeltette a gyermekek érdeklődését, szívesen olvasták mindkét könyvet.  

Itt bőven jutott alkalom a véleményformálásra, a szereplők tetteinek megítéléskor, a kritikai 

gondolkodás megalapozására. Emellett lehetőség nyílt egy több szálon futó eseménysor 

megismerésére, mely fejlesztette a gyermekek emlékezetét, az összefüggések felismerését is.  

A szókincsfejlesztést is jól szolgálta a regények olvasása. Az egyszerű szövegkörnyezetből 

kiemelve jól érhetővé váltak az ismeretlen szavak, csak néhányat kellett külön 

megmagyarázni. 

A tankönyv szövegei gyakran túl nehéznek bizonyultak. Sajnos előfordult, hogy az olvasást a 

gyerekek otthon egyáltalán nem gyakorolták, és az olvasási nehézségek miatt többen nem 

tudták értelmezni a tömör, ismeretlen kifejezésekkel teli olvasmányokat. Szinte elvesztek a 

szövegben.  

Oktató- nevelő munkánkban az élményközpontú elveket és a gyerekek aktív, interaktív és 

reflektív tanulását helyezzük előtérbe. A tanóráinkat a tanulók szükségletei, igényei alapján 

építjük fel.  Az élményközpontú tanításban nagy szerepet kap a kooperatív tanulás, hiszen 
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ennek keretei között számtalan lehetőség kínálkozik a tanulók élményeinek felidézésére és 

megosztására, a közös munka élményének átélésére.  

A heti két nyelvtanóra a tananyag mennyiségével nincs összhangban. Igyekeznünk kellett, 

hogy a tananyagot be tudjuk fejezni, ezért a helyesírási készségfejlesztésre kevesebb idő 

jutott. Másolással, tollbamondással, azok közös javításával próbáltuk a magyar helyesírási 

szabályokat rögzíteni tanítványainknál. A házi feladatokkal is csínján kellett bánnunk, mert a 

gyerekeknek sokszor 7., esetleg 8. órájuk is volt, ezért kevés idő jutott a házi feladatok 

elkészítésére. 

Sokat jelentene heti egy óra korrepetálás lehetősége! 

 

III. Önálló tanulás képességének fejlesztése 

Megismerő képességek intenzív fejlesztése, ok-okozati összefüggések keresése 

Gondolkodásra, összefüggések keresésére ösztönző feladatok beiktatása 

Tanulási szokások és technikák tanítása 

Az információszerzés lehetőségeinek megismertetése 

Önállóan késztett vázlat írása, lényegkiemelés 

Koncentráció fejlesztésére irányuló feladatok számának növelése 

A 3-os, 4-es korosztályra jellemző, hogy más délutáni elfoglaltság okán, vagy csak egyszerűen 

az önállósodás miatt egyedül járnak haza. A tanulási időt már nem az iskola falai között 

töltik. Így nem árt, ha képesek az önálló, értő tanulásra. 

Természetesen az önálló munkavégzést az egyéni sajátosságok is meghatározzák. Vannak 

tanulóink, akik képtelenek önállóan egy adott szöveg értelmezésére, majd annak a szóbeli 

visszaidézésére. De olyanok is, akik keresik a kihívásokat és képesek az önálló kutató 

munkára, a szerzett ismereteik prezentálására. 

Vázlatpontok írásával, kötelező irodalmak feldolgozásával, fürtábrák, gondolattérképek 

összeállításával segítjük őket a tanulásban. 

A kognitív térképalkotás egy összetettebb tanulási technika. Segítségével a tanulók 

megfogalmazhatják gondolataikat. Ennek a módszernek az elsajátítása könnyebbé teheti az 

otthoni tanulást a diákoknak. 

A sok segítség ellenére néhány diákunk keveset, vagy egyáltalán nem tanul otthon. Abból él, 

amit tanórán, vagy napköziben a tanulási idő alatt elsajátít. Az otthoni gyakorlásra nem 

fordítanak elegendő időt. Az elvárás gyakran megvan a szülők részéről, de az ellenőrzés, a 

számonkérés sok esetben elmarad. Nem kell otthon felmondani a leckét, elég annyit mondani, 
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hogy mindent tud, mindent megtanult, holott a tanulás gyakran csak felületes, így a tudás is 

ennek megfelelő szintű. 

A digitális munkarend során a tanulók azt bizonyították, hogy többségükben nagyon jól 

boldogultak az feladatokkal, az önálló tanulás egyre gördülékenyebben működött. Azt 

tapasztaltuk, hogy a metakognitív tudatosság fejlesztése nagyrészt hozzájárult az önálló 

tanulás képességének fejlesztéséhez.  

 Az önálló tanulási képesség fejlesztésének hatékony időszaka volt a digitális oktatás. Maga 

volt az élet iskolája. Éles helyzetben kényszerültek a gyerekek önálló tanulásra. 

A 3. és a 4. évfolyam is szerencsés helyzetben volt, mert nem először ültek le számítógép elé 

tanítványaink. Így kevésbé ijedtek meg a digitális oktatástól.  A Discord felülete is jó 

választásnak bizonyult a vezető társaink részéről, az egységes digitális tanulás bevezetésekor. 

Tanítványink már sokan ismerték ezt a felületet és otthonosan mozogtak az általunk 

létrehozott szerver szobák és tantárgyi zsebek között. 

Szülői értekezletet is tudtunk tartani a segítségükkel, amikor azt kértük tőlük, hogy adott 

időben ültessék le a szüleiket és segítsenek nekik a hangcsatornába való belépésben és annak 

helyes használatában.             

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan 

vegyenek részt a tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló 

képessé válik a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés 

igénye, a sajátjukétól eltérő szemlélet tisztelete. Mind ezek érdekében a tanítás során 

folyamatosan törekszünk a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk 

fejlesztésére. 

Tanítjuk és ösztönözzük őket az önálló vázlatírásra. 

A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán keresztül 

történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a megadott vagy 

választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba rendezése, 

bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése, lejegyzése, 

grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele. A matematikai problémák 

megoldását, konkrét tevékenységen való értelmezéssel és ugyancsak a konkrét tárgyi 

tevékenységben való megoldáskereséssel, a matematikai modellalkotás aprólékos 

kidolgozásával, esetenként egy-egy feladat apró lépésekre bontásával, elemi algoritmusok 

alkalmazásával segítjük.  

Új információk szerzésére gyakran használtuk az internet böngészőjét.  
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A történelmi olvasmányok, környezetismereti témák kapcsán több ppt-t készítettünk a 

gyerekeknek. Lehetőségeinkhez mérten őket is megtanítottuk ennek használatára. Többen - 

kezdetekben szülői segítséggel, később önállóan, majd csoportban - alkottak ppt-ket.  Ehhez 

az információkat a tankönyvből, a net-ről, saját, otthoni illetve könyvtári könyvekből 

szerezték. 

 

IV. A központi felmérők átalakítása 

 

Átdolgozásra kerültek az egységesített felmérők és a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

is elkészítette munkaközösségünk azok egyszerűsített formáját. Az év eleji és félévi 

felméréseket meg is írták tanítványaink. Mi pedagógusok kiértékeltük és grafikonokon 

vetítettük ki azok összehasonlító elemzését.  

A járványügyi helyzet következtében azonban már nem tudtuk az év végi központi 

méréseket feldolgozni. Minden pedagógus egyénileg, az osztályában kialakított rendszerben 

és eszközökkel végezte az év végi méréseit.  

 

3. Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a digitális munkarend bevezetése óta?  

 

 Született-e sikeres megoldás? 

A járványügyi helyzet következtében bevezetett digitális munkarend minden résztvevő számára 

egy új, a megszokottól eltérő feladatot jelentett. 

Magunk se akartuk elhinni, kicsit szürreális érzés alakult ki bennünk, de 4 nap alatt képesek 

voltunk az átállásra, a digitális eszköztárunk innovatív használatára. 

Vezetőségi értekezleten éppen azon ötleteltünk, hogyan tudnánk tanítványainknak 

informatikai eszköztárunkat megmutatni?  

Tettük volna ezt olyan igazi „hartyános”-módra, hogy diákjaink egy izgalmas, maradandó 

élményekkel teli napot élhessenek át! 

Sajnos a „volna” közbe szólt, helyette arra kényszerített az élet, hogy ezt élesben, életszerűvé 

varázsoljuk, olyan „karanténossá” formáljuk pillanatok alatt. 

Előnye és hátránya is volt ennek az időszaknak. 

Mint ahogy mindannyian - gyakorló pedagógusként - tudjuk, tapasztaltuk mi is, éles 

helyzetekben tanultunk meg igazán jól tanítani és nem a tankönyvekből, bemutató órák során. 

Valahogy így történhetett ez most a diákjainkkal is. Az élet pár nap alatt rákényszerítette őket 

az informatikai eszközök képesség szintű használatára. 
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Hátránya volt viszont a felkészületlenség, az egyenlőtlen életkori és szociális helyzet.  

Míg az iskolában a személyes kontakt során, azonos feltételek mellett tudtak tanulni diákjaink, 

itt sokan, életkorukból, tapasztalatlanságukból kifolyólag, az elmaradott, nem megfelelő 

technikai eszközök miatt elvesztek, lemaradtak. 

Különösen igaz ez az alsó tagozatos gyerekekre, hiszen még nem rendelkeztek azokkal a 

digitális kompetenciákkal, amelyek szükségesekké váltak az online oktatás során. Diák-szülő- 

pedagógus harmonikus kapcsolata kellett az akadály leküzdésére.  

Úgy gondoljuk, gyorsan sikerült alkalmazkodni a helyzethez és folytatni lehetett a munkát 

az online térben is. Új technikákat, programokat ismertünk meg és a tanítási napok 

megszervezése is egy új megvilágításba került. Az első két hét után viszont már olajozottan 

működtek a napjaink. Szerencsére rengeteg digitális tananyag vált ingyenessé, ami jelentősen 

megkönnyítette munkánkat. Az új tananyag elsajátításában a saját készítésű PPT-k, a Youtube 

videók, az ismeretek alkalmazásának gyakorlásában pedig az általunk és mások által készített 

Wordwall,  Learningapps és Okosdoboz feladványok segítették a tanulókat.   

Persze a személyes jelenlét hiányzott azoknak a gyerekeknek, akik nem kapták meg a 

folyamatos szülői odafigyelést.  

Hátrányos helyzetbe kerültek a nem magyar anyanyelvű diákok. A nap nagy részében az 

anyanyelvüket használták a szüleikkel folytatott kommunikációban. A magyar nyelv 

gyakorlására a digitális tanórák időtartama és a napi szintű kapcsolattartás kevésnek 

bizonyult. Sajnos ennek a problémának a leküzdésére nem született sikeres megoldás. A 

következő tanévben törekednünk kell a felzárkóztatásukra! 

Így 3 hónap távlatában kijelenthetjük, hogy mi pedagógusok nagyon sokat profitálhattunk 

ez időszak alatt digitális kompetenciánk terén! A gyerekek is nagyon sokat tanultak az internet 

használatával kapcsolatosan. A szülők vállára szakadt a legsúlyosabb teher, de a szemükben 

annyit nőtt a megbecsülésünk, mint még soha az elmúlt évtizedekben! 

Közösségek tekintetében pedig felértékelődött az egymás iránti tisztelet, megbecsülés, a 

szeretet kimutatása. 
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Kollégáim tapasztalatai: 

„A digitális munkarend bevezetésé során a szülők jobban figyeltek a gyermekük tanulmányi 

előmenetelére és ebből fakadtak nehézségeim. A szülők/ gyerekek és egyes kollégáim nehezen 

boldogultak a két felület: nevezetesen a Discord és a Kréta egyidejű alkalmazásával. 

Rengeteg panasz érkezett hozzám, mint osztályfőnökhöz és ezeket kellett kezelnem.   

További nehézségem abból származott, hogy a gyerekek nem tartották be a határidőket, így 

rengeteg értesítés árán született meg az érdemjegy, amely rengeteg időt felemésztett.” 

 

„Nem volt választása senkinek. Az osztály felének nem volt olyan eszköze, amin a feladatokat 

könnyen olvasva megtudják és megoldják. Azoknál a tanulóknál, akiknél a szülők év közben 

sem fordítottak kellő figyelmet gyermekeikre, azoknál intenzívebben jelentkeztek a problémák. 

Az első két hétben szerettem volna lehetőséget biztosítani tanítványaimnak, hogy a fontosabb 

tantárgyak, matematika, olvasásra tudjanak koncentrálni, ezért negyed annyi feladatot 

küldtem számukra, mint ami egy tanórába belefér. Nem az elvárásaimnak megfelelően 

alakultak a dolgok. A gyerekek félvállról vették a feladatok megoldását, többsége hozzá sem 

kezdet megoldani.  

Több esetben kellett telefonálni és figyelmeztetést küldeni szülők számára, hogy a megoldott 

feladatok visszajussanak hozzám. Sokszor konzultáltunk az osztályfőnökökkel, kértem a 

segítségüket a probléma megoldásában. A visszajelzések szerint náluk ugyan azok a tanulók 

jelentettek problémát. Van olyan tanítványunk, akinek az édesanyja más-más tényre 

hivatkozva nem készítette el a beadandó munkát, viszont, a kollégákkal való konzultációkor ez 

kiderült. Ilyenkor jeleztem a szülő felé, hogy ez a dolog elfogadhatatlan. 

Nehézségnek bizonyult az akadozó internet kapcsolat, a rendszeres áramszünet, a nem 

megfelelő eszközhasználat a tanulók részéről. 

Egy személyes megjegyzés: Nem tartom korrektnek, hogy ennyi felszólítást és tájékoztatást 

kellett küldenem a szülők részére a be nem adott feladatok után, hogy a tanuló ne kapjon 

elégtelent a munkájára. A szülő felelőssége kellene, hogy legyen, hogy tájékoztassa a 

pedagógusokat (de legalább az osztályfőnököt) ha nehézsége akadt bármivel kapcsolatban. 

Hiszen rákérdezünk a discordon egyszer, kétszer, majd tájékoztatom a szülőt, majd 

figyelmeztetem és fejben tartom, hogy hol tart a felszólításokban, ezt mind közel kilencven 

gyermeknél. Az iskolában sem kap ennyi figyelmeztetést a gyerek. Ha nincs kész a feladat, 

akkor vagy jelzi, hogy miért vagy elégtelenre értékelem a munkáját. Az ilyen eseteknél kiderül 

a szülői gondatlanság és nem a járvány okozta nehézség. 
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„Nagyon sok plusz munkával minden gondra megoldás született. Hozzá teszem a 

pedagógusok segítőkészsége és rugalmassága nélkül ez nem ment volna.” 

„A digitális munkarend bevezetésekor számomra az jelentett nehézséget, hogy szembesülnöm 

kellett azzal a ténnyel, hogy az a tananyagmennyiség, amit én elterveztem egy órára, az nem 

valósítható meg. 

Sokszor előfordult, hogy a gyerekek nem tudtak beszélni, mert az az eszköz, amin 

csatlakoztak, nem volt ellátva megfelelő mikrofonnal. 

Rá kellett jönnöm arra is, hogy az a felkészülési idő, ami elég egy hagyományos iskolai 

órához, az itt nem megoldható. Sajnos év végére maradtak olyan anyagrészek, amik például 

nem voltak benne a tankönyvben (pl: írásbeli osztás kétjegyű osztóval). Így nem csak a feladat 

megoldásait kellett kidolgozni, beszkennelni és feltölteni, hanem magát a feladatot is. A 

gyerekeknek még többet kellett írni és még lassabban haladtunk. Nehézséget jelentett a 

beküldött dolgozatok javítása is. Hiányzott, hogy nem látom a gyerekeket, nem látom hogyan 

reagálnak egy-egy új anyagrészre, feladatra. 

Azért a nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy ha nem is 100 százalékosan, de 

elfogadhatóan befejeztük a negyedik osztályos követelményeket. Nehézséget jelentett a 

beküldött dolgozatok javítása is.” 

 

„A legnagyobb nehézséget a Discord hangcsatornájának rossz minősége okozta. Gyakran 

előfordult, hogy nem, vagy csak akadozva hallottuk egymást. Ezt úgy próbáltam  áthidalni, 

hogy az utasításokat magyarázatokat is leírtam minden órán a feltett  dokumentumba, de ez 

sajnos sok időt rabolt el az órából. A másik probléma abból adódott, hogy nem mindenkinek 

volt alkalmas eszköze ehhez az oktatási formához. 

A harmadik gond abból adódott, hogy nem minden szülő volt képes ebben az időszakban 

támogatni a gyermekét, ill. a megfelelő feltételeket biztosítani a tanuláshoz. Ebből adódóan 

voltak olyan gyerekek, akiknél nem tudtam meggyőződni arról,  mennyire tudták elsajátítani a 

tanult tananyagot.” 

„Matematikából az írásbeli műveletvégzést a visszaküldött feladatokon még tudtam 

ellenőrizni, de a szóbeli műveletvégzés gyakorlása a négy alapművelet tekintetében sajnos 

nehezen volt megvalósítható, hiszen a teljes osztályból átlagosan csak 17-18 gyermek vett 

részt a hangos órákon, és többen még így sem vettek részt aktívan az órán, hiába készültem 

játékos feladatokkal, bemelegítéssel az óra elején, végén. Többen nem tudták használni a 

mikrofonjukat, és sokszor szakadozott a hang még nálam is, ami megnehezítette a 

munkánkat.” 
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„Egyik napról a másikra kellett értenem a számítógép különböző oktatási felületeit ( Discord, 

Redmenta, Wordwall stb.)Nem értettem olyan szavakat, hogy ” hashtag”. Milyen nyelven 

beszélnek hozzám? 3-4 óra alatt hályogkovács módjára magamtól (más megkérdezése nélkül) 

jöttem rá, hogy mikor, mit kell csinálni. Hogyan kell a gyerekeket meghívni a csoportba stb.  

A Redmentán való feladatlap szerkesztésére vagyok a legbüszkébb.” 

„Én nem nevezném digitális oktatásnak az elmúlt 3 hónap oktatását, mivel országosan nem 

volt egységes módja, módszertana. A mostani otthonoktatásban a pedagógiai folyamat nem 

tudott előre tervezet lenni, hiszen erre a helyzetre senki nem volt felkészülve. Én főleg nem! 

Első reakcióm egy összeomlás volt, mi lesz most, hogyan oldom meg. A hír bejelentése utáni 

hétvégén saját magamat kellett összeraknom és elhinnem, hogy képes leszek rá. 

Intézményünkre nagyon büszke vagyok, hogy vezetőink kitaláltak egy egységes felületet, amit 

mindannyian használni tudtunk nem csak tanításra, információ átadásra, hanem az egymás 

közötti kapcsolattartásra is. Ez nagyon sokat segített, szerintem nem csak nekem.” 

„Napról napra kellett kitalálnom valami újat, és tesztelni a gyerekekkel, hogy működik-e. 

Szerencsére tanítványaim és szüleik jól vették ezt a tesztelési időszakot, együtt kerestük az 

utakat, hogy ténylegesen tudjunk haladni a tananyagban.” 

„A szülők szerepe is megváltozott, pedagógussá kellett válniuk, ez sok esetben nagyon 

megterhelő és nehezen összeegyeztethető volt. Nyilván az ember ebben is próbált segítséget 

nyújtani több-kevesebb sikerrel. Sajnos vannak olyan szülők, akik nem tudták, akarták 

felvállalni ezt, ezért gyermekek egyedül maradtak a technika, a tananyag feldolgozásával. 

Voltak köztük, akik kínlódva próbálkoztak, olyanok is, akik feladták, de olyanok is, akik a 

meglátták a lehetőséget arra, hogy erre hivatkozva csak minimálisan vegyenek rész ebben az 

információátadásban. 

Sok problémám volt az ellenőrzéssel, értékeléssel is. Használtam a Redmenta felületét, de 

kérten vissza anyagokat is. A lefotózott feladatokat töltötték fel a felületre. A javításuk nagyon 

nehéz volt, én nem jöttem rá mi a jó módszer. Feleltetni is próbáltam a hangcsatornánk 

keresztül, de ez sem volt zökkenőmentes. Összegezve igazán nem tudtam ellenőrizni, hogy a 

beadott feladatokat igazándiból ki oldotta meg, a család közösen, vagy tényleg a gyermek 

egyedül? 

Azt gondolom a tanulás, a tudás megszerzése a társas interakciókban a csapatban valósul 

meg. A társas együttlétben alakul ki a személyiség, árnyaltabb lesz az énkép, nő az önbizalom, 

fejlődik az önértékelés. Most pont ez maradt ki. 
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Fent felsorolt problémáim ellenére a szülők (már aki kommunikált velem) elégedettek voltak a 

munkánkkal. Ennek többször is hangot adtak.” 

 Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

  Eszköztárunk rengeteg új típusú feladattal, alkalmazási felületek használati ismeretével 

bővült. Ebben a helyzetben rá voltunk kényszerülve a Redmenta, Wordwall, Learningapps, 

Okosdoboz, Youtube, Sutori, PPT széles palettájának használatára és arra, hogy magunk 

is készítsünk hasonlókat. Szeptembertől biztos, hogy bátrabban használjuk a digitális 

felületeket a tananyag feldolgozásánál, gyakorlásnál. 

 

4. Milyen mérési formákat, eszközöket alkalmaztak munkaközösséged tagjai a digitális 

munkarend időszakában? 

 

 Milyen szempontokat vettek figyelembe az értékelés során? 

 

Ebben a helyzetben el kellett rugaszkodnunk a hagyományos mérési formáktól. Olyan 

eszközöket kellett találnunk, ami teljesíthető terhet rótt tanítványainkra, ugyanakkor érthető, 

világos, reális és fejlődésre is inspiráló visszajelzést biztosított. 

Tanóráinkon egységes mérési felületnek a Redmenta felületét választottuk. 6 típusfeladatra 

kellett átdolgoznunk a megoldandó kérdéseket. Lehetőséget biztosított a felület az időkeret, 

időablak beállítására, pontozásra és azonnali visszajelzést biztosított a gyerekek számára.  

 Az élő (valós idejű) beszámoltatás mellett, pl.:hangos olvasás, vers felmondása, 

prezentációra, kiselőadásra, házi dolgozat készítésére is adtunk lehetőséget. Természetesen a 

tanulóknak módjukban állt offline módon is megoldani feladatokat. Ilyenek voltak az 

olvasónaplók fejezetei, melyeket nem kellett szoros időkeretek közé szorítanunk. A füzetükben, 

munkafüzetükben elkészített feladat digitális változatát (fényképét, hangfelvételét) kellett 

feltölteniük a Discord felületre. A gyerekeknek többféle lehetőségük is volt a feladatok 

elkészítésére, így nem okozott nehézséget számukra. 

        A hagyományos értékelési rendszerünket azonban át kellett alakítanunk úgy, hogy 

alkalmazkodjon az új körülményekhez. A diagnosztikus és szummatív, (osztályzással 

megvalósított összegző értékelés) helyett a hangsúlyt a formatív (kiszámítható, segítik a tanuló 

önfejlődését)értékelés különböző formáira helyeztük át. Célunk a tanulás segítése volt, és ezt 

leginkább a reális és ösztönző értékelés támogatja. 
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Méréseink eredményeit bizonytalansággal kezeltük, nem igazán tudtuk mérvadónak tekinteni 

azokat, mert mindannyian tudtuk, hogy tanulóink zöme nem önállóan oldották meg a 

feladatokat. 

A digitális felületeken kitöltött Redmentas felmérőknél a feladatok helyes értelmezése, a 

pontosság, az időkeret betartása volt fontos. 

Egyéb, a Discord felületére feltöltött fotóknál a kivitelezés minősége is szempont lehetett, 

természetesen a megfelelő pontossággal! 

Az időkeretek pontos betartása is szempont lehetett. Annak a semmibe vétele tehetetlenség 

érzetét keltette bennünk. A könyörgést, többszöri személyes megkeresést méltatlan helyzetnek 

tartottuk. 

A környezetismeret dolgozatnál a térkép használatát, az általunk kért adatok pontos 

kikeresését, lejegyzését értékeltük. 

Szövegértő olvasás felmérésénél a szövegből kinyert információ megtalálása, csoportosítása, 

sorba rendezése, a szöveg, különböző logikai kapcsolatainak feltárása, a szövegben explicit 

vagy implicit módon elrejtett üzenet megértése volt szempont az értékelések során.  

Testnevelés tantárgy keretében a learnapps-on megoldható feladatokat részesítettük előnyben, 

amely a szövegértő olvasás fejlesztését is szolgálta, de a fő cél az volt, hogy a testnevelés 

során megismerkedjenek a különböző sportágakkal és bővüljön a tudásuk ezen a területen. 

 

 Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

 

Tanítványainkról elmondhatjuk, hogy zömében rugalmasan, könnyedén tudtak alkalmazkodni 

az új tanulási formákhoz, a számonkérés online megoldásaihoz.  

Kisebb százalékuk rafinált módon képes volt megoldani, hogy adott, számukra nem kívánt 

helyzetben éppen nem működött a mikrofonjuk, gyenge volt az internet vagy az anyukája 

elment otthonról vásárolni és elvitte magával a telefonját…-okokra hivatkozva- és 

sorolhatnánk még, nem tudta megírni a dolgozatot, felmondani a verset, stb. 

Legkisebb százalékban, de a legnagyobb problémát, az idegennyelvű családokban nevelkedő 

tanítványaink lemaradása jelentette. 
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5. Munkaközösséged küzdött-e létszámhiánnyal? Hogyan sikerült áthidalni az ebből 

adódó nehézségeket?  

Az alsós munkaközösség évek óta küzd létszámhiánnyal, amit a rengeteg túlórával, eseti 

helyettesítéssel, nyugdíjas pedagógusok alkalmazásával, illetve pedegógus asszisztensek 

bevonásával  sem tudunk megnyugtatóan pótolni.  

Az órarendünk egy tanév alatt többször változik, a helyettesítési táblázatot is sűrűn kell 

módosítani. Az állandó hiány sok keserűséget, rendkívűl nagy terhet jelent az itt dolgozó 

pedagógusoknak. A túlterheltség, és kimerültség már januárban jelen van mindenki 

életében. A régi, klasszikus -egy tanító tanít minden tantárgyat egy osztályban- sajnos már 

nem kivitelezhető.  Az állandóság nincs jelen az életünkben.  

Az eseti helyettesítések, amikor hol ide, hol oda megyünk tanítani sokszor 

felkészületlenséggel jár. Hosszabban hiányzó pedagógusok esetében ez óriási tantárgyi 

lemaradást eredményezhet. Se a gyerekeknek, se a kollegáknak nem jó ez az állapot! 

A nehézségeket hogyan sikerül áthidalni? Vérrel és verejtékkel.  

A 4. a- ból távozó kolléganő órái szét lettek osztva novembertől. Az itt tanító kollégák 

rendszerint 2- 3 osztályba is kénytelenek voltak betanítani, időt, és energiát elvonva a 

pedagógus  saját osztályától.  

Új osztályfőnökük elmondása alapján, a kényszermegoldás azonban a gyerekek számára 

pozitív előremozdulást eredményezett. Kiegyensúlyozott, összetartó csapattá formálódtak. 

Magatartásuk pozitív irányba változott és tanulmányi eredményük is jó irányba fordult. 

 

6. Értékeld a tanév során elvégzett közös feladataitokat! 

 

Munkaközösségünk egységként tekintett a szakmai feladatok elvégzésére. Sokan kivették 

részüket az egységesített felmérők ki- és átdolgozásából, a tanulmányi versenyek 

megrendezéséből. Ünnepségek műsorainak színpadra állításában is nagyon sok kollegánk 

jeleskedett. A Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv kidolgozásából mindenki, 

egységesen kivette a részét.  

A munkaközösségen belüli kommunikáció főként digitális felületre korlátozódott. E-mailek 

segítségével és zárt Facebook csoporton belül próbáltuk az információ cserét gyorsítani. 

Vezető társaink nagyon sokat segítettek ebben. Azonnali megosztásokkal és részletes 

tájékoztatással, magyarázó segítségnyújtással, nem egyszer könnyítették munkánkat a 

tanév során, a pontos adminisztratív teendők ellátásában. 
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Nehézséget jelentett viszont a digitális munkarend ideje alatt, hogy a Discord felületén 

küldött értesítések sajnos nem mindig jelentek meg figyelemfelkeltő módon a 

monitorunkon, telefonjaink képernyőjén. Ez olykor elcsúszásokat eredményezett. 

Előfordult, hogy lemaradtunk értekezletekről. Szerencsére a kollegák segítő szándékkal 

mindig informálták egymást az ott elhangzottakról. 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

A XV. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálathoz, elsősorban kontrollvizsgálatra küldtünk 

tanulókat. Két kollega jelezte, hogy új vizsgálatot is kezdeményezett.  

A XV. Kerületi Gyermekvédelmi Szolgálat részéről egy esetben kértek pedagógiai 

véleményt. 

Egy másik estben a Fióka Gyermekjóléti Szakszolgálathoz is jelentést kellett írnia 

kollegámnak. 

8. Ellenőrzések száma a 2019-2020-as tanévben: 

 

Kinél?                                           Milyen órát?   

Alexitsné Imre Éva matematika  

Janda Gabriella Renáta  magyar nyelv és irodalom 

Ulejné Vass Andrea  magyar nyelv és irodalom 

Fodorné Horváth Krisztina  fejlesztés 

Daróczi Ibolya  magyar irodalom VEKOP 

Gulyás Gabriella rajz 

Cseréné Schach Annamária matematika 

 

Tapasztalataink: 

Minden látogatott tanóra magas szakmai színvonalú volt.  Kollegáink alapos, átfogó és 

korszerű szaktárgyi tudással rendelkeznek. Fogalomhasználatuk pontos, következetes, a 

tanulók számára érthető. Az órákat a céloknak megfelelően, logikusan építették fel. 

Építettek a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekeztek felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakítottak ki, ahol 

minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanterem 

elrendezésével tanulást támogató környezetet alakítottak ki. Óráikon harmóniát, 

biztonságot, elfogadó légkört teremtettek. Tanítványaikat egymás elfogadására, tiszteletére 
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nevelik. Céljaiknak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választották meg a 

különböző értékelési módszereket, eszközöket. A tanulás támogatása érdekében az órákon 

törekedtek a folyamatos visszajelzésre. Visszajelzéseik, értékeléseik világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek voltak és a tanulók fejlődését segítették.  Munkájuk során 

érthetően és a pedagógiai céljaiknak megfelelően kommunikáltak.  Tudatosan támogatják 

a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 

 

9. Kimozdulások 

Oszt. Tanulást segítő /db Élményszerző /db Sport/db 

3.a 8 1 1 

3.b 5 5 1 

3.n 1 2 1 

4.a 3 2 1 

4.b 1 2 1 

4.c 2 3 1 

4.n 0 2 1 

Összesen: 20 17 7 

 

 Nehezen tudtuk külön választani, hogy melyik kizárólag tanulást segítő, és melyik 

élményszerző, mivel minden élményt beillesztettünk a tanulás folyamatába.  

Az Utazó Planetárium, színházlátogatás, Honfoglalás korabeli bemutató elsősorban 

élmény, de nyilván a tanult tananyag befogadását is segíti. 

 

 Digitális osztálykirándulás megvalósítása: 

„A digitális osztálykiránduláson a Parlamentet és Ópusztaszert jártuk körbe, kapcsolódva 

történelmi olvasmányainkhoz. Filmeket, fotókat néztünk meg, majd ezekhez illő  

feladatokat oldottak meg a gyerekek. Utóbb  csalódottságuknak adtak hangot, mivel a 

virtuális osztálykirándulás kifejezésből számukra csak az osztálykirándulás volt 

értelmezhető. A  - Mit kell hozni?- kérdés mindent elmond arról, milyen elképzelésük volt 

erről az egész témáról. „ 

„A virtuális osztálykirándulást Eger megismerésére terveztem. A sok ismeretanyagot 

igyekeztem tarkítani játékos feladatokkal, pl: puzzle kirakása, saját készítésű learningapp 

feladattal és wordwall feladattal. A gyerekek nagyon élvezték, tetszett nekik. „ 
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„A digitális osztálykirándulás szerintem jól sikerült. Ezt az állításomat arra alapozom, 

hogy tanítványaim azt kérték, hogy a „valóságban” is menjünk el oda. 

A „kirándulást” Visegrádra terveztem, hogy a környezetismeret, magyar irodalom, 

matematika, vizuális kultúra tantárgyakból megtanult ismereteiket alkalmazni tudják. A 

megtanult ismereteinket (térképhasználat, világtájak, felszínformák, folyásirány 

meghatározása, menetrend olvasás, és az ezzel kapcsolatos számolások, történelmi 

olvasmányok a középkorról, várak felépítése, tér, madártávlat, arc arányai stb.) 

alkalmazni tudják. Természetesen ezt nem csak az internet, Ppt, rövid videofilmek 

használatával, hanem játékok segítségével (puzzle, learningapps, házi lovagi torna, királyi 

maszk készítése) értem el. 

Bármennyire igyekezett is az ember, rengeteg munkát beleölve, hogy érdekessé tegye ezt a 

délelőttöt, szerintem sajnos az „igazi élményeket” a tanulók nem éltek meg, csak azt a 

vágyat sikerült elérnem, hogy elmenjenek Visegrádra és a már meglévő ismereteiket 

felhasználva tudatosan figyeljenek a helyi nevezetességekre.” 

 

„Megbeszéltük a szülőkkel, hogy a tervezett kirándulást megvalósítjuk, így a gyerekek nagy 

érdeklődéssel dolgoztak velem. 

A Börzsöny és a Cserhát találkozásánál lévő Katalinpusztára terveztük a kirándulást. 

A gyerekek tanúbizonyságot tettek térképismeretből, használták a közigazgatási és 

domborzati térképet is. Megismerkedtek a térség érdekességeivel, látnivalóival a műholdas 

térképen. Kisfilm segítségével végigjárták az útvonalat, figyelve a tanösvény jelzéseit. 

Nagyon tetszett a gyerekeknek, folyamatosan kerestek a neten képeket és tették fel a 

DISCORDRA őket. 

20-án, szombaton az osztály 13 tanulójával, testvéreikkel, szüleikkel végigjártuk a 

tanösvényt. A gyerekek alkalmazták a tanultakat. Végre találkoztunk, kirándultunk, együtt 

voltunk. „ 

 

„Az ópusztaszeri Történelmi Emlékparkba „látogattunk el”. 

Felidéztük a honfoglalásról tanultakat, majd wikipédián a parkkal kapcsolatos 

tudnivalókat olvastuk el. Végül megnéztünk négy videót a youTube-ról. Ezután 

megbeszéltük a látottakat, hallottakat.  A gyerekeknek nagyon tetszett.” 

  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

110 
 

 

„A digitális kiránduláson több helyszínen jártunk. Mindenki jól érezte magát és 

megfogalmazták, hogy melyik helyszín miért tetszett, mi volt a jó, kedvet kaptak-e elmenni 

a látott helyekre?(Szentendre: Skanzen, Az egri vár, Siklósi vármúzeum, Magyarország 30 

legszebb tája) 

A szülőknek is tetszett az így megoldott kirándulás. Azután a „most leülünk pihenni, mert 

biztosan elfáradtatok, mindenki vegye elő az enni-innivalóját, falatozzunk rész is. És a 

közös fagyizás a kirándulás végén. Jó volt.” 

 

„A digitális osztálykirándulás - bár nyilván nem pótolta a valódit- sikeres volt. A gyerekek 

visszajelzése alapján azt szűrtük le, hogy érdeklődőek voltak, élvezték a látottakat. 

Magyarország 30 legszebb táján, kiemelten Budapesten és Sárospatakon barangoltunk. A 

történelmi látványosságok kifejezetten tetszettek nekik, s ezáltal ismereteik is bővültek 

Magyarországról,  annak  történetéről, nevezetességeiről, állat-, és növényvilágáról.” 

 

10. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 

létszámát kérem!) 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi 2 fő - 1 fő  

Fővárosi - - - 

Regionális - - - 

Országos - - - 

 

14.  Javaslatok a 2020/21. tanévre: 

 A digitális munkarend során gyűjtött tapasztalatok összegzése és azok 

alkalmazása az iskola falain belül. 

 Több digitális eszköz bevonása az iskola falain belüli tanulásban. 

 Havi egy virtuális kirándulás szervezése osztályszinten (3. évfolyamtól 

kezdődően). 

 Nevelőtestületi értekezletek megtartása online, akár a Discord 

hangcsatornán. 
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 Eseti helyettesítések számának csökkentése digitális oktatás 

bevonásával 

 Több idő a bizonyítványok írására 

 A konyhán dolgozók, pedagógusokkal szembeni megalázó viselkedésének 

modorálása 

 Lehetőség szerint kaphassunk korrepetálási órákat 

 Író-olvasó találkozó megszervezése pl.:Böde Péterrel 

 Javaslom az egységesített digitális mérőeszközök kidolgozását a következő tanév 

elején, hiszen a digitális oktatás pozitív tapasztalatait érdemes beépíteni oktató- 

nevelő munkánkba. 

 Elmaradt tantestületi kirándulásunk pótlása 

Epilógus: 

Kedves Marcsi és Erika! 

Szeretném megköszönni Mindkettőtöknek nagyon sokunk nevében a türelmes, kitartó, 

segítő munkátokat! Azt, hogy merünk újra nevetni, szeretünk iskolába járni! 

A problémáinkkal soha nem hagytok magunkra, mindenben a megoldást keresitek.  

Amíg mi otthonról dolgoztunk, Ti egyetlen napot sem tudtatok a családjaitokkal tölteni. 

Kitartóan képviseltétek az iskola, a kollegák érdekeit. Higgyétek el, hogy akkor is éreztük, 

Ti értünk dolgoztok! 

Mindketten, új vezetőként nagyon keményen álltátok az élet próbáját. Nem is akár hogyan!     

2 nap alatt átvezettetek minket a digitális oktatás egységes rendszerébe. Működött!!! 

De ez csak egy, a tanév során felmerül millió teendő, probléma közül! Levezényeltétek a 

beiratkozást, összefésültétek a Helyi Tantervünket, megszerveztétek az ügyeleti rendszert, a 

Mindeni Iskolája által szervezett tanfolyamot (megjegyzem borzalmas volt ), 

összeolvastátok a bizonyítványokat, kiosztottátok azokat, készítitek az új tantárgyfelosztást 

és még estig sorolhatnám… 

Jó igazgatók lettetek Mindketten! Olyan „nagybetűsek”! - Ezt el kellett mondanom! 

Cserébe, hálás köszönetünkön kívül, arról szeretnénk biztosítani Benneteket, hogy a 

továbbiakban is lelkiismeretesen és tisztelettel tesszük a dolgunkat mi is! 

Kollégáim nevében: 

Csilla 

Budapest, 2020. június 25. 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 
 

1.1. Hogyan, milyen eredménnyel sikerült megvalósítanod a nevelő-oktató munka 

kiemelt feladatait? 

 A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

Erre a kiemelt feladatra az egész tanév során, folyamatosan nagy hangsúlyt fektettünk. Az 

egyes leckékhez kapcsolódóan a tanterem falai között mindig megbeszéltük a tanulókkal, hogy 

otthon hogyan, milyen technikával tanuljanak. Ötleteket adtunk a tananyag feldolgozásához, 

hogy hogyan használják a vázlatokat, a tankönyvet, a munkafüzetet. Már ötödik osztálytól 

szoktatjuk a gyerekeket, hogy matematikából első körben mindig az órán megoldott feladatok 

átnézésével kezdjenek, próbálják meg gyakorlásnak ezeket újra, önállóan megoldani, ahol 

elakadnak, kérdésük merül fel, azt jegyezzék meg, hogy meg tudjuk beszélni. Biológiából arra 

próbáljuk rászoktatni a gyerekeket, hogy két részletben tanuljanak az óra napján és a 

következő óra előtti napon. Ne foglalkozzanak az anyaggal csak 25 percet. Saját szavaikkal 

fogalmazzák meg a gondolataikat. Használjanak a felelethez képeket. Ez volt a követelmény a 

mindennapos iskolába járás alatt is. A következő időkben azonban úgy érezzük, nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni a figyelem fenntartására, megosztására, a pontos és gyors megfigyelés 

képességének fokozására és a figyelemelterelő hatások ellen való védekezésre. 

 

A digitális oktatás során, a hangcsatornán elhangzottak mellet, minden tanórára feladattervet 

készítettünk, amit a discord és a KRÉTA felületen elérhetővé tettünk. Ebben a vázlatban 

sorszámozott lépésekkel segítettük diákjaink önálló tanulását; az egyes feladatok cselekvéseit 

kivastagítva vagy színessel jelöltük; a diákok tudásának önellenőrzésére játékos online tesztek 

hivatkozásait adtuk meg. 

 Egy videó, vagy prezentáció elemzése, értelmezése után vázlatot kellett írni a gyerekeknek, 

így a lényeglátást, a lényegkiemelés technikáját nagy részüknél sikerült fejleszteni.  

A megnövekedett számú internetes játékos feladatokkal élményszerűbb lett a tanulás (észre 

sem vették, hogy tanultak), motiváltabbak lettek, mert a sikerélményük növekedett, boldogan 

küldték vissza a megoldásaikat. Amit nem tudtak, annak utánanéztek, az önálló tanulási 

technikájuk javult, illetve jobban el tudtak igazodni a különböző digitális felületeken.  

Mivel a feladatok többségét szövegesen kapták meg, a szövegértésük is javulhatott. Amire 

nagy szükség is van, hiszen rengetegszer hallottuk, hogy "de hol van?" "akkor mikorra kell 

megcsinálni?" "most akkor vissza kell küldeni?" holott ezeket két perccel korábban elmondtuk 

vagy leírtuk. 
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 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése a digitális munkarend során. 

 

Folyamatosan szem előtt tartottuk a lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekeket, az 

osztályfőnökkel egyeztettünk, aki akár telefonon is tartotta a kapcsolatot a szülőkkel, de mi 

magunk is több internetes fórumon (Kréta, Discord, akár messenger) tájékoztattuk a diákot és 

a szülőt a felmerülő problémákkal kapcsolatban.  

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóktól, ha ott voltak az órán, többször kérdeztük, 

egyszerűbbet, de sajnos nem ez volt a legsikeresebb része a tanóráknak. Sokszor míg 

megszólaltak, percek teltek el, ha egyáltalán reagáltak, hiszen ismét megtapasztaltuk, hogy 

többüknek semmi felelősségtudata nincs, ráadásul jellemzően ők rendelkeztek gyengébb 

digitális eszközellátottsággal, így leginkább ők nem voltak jelen az órákon. Még akkor sem, 

ha erre privát üzenetben vagy a szülőnek írva is kértük őket. 

Személyes megszólítással igyekeztünk a figyelmet felkelteni, értékelhető szintű 

feladatmegoldásokat kérni. A motiváció, elsődleges faktor, igyekeztünk a tanulókat ebben is 

támogatni.  

Mindenki megkapta a pótlás, plusz idő lehetőségét, amennyiben hosszabb időre volt szüksége, 

vagy más irányú elfoglaltságot jeleztek az adott időszakra. 

Sajnos voltak olyanok, akik nem éltek ezekkel a lehetőségekkel. 

 

Ugyanakkor pozitív példákkal is találkoztunk, akiknél bevált a digitális oktatás, így sikerrel 

zárták a tanévet, nehézségeik ellenére pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük. Különösen azon 

gyerekek esetében tapasztaltuk ezt, akik akarnak, csak az iskolai körülmények nem ideálisak 

számukra: például szégyellték kérdéseiket társaik előtt, a szünetet pedig már tudták/akarták 

tanulásra használni. Az online térben bátran írtak óra közben privátban, sokan délután is 

kérdeztek, akik a privát megkeresést valóban tanulásra kívánták használni, azokat mindig 

biztattunk is erre és úgy tűnik, ez igazán hasznos volt. Volt olyan osztály, ahol nagyon 

megszaporodtak az ilyen jellegű megkeresések, ott kértük, hogy írják meg bátran a kérdéseket 

és a következő órán név nélkül megválaszoltuk ezeket. Ez is remekül működött. Már 

gondolkodunk rajta, hogy a későbbiekben ezt hogyan lehet alkalmazni.  

Úgy véljük, aki akart, az megtalálta a módot, aki nem, azzal megizzadtunk (nincs net, 

elromlott a telefonom stb.) Újra bebizonyosodott, hogy olykor mi, pedagógusok jobban 

akarjuk, hogy a gyerek jól teljesítsen, mint ő maga vagy a szülei. Széllel szembe nehéz 

haladni! 

Az év végi eredményeket tekintve: legtöbben megtartották a félévi jegyüket, csak néhányan 

rontottak, (akik nem küldtek vissza semmit, és a dolgozatíráskor is találtak valami kifogást), 

de többen javítottak is.  

Óriási hálával és köszönettel tartozunk a fejlesztőpedagógusainknak, akik a nehéz helyzetben 

is a legkönnyebben elkallódó gyerekek és szüleik mellett álltak és minden osztályfőnöknek, 

akik első szóra felvették a kapcsolatot az érintettekkel. Közös harcot vívtunk, mint mindig, de 

ez most még látványosabb volt. 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!  

 

A természettudományi munkaközösség céljai és feladatai szerintem teljesültek, megvalósultak.  

 

E tanévben is folyamatos volt a tantárgyi koncentráció, és életszerű példák a feladatokban, a 

tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, népszerűsítése, az élményszerű tanulás megvalósítása 

megtörtént. Reméljük, hogy ezért is figyelnek és aktívak az óráinkon. Technika órákon a 

technikai folyamatok megismerésére, a pozitív alkotói hozzáállás kialakítására helyeztük a 
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hangsúlyt, több önállóan elkészítendő munka volt a digitális oktatás során is. 

A tehetséggondozással már problémáink voltak, idén -néhány kiemelkedő eredménytől 

eltekintve- nem jöttek olyan szép eredmények, mint korábban. Azt tapasztaljuk, hogy sajnos 

ebbe az irányba nehezebben motiválhatóak a diákok, nem szeretik próbára tenni magukat 

még azokban a tantárgyakban sem, amihez van érzékük, tehetségük. Nem is olyan régen volt 

ennek presztízse, most könyörögni kell, hogy elinduljanak egy-egy versenyen, főleg, ha még 

bent is kell maradni egy kis felkészítésre. Ezért a felzárkóztatást és a felkészítést is tanórai 

kereteken belül igyekszünk többnyire megoldani differenciálással és úgy, hogy közvetlenül 

segítünk a gyereknek.  

Óráinkon a kompetenciamérés eredményeinek javulásához úgy is igyekszünk hozzájárulni, 

hogy rendszeresen olvastatunk, értelmeztetünk, szómagyarázatot tartunk. Óráinkon nagyon 

gondosan ügyelünk arra, hogy az elhangzott anyagtól kezdve, a tanulók kérdésein át minden 

logikus legyen, hiszen a logikus gondolkodás a természettudományos tárgyak alapja. 

 

Céljainkat a digitális oktatás bevezetése meggátolta a kiteljesedésben, ami tőlünk tellett 

elvégeztük sikeresen, de van, ami a következő tanévre tolódik. Ilyen volt például a 

próbakompetenciamérés kiértékelése. Éppen csak megírták a gyerekek a próbamérést, 

javítani, megbeszélni, tanulni belőle nem volt időnk, mert át kellett állnunk a digitális 

munkarendre. Úgy alakult, hogy végül a mérés maga is elmaradt, de a mostani 

hatodikosoknál szem előtt kell majd tartani két év múlva, hogy őket jobban fel kell készíteni 

arra, mi is vár rájuk. 

 

 A tanulóink hallott szöveg feldolgozása biztosan fejlődött, hisz hangcsatornákon keresztül 

oktattunk. Az írott szöveg értelmezésében az elküldött óravázlatok alapján, és az eredmények 

tükrében, szintén fejlődés tapasztalható 

 

Matematikából az eredmények javulása érdekében nagyobb hangsúlyt fektettünk a problémás 

írásbeli számolós, átváltós, a hosszabb feladatokra, a szövegértés fejlesztése céljából pedig a 

több felesleges információt is tartalmazó szövegesfeladatokra, a szöveg kiegészítéses, a 

logikus gondolkodáson alapuló következtetéses feladattípusokra. Igyekeztünk megvalósítani 

minden óránkon a szókincsbővítést a tantárgyi szaknyelv használatának gyakorlásával.  

Napi szinten tartottuk felszínen – a reggelizés és tízóraizás kapcsán - az egészséges életmód 

iránti igényt, hiszen közös célunk, hogy fejlesszük a tanulókban a környezettudatos 

magatartást. 

Sikeres műanyag kupak gyűjtési akciós időszakot zárhattunk, tudatosítva a tanulókban a 

természetvédelmen túl a kapcsolódó nemes célokat is. 

 

A digitális oktatás növelte lehetőségeinket az élményszerű tanulás megvalósításában érdekes, 

látványos prezentációkon, kísérleteken és játékos online feladatokon keresztül valamint a 

szövegértés javulása, a szövegesen kapott házi feladatok értelmezésével, a videók, 

prezentációk lényegének a kiemelésével.  

 

Véleményünk szerint még mindig az egyik legnagyobb gondot az időkeret okozza, erre jobban 

fel kell készítenünk a gyerekeket a szoros időkeretek betartásával mind az órai munkák, mind 

a dolgozatok írásakor. Nagyon jó gyakorlásnak bizonyultak erre az online feladatok közül 

azok, ahol a feladatok egymás után azonos típusúak, de egyre gyorsabban kell reagálni. Sok 

diák panaszkodott, hogy ez nem megy, nem szeretik, őket biztattuk, hogy ez az igazi kihívás és 

épp azt fejleszti, amire szüksége van. De látványos problémát jelentett a digitális oktatás 

során az órarendi időkeretek betartása is.  
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A precizitás, a pontosság fejlesztése, saját korlátaik felismerése (ne üljön egy feladat feladat 

fölött, ha nem megy), az időbeosztás fontosságának hangsúlyozása cél kell, hogy legyen a 

következő időkben is, hiszen egy felvételi vagy kompetencimérés ezeken is állhat, vagy bukhat. 

 

 

3. Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a digitális munkarend bevezetése óta?  

 

 Az első körülbelül két hét mindannyiunknak nehéz volt, szinte kivétel nélkül mindenki 

ennyi időt említett, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy beleszokjon az új helyzetbe, diák és 

pedagógus is megtalálja a megfelelő platformokat. Ez volt az a szituáció, amikor mi magunk 

is sokat tanultunk diákjainktól, segítséget kértünk tőlük és minden osztályban akadt, aki 

lelkesen magyarázott nekünk. :)  

Sok tanuló volt, akik eleinte nagyon lelkes volt, ami később alábbhagyott, de olyanok is 

akadtak szép számmal, akik eleinte nem vették komolyan, azt hitték csak 1-2-3 hétről van szó, 

amiért szinte kár is átállni, de amikor érzékelték, hogy nem erről van szó, szépen beálltak a 

sorba és dolgoztak, de volt, aki például emiatt nem jelezte, hogy nincs a családban megfelelő 

eszköz, így komoly lemaradással tudott csak csatlakozni 3-4 hét elteltével. Nehéz volt azt is 

számon tartani, hogy mely gyermek mi miatt nem tud kapcsolódni a tanórához, kinél nincs 

hang, kinél van letiltva a youTube, kinek milyen egyéni problémája van.  

 A különböző pletykák sem tettek jót az oktatásnak "úgyis újra kell csinálni ezt az évet", 

"nem lehet osztályozni", "év végén vizsga lesz, a dogák nem számítanak", "nem lehet 

buktatni", "előbb bezár a suli", "nyáron is járni fogunk"... csak kapkodtuk a fejünket a 

gyerekektől hallott, innen-onnan szedett állításokat hallva. 

Néhány szülővel is volt "nézeteltérése" többeknek, akik minket próbáltak hibáztatni azért, 

mert a gyerekük két hónap alatt nem küldött be semmit, és a dolgozatokat sem írta meg. Volt 

olyan, aki 11 nappal az értesítés elküldése után írt, hogy "csak most olvastam", és olyan is, 

aki azt írta, a gyereknek szóljunk, ne neki. Volt kolléga, aki 49 értesítést küldtött ki a Kétában 

a szülőknek, hogy a gyerekük nem küld vissza semmit, ebből talán hárman megköszönték, 

hogy szólt, ketten őt hibáztatták, a többi nem reagált semmit. 

A legnagyobb nehézség nekünk, pedagógusoknak azonban az volt, hogy nem láthattuk a 

gyerekeket. Nem voltak nonverbális visszajelzések. Már mind ismerjük annyira diákjainkat, 

hogy látjuk az arcukon, ha bólogatnak, de nem arra gondolnak, ha elakadnak, ha értik, amit 

mondunk. Ehhez három hónap alatt sem lehetett hozzászokni. A videóhívás megjelenését 

nagyon élvezték, de rendszeresen azt sem lehetett használni, hiszen érthető okokból 

egymásnak bohóckodtak, elvonták egymás és a maguk figyelmét is a tanulásról.  

Sokszor érzékeltük a tanulók kommunikációs képességeinek nem megfelelő szintjét, sok 

esetben annak teljes hiányát. Az okok is többfélék lehetnek, de úgy gondolom, mindenképpen 

foglalkozni kell a jelenséggel. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének feladata előtérbe 

került a digitális munkarend ideje alatt. Sikeres megoldás azokban az eseteben valósulhatott 

meg, ahol a gyermek valamilyen szinten nyitott volt a kapcsolatunk fejlesztésére, ill. a 

családja is ezt támogatta a háttérben. 

A megszokott pedagógiai eszköztár hiányát is érzékeltük egy idő múlva akkor, amikor a tanári 

motivációs eszközöket kerestük.  

A serdülők egy hányada hajlamosabb még inkább befelé fordulni, ha nincs személyes 

kapcsolat, azaz digitális síkon találkozunk, ez nagyon jellemző volt. Van diákunk, aki komoly 

egészségügyi problémával került kórházba ebben az időszakban, amit a vizsgálatok szerint a 

karanténszorongás idézett elő, az, hogy minden megváltozott körülötti, eltűntek a biztos, 

megszokott pontok az életében, megváltozott minden, ő hosszú kezelés előtt áll. Ő egy extrém 

eset, de ha nem is ilyen mértékben, de biztosan sokaknak volt óriási lelki teher ez a rendszer. 

Legalább annyira jellemző volt, hogy jó képességű tanulók csúsznak lefelé a lejtőn, mert 
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sokkal inkább magukra vannak hagyva, mert önhibáján kívül nem tudott mellette ülni a szülő, 

mert ő szivacs módjára szívja magába a tudást az iskolában, ami most nem úgy működött 

ebben az oktatási rendszerben, mint az, hogy valaki hogy s hogy nem szárnyakat kapott és 

korábban bukdácsoló tanulóként írta a hibátlan dolgozatokat. 

Sok osztályban láthatjuk, hogy jóval jobb átlagok születtek, mint ami várható volt a korábbi 

eredmények tükrében. Sokan - diák szülő és pedagógus egyaránt- húzza ki magát büszkén, 

hogy ezt sikerült elérnie, de az, hogy ezek mögött mennyi a valós tudás a gyermek fejében, 

csak a következő tanév során fog kiderülni. Ez főleg a hetedikes, felvételi előtt álló diákok 

esetében nagy izgalmakat rejt a jövő tanév tekintetében. 

 

És még egy személyes megjegyzés a témában, amivel teljes mértékben azonosulni tudok én is, 

és azt gondolom a tantestület minden kisgyerekes tagja is: "Az egyéb, nem megoldott 

problémáim közé inkább a saját családommal, gyermekeim tanulmányaival való foglalkozás 

került. Hisz mi is elvártuk valahol, hogy a szülő, aki otthon van, segítse legalább az alsós 

gyermekét, ezt a saját gyerekeimmel nem tehettem meg az állandó hangcsatorna miatt. Nehéz 

volt ezt megélni." 

− Született-e sikeres megoldás? 

 

Természetesen minden problémát igyekeztünk, sokszor egymás segítségét kérve megoldani, 

ami rengeteg időt emésztett fel. Mivel egyedi problémákról volt szó, mindig egyénileg is 

kellett keresni a megoldást. Volt, akinek a videóhívás megoldotta sok problémáját, volt, aki el 

tudta érni például az osztályfőnök bevonásával, hogy megszűnjenek a legégetőbb problémák, 

volt, aki alkalmazkodott egy-egy osztály speciális hozzáállásához. Mint ahogy a tanteremben, 

itt sem volt egyetlen, mindenre ráhúzható megoldás. Volt osztály, aki akkor is hangon volt, 

amikor kértük, hogy ne legyen, mert videót kellett nézni, vagy épp mérést írni és volt olyan 

osztály is, aki vagy fel sem jött hangcsatornára, vagy ott volt, de nem szólalt meg. Náluk 

maradt a vázlat feltöltése, a videó és online feladat linkelés még akkor is, ha sokkal 

célravezetőbb lett volna és sokszor feleannyi ideig tartott volna a szóbeli magyarázat. 

Mindannyiunk alkalmazkodó képessége óriási leckét kapott az élettől. 

 

- Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

 

 Rengeteg új, a későbbiekben is használható online feladatot ismertünk meg, sokan 

maguk is megtanultak ilyeneket készíteni, mások már kész munkákkal dolgoztak, ki-ki 

vérmérséklete szerint ásta bele magát a használatukba. 

 Az okostankönyv, a tankockák, a MozaWeb, a youTube videók, a kahoot!, a Wordwall, 

a redmenta mindannyiunknak jóbarátja lett, holott korábban keveset tudtunk róluk. 

Mindenkinek lettek kedvencei, amikhez a későbbiekben is ragaszkodni fog, használni fogja és 

olyanok is, amik csak a digitális tanrendbe voltak beilleszthetőek, mert minden terembe nem 

lehet okostábla és ha még telefon akad sok gyereknél, az internet hozzáférés már komoly 

gondokat generálhat, így az önálló vagy akár páros online feladatok könnyen 

meghiúsulhatnak. És ne felejtsük el azt sem, hogy sok, általunk használt oldal csak a 

veszélyhelyzet idejére lett ingyenes, legtöbbjük csak havidíjjal használható a normál oktatási 

időszakokban.  

De elkészített digitális tananyagaink maradandók, a későbbiekben is sokat fogunk tudni 

használni közülük, illetve a gyerekek is nagyon sokat fejlődtek e téren, már a kisebbeket is 

jobban be lehet majd vonni ilyen típusú feladatokba. 
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4. Milyen mérési formákat, eszközöket alkalmaztak munkaközösséged tagjai a 

digitális munkarend időszakában? 

 Legtöbben a Redmentát részesítették előnyben, de sok volt a visszaküldendő feladat is. 

Voltak olyan témakörök. amelyeket lehetetlen volt teszt formájában mérni pl. 

egyenletmegoldás, illetve a gyűjtőmunkák, prezentációk készítés lehetőségével is sokan éltek, 

ez utóbbit nagyon kreatívan oldották meg a gyerekek, az sem volt akadály, ha nem volt 

PowerPoint hozzáférésük, volt, aki a Word 1-1 vízszintes dokumentumát tekintette diának, sőt, 

volt olyan hatodikos kislány, aki a mobiltelefonja jegyzet funkcióját használta szuper ügyesen 

erre a célra. A gyerekek könnyen alkalmazkodtak, gond azokkal akadt, akik nem is akartak 

dolgozni.  

Technikából volt több, gyakorlatban elkészítendő feladat is, természetesen ezeket is fotózva 

kellett visszaküldeni. 

 

Milyen szempontokat vettek figyelembe az értékelés során? 

 

Ha a különböző írásbeli dolgozatokat vizsgálom az elsődleges szempont a helyi tanterv 

követelményrendszere. Természetesen a kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális igényeinek 

is megfelelve. A másodlagos, hogy legyen a dolgozat érdekes, változatos, megbízható 

nehézségű, motiváló legyen, amit az új felületek használatával könnyen tudtunk most 

teljesíteni, de pont az újdonság miatt, nekünk is volt mit tanulnunk. Voltak túl könnyűre 

sikeredett dolgozatok és voltak olyan feladatok, aminek a megoldása az adott felületen 

nehezebbnek bizonyult, mint vártuk, felül kellett bírálni ezeket. A feladatok fejlesztő hatását 

nehezen tudjuk lemérni, mert érezhető volt a megoldások megtekintésekor a 

családi/baráti/internetes és egyéb kreatív segítségek igénybevétele. Csodálatos módon, 

félévkor éppen átment tanuló 100%-os dolgozatot írt, a beadandók egy része "gyöngybetűvel" 

íródott olyan tanulónál, akinek év közben grafológus kellet az írása megfejtéséhez. A válaszok 

" másolás érzékelve" felirattal érkeztek. De ha még onnan másoltak volna, ahol a jó válasz 

volt, de olyan sületlenségeket másoltak ki innen-onnan, hogy biztosak lehettünk benne, hogy 

egy szót se értettek belőle. Egy kollégánk így írta ezt le: "Egyszer az egyiknek meg is írtam, 

hogy az orvosi egyetemen is megdicsérnék ezért a válaszáért, kár, hogy maga se tudja, mit 

írt." 

 A beadandó feladatok milyensége, határidejének betartása is szempont volt. Nem 

adtunk minden alkalommal beadandó házit, de amikor adtunk azt bevasaltuk. Ezeket akkor és 

azoknál kezdték komolyan venni, amikor és akiknél kiderült, hogy a havijegybe 

beleszámítanak ezek is. 

 

Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

 Olyan nem fordult elő, hogy valamely diák nem tudta volna elkészíteni a feladatát 

technikai problémák miatt. Ha késve is, de (egy – két diákot kivéve) mindenki megoldotta a 

feladatát. Kollégáimmal úgy véljük, senkinek nem voltak teljesíthetetlenek a feladatok, aki 

akart és komolyan vette, tudott azon a szinten teljesíteni, mint korábban. Aki viszont az 

iskolában is hajlamos volt a lógásra, az itt is talált mindig megfelelő kifogást arra, hogy miért 

is nem készült el az adott feladat, miért nem volt ott a bejelentett számonkérés idejében 

("elaludtam" /11 órakor/, "asszem, épp wc-n voltam", "pont ebédeltem", "elment a net", 

"anyukám mondta, hogy inkább máskor írjam" stb.) Mindig volt lehetőség pótlásra, de volt, 

aki nem élt vele. Több olyan diák volt, aki a privát üzenetekre sem reagált, a szülőknek írt 

Kréta üzenet után sem történt változás. Úgy érzem, mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, 

hogy ne maradjon le senki. 
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5. Munkaközösséged küzdött-e létszámhiánnyal? Hogyan sikerült áthidalni az ebből 

adódó nehézségeket? 

 

Természetesen a mi munkaközösségünkből is hiányzott kolléga, sőt a tanév nagyobbik 

hányadában kollégák. Az átlagos lekötött óraszám a munkaközösségben 22 óra volt. Ehhez 

jöttek még az eseti helyettesítések melyeket alkalmanként akár 6 hónapig is mi tanítottunk. Azt 

gondolom ez nem csak a mi munkaközösségünknek volt embert próbáló feladat. 

A kémia oktatás iskolánkban évtizedek óta kimagasló színvonalon zajlott, sok diákunk tanult 

tovább pl. vegyipari középiskolába, ez most Kovács Istvánné nyugdíjazásával óriásit zuhant. 

Mindenki, aki helyettesítette a kémia órákat, minden tőle telhetőt megtett, de tudjuk mind, ez 

meg sem közelítette azt, amit eddig megszoktak a Hartyántól. Versenyeken nem indultunk, a 

felvételi felkészítés döcögött, túlélésre játszottunk. 

 Bár az egy főre jutó óraszámmal munkaközösségünk még nagyon jól áll az angolosokhoz 

vagy a társadalomtudományi munkaközösséghez képest, ne felejtsük el, hogy a matematika 

csoportbontása évek óta azért nem valósulhat meg, mert ahhoz azért nem vagyunk elegen. 

Állandó téma köztünk, bár inkább nagyon bele se merünk gondolni, hogy 1-2 éven belül, de 

már a jövő tanév végén aktuális nyugdíjazásokkal is, vajon mi lesz a munkaközösségünkkel?! 

Bízunk benne, hogy sikerül megoldani majd azt is. 

 

6. Értékeld a tanév során elvégzett közös feladataitokat! 

 

Az elvállalat, és még megtartott feladatainkat sikeresen elvégeztük.  

Több versenyen vettünk részt (országos online matekverseny, Hermann Ottó kerületi biológia 

verseny, Teleki Pál kerületi földrajz és földtan verseny, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, 

kerületi fizika- és matematika versenyek, házi Főzőverseny), de több el is maradt a karantén 

miatt (budapesti matematikaverseny, Föld napja vetélkedő). Munkaközösségünk tagjai részt 

vettek a különböző rendezvények dekorációjának elkészítésében, a különleges online ballagás 

szervezésében. 

 

Hogyan működött a munkaközösség a digitális munkarend időszakában? 

 

 A korábban bevált e-mail rendszer segítségével az információáramlás tökéletesen 

működött, de a személyes kapcsolattartás nagyon hiányzott. Tudtuk, hogy ha bármiben 

szükségünk van egymásra, lesz segítség, de nagyon hiányoztak a folyosói félmondatok, az 

összekacsintások. Discordon írtunk/beszéltünk egymással, sokakkal telefonon is egyeztettünk, 

de ez azért nem ugyanaz. Egy-egy téma köré külön Discord szerverek is létrejöttek, tudtuk, 

hogy a támogató közeg mögöttünk áll, problémainkkal ebben a helyzetben is számíthattunk 

egymásra. Különösen az azonos tantárgyat tanítók egyeztettek többet, de aki egyedül volt a 

szakjával, az sem maradt magányos. :)  

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

Gyermekvédelmi feladatról nem kaptam információt, csak felülvizsgálatra küldték kollégáim 

diákjaikat a nevelési tanácsadóba. 
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8. Ellenőrzések száma a 2019-20. tanévben: 

 

 Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

 Őszintén be kell valljam magamnak is, hogy ezen a téren ez a tanév kudarcba fulladt 

részemről. Nem voltam órát látogatni.  

Egy minősülés kapcsán órarészleteket láttam, óraterveket elemeztünk közösen, ötleteltünk, de 

teljes órát nem látogattam. Másik kolléganővel a BECS miatt került sor hasonlóra, ő kérte, 

hogy az év vége felé menjek majd hozzá, erre az ismert okok miatt nem kerülhetett sor. Volt, 

akivel megbeszéltem, de többször is közbejött valami. Másrészt pedig a nyugdíjhoz közelálló 

kollégákat már nem szívesen teszi ki az ember ilyennek, sosincs jó visszhangja egy ilyen 

lépésnek és ők maguk is jelezték, hogy púp lenne a hátukra, nálunk pedig bőven akadnak 

ilyenek (az év közben nyugdíjba vonult Kovács Istvánnén kívül 4 kolléga van 1-2 évre a 

nyugdíjtól).  

A jövő tanévben mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell erre helyeznem! 

 

Igazhatóhelyettesünk három kollégánál járt, kettejüknél a fent említett portfólió és BECS 

kapcsán, ő a következőket írta: 

 

 Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

 Huszárné   fizika, term ism.             természetből javulni kell 

 Fekete    testnevelés 2 ó.  jó órákat láttam 

 Mándoki    matematika   minden rendben volt 

 

9. Kimozdulások 

Kérlek, térj ki arra, hogy sikerült megvalósítanod a digitális osztálykirándulást! 

Milyen visszajelzéseket kaptál tanítványaidtól? 

 

Oszt. Tanulást segítő /db Élményszerző/db Sport/db 

5.b 1 2 1 

6.b 1 3 1 

7.n 2 3 1 

8.n 1 1  

 

 A szokásos október 23-i futáson sok osztály, sok diák, sok pedagógus képviselte idén is 

a Hartyánt a megváltozott feltételek mellett is. Többen vettünk részt a felelős szülők 

Iskolájának érzékenyítő programján a Pólus moziban, illetve mentünk velük a digitális 

Mozaik Múzeumtúrára is. Több osztály volt moziban, adventi vásárokon, voltak osztály 

vetítések, Karácsonyi bulik és ne felejtsük el a Szakmázz! kiállítást se. 

 

A digitális osztálykirándulások nagyon jól sikerültek. A gyerekek olyan helyekre jutottak el, 

ahová nem mehetnének, olyan ismereteket szerezhettek, amit még előszavas tárlatvezetéssel 

nem szerezhettek volna. Egy osztály Los Angelesben/Las Vegasban volt, egy Párizs 

nevezetességeit és a Loire völgyi kastélyokat járta be, ketten pedig múzeumokat látogattak 

virtuálisan. 
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Komoly előkészületeket igényeltek ezek a kirándulások, de a sok pozitív visszajelzés 

megérte. Volt, aki redmentán, volt, aki kahoot! kvízzel ellenőrizte, hogy hasznos is volt e a 

kirándulás az élvezetesség mellett és az igen szép eredmények azt bizonyították, hogy tanultak 

is, nem csak jól szórakoztak. 

 

A jutalmazást, motiválást komoly ötletelés előzte meg. Volt, aki tantárgyi kérdéseket tett fel, 

így akár ötöst lehetett szerezni, volt aki osztályfőnöki dicséretet adott és volt, aki a jövő évi 

ülésrendbe adott szabad kezet a nyerteseknek. Azt hiszem, ezeket jobban élvezték a gyerekek, 

mint a cukorkákat. :) 

 

 A program látogatottsága átlagban 80% körüli volt, a feladatlapok körülbelül a 

gyerekek felétől érkeztek vissza.  

 

 Biztosan voltak, akik kihúzták magukat még ezalól is, no de minden osztályban van 

olyan, aki a táborba/kirándulásra se megy szívesen. 

 

 Hiszem, hogy ez is ugyanolyan maradandó élmény lehetett számukra, ha nem voltak 

saját maguk ellenségeik, mintha valóban kimozdultunk volna. Idén a komfortzónánkon, a 

megszokásokon kívüli tér volt az igazi úti cél, és három hónapon át igyekeztünk ezeket a 

területeket felfedezni. A virtuális osztálykirándulás már csak a hab volt a tortán. 

 

 

10. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 

létszámát kérem!) 

  

 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi 1 fő Földrajz 8.  1 fő Földrajz 8. 

Fővárosi    

Regionális    

Országos 1 fő Matematika 6. 

(online) 

  

 

 

11. Sportversenyek eredményei (a sportágat nem kell megnevezned): 

Kerületi (I-III.): 

Fővárosi (I-10): 
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12. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszán 
Gimnázium 

Szakgimnázium 

(következő évtől 

technikum) 

Szakközépiskola 

(következő 

tanévtől 

szakképző 

iskola) 

Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % létszám % 

8.a         

8.b         

8.c         

8.n 25 13 52 12 48 0 0 0  

 

 

13. 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

Ketten felvételiztek a 6.b osztályból, de egyikük sem nyert felvételt. 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

6.b 2 0 0 

6.c    

6.n    

 

14.  Javaslatok a 2020/21. tanévre 

− több mint öt éve nem nyúltunk a házirendhez, itt lenne az idő átnézni, korszerűsíteni, 

mert az iskolai élet öt év alatt viszont sokat változott. Sok pont már-már betarthatatlan. 

− a felsős év végi osztályozó értekezleten nagyon szembetűnő volt, hogy a havi 

magatartás, szorgalom jegyek értékelése nem a realitásoknak megfelelően történt sok 

osztálynál és diákunknál – jó lenne kidolgozni valami elvárásrendszert, ami segítené a 

bizonytalankodó osztályfőnököket vagy a korábban nem működő papírtovábbküldés helyett, 

beválni látszott a digitális oktatás végére az osztályban tanítók online táblázatban való 

véleményezése, javasolt jegyek megadása, ezt továbbvihetnénk 

− a szülői munkaközösséget jobban bevonni az iskola mindennapi életébe. 
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− az iskola honlapjának frissítése, korszerűsítése; javaslom, hogy az ezzel foglalkozó 

pedagógus heti 1-2 óra órakedvezményben részesüljön. Sok iskolának működik facebook 

oldala, amin az aktualitások megjelennek a honlapról, ezzel nálunk is több szülőt el ellehetne 

érni, mint magával a honlappal, mert most is megtapasztaltuk, hogy azt nem nézik túl 

lelkesen. 

− az év végi osztályzásnál sokat küzdünk, hogy a diák 1-1 becsúszott rossz jegy miatt ne 

kapjon négyest. Ha lenne súlya a különböző számonkéréseknek, akkor nem fordulna elő, hogy 

egy egyes felelés, egyetlen nem készülés lehúzná a gyerek négyes ötös témazáró átlagát. Érjen 

többet egy témazáró, mint egy felelés egy óra anyagából. Érjen többet egy felelés, mint egy 

füzetvezetés stb. 

− a diákok közötti kapcsolat fontosságát most láttuk csak igazán. Aki magára maradt, 

sokszor elveszett támogató szülői háttér nélkül. Szükség volt a többiek társaságára. Óriási 

szükség van a mai világban az összetartás erősítésére. A nagyobbaknak legyen pl.  feladata a 

kicsik segítése (akár nyolcadikos az ötödikest, ötödikes az elsőst segítse az első hónapban), ez 

a népmese napján mindig nagy sikernek örvend. Vagy beszélgetősarkok kialakításával a 

folyosón/aulában, iskolarádióban üzenetküldéssel, zenével naponta 1-1 szünetben vagy csak 

hetente egyszer. 

 

Farkasné Benedikti Dóra 

munkaközösség- vezető 
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Gyógypedagógus 

Felső tagozat 

 
 A tanévre vonatkozó tervezés figyelembe vételével értékeld a megvalósult 

tevékenységeket! 

 

( A félévi beszámolóhoz leadott elemzésed a kiindulási alap.) 

 

 Nehézségek, sikerek, eredmények 

 

 

Mihályi Julianna csoportjába 51 tanuló jár. Év közben jött 1 fő, és 1 fő pedig a fejlesztésre 

(mozgás) már nem volt jogosult. Az egységes követelményszint alakulását próbálta 

figyelemmel kísérni. Ebben arra a következtetésre jutott, hogy még mindig nem egységes. Ezt 

a tanárok személyisége, tanulókhoz való viszonyulása, azok sajátosságainak figyelembevétele 

is nagyban befolyásolja. És itt nem elsősorban negatívumokra gondol, hanem a pozitív 

diszkriminációra. És ezt jó dolog. Mert egyre több kolléga veszi figyelembe az eltérő 

képességprofilt a gyerekeknél, a családi hátteret, a különleges bánásmód igényét. Azt 

tapasztalja, hogy többen, akik ugyanazzal a problémával szembesültek, közös megoldást 

kerestek. Ebbe minden érintettet bevontak. A lemaradás, a lemorzsolódás tekintetében az 

álláspontja nem változott: azok a gyerekek, akik mögött nincs szülői támogatás, kontroll, 

segítő attitűd, nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják a lépést tartani. Pedig az igény 

megvan bennük, hiszen nap mint nap jönnek, kérik, igénylik a segítséget: de csak addig, míg 

iskolában vannak. A hétvégék, a szünetek kontroll nélküliségét kihasználva, nem teljesítenek: 

nincs kész a házi feladat, nem tanulnak. És ez nemcsak a legrosszabb képességű tanulókra 

vonatkozik. Próbáljuk nyomon követni ezeknek a tanulóknak az életét, de folyamatosan azt 

tapasztaljuk, hogy a szülői hátteret mi nem tudjuk ellenpontozni. Ezen a folyamatos iskolai 

jelenlét segít egy kicsit, de tudjuk, hogy sokan épp emiatt nem járnak olyan rendszeresen 

iskolába. A felvételi eredmények alapján azt látjuk, hogy aki igényelte és komolyan vette a 

foglalkozások során a felvételi előkészítéseket, annak sokkal jobban sikerült, még akkor is, ha 

a képességei alacsonyabb szinten voltak. Ezt a gyerekekkel is kiértékeltük, összehasonlítottuk 

az előző eredményeikkel, és egy kis megerősítést kaptak arról, hogy a tanulás nem 

hiábavalóság. 
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2. A digitális munkarend keretei között hogyan sikerült megvalósítanod szakmai 

munkádat? 

 

 Nehézségek, sikerek, eredmények 

 

Az első két hét ráhangolódás és rendszer kialakítás után zökkenőmentesen ment minden. A 

gyerekek megértették, hogy ugyanúgy a rendelkezésükre áll mindenben, mint az iskolában. Ezt 

néha túl szó szerint is vették, este 7-8 órakor! A legtöbb gyerekkel ugyanabban a tempóban 

haladt, mint eredetileg. Voltak nagy pozitív csalódások: Salánki Dominik, Abou Koura 

Moafak, Imre Armand, Opálka Balázs, Asztalos Ádám, Kelemen Karina a 

legszorgalmasabbak, a legbecsületesebben készülők közé tartoztak. Szinte rájuk sem lehetett 

ismerni! Folyamatos kapcsolatban voltak.  

Révész Tamás, Lik Milán, Barna Csaba, Imrik Emília, Deutsch Lili, Illés Márk  nagyon kis 

munkát fektetett be, míg egyedül Vágó Krisztián Nikolásszal nem tudott semmilyen módon 

kapcsolatba lépni. Itt megerősödött benne az, hogy a szülői háttérmunka és támogatás 

elengedhetetlen az eredményes haladáshoz.  

A feladatokat aköré szervezte, hogy az önálló tanulás, információszerzés alakuljon bennük. A 

támpontokat megadta, de egyedül – vagy távsegítséggel-, de önálló ismeretszerzéssel tudtak 

eljutni a megoldáshoz. Az eredményei közé tartozik, hogy sok gyerekkel ugyanúgy, 

ugyanolyan intenzitással tudott haladni, mint eddig. A gyerekek is nagyon sokat segítettek 

neki: "bármilyen kérdésem volt a nettel, a Discorddal, a technikával kapcsolatban, azonnal 

segítettek, magyaráztak, képes segítséggel „támogattak”.  Nagyon jól szórakoztunk közben. " 

 

Mihályi Julianna 

gyógypedagógus 
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ANGOL NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 
14.1. Hogyan, milyen eredménnyel sikerült megvalósítanod a nevelő-oktató munka 

kiemelt feladatait? 

 A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása 

érdekében különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése a digitális munkarend során. 

 

A hatékonyabb otthontanulás érdekében olyan tanulási stratégiák és technikák használatát 

tartottuk fontosnak, amelyeknek egyrészt az előzetes tudás felidézésében is van szerepük 

(ismétlésre is építenek), másrészt pedig a tanulmányi eredmény növeléséhez is biztosan hozzá 

tudnak járulni. Célul tűztük ki ezen kívül a tanulási motiváció fenntartását is. Az új ismeretek 

rögzítése érdekében előfordultak szerepjátékok, egy-egy történet saját szavakkal történő 

visszamondása (önálló szövegalkotás), memoriterek felmondása – ez utóbbiak egy-egy 

olvasmány lényeges elemeinek tömörített részeiből álltak össze – de végeztek tanulóink 

ismétlésre, megerősítésre szolgáló nyelvi játékokat is az órákon, vagy házi feladatként egy-

egy LearningApps-es tankockán keresztül. Nem volt ritka a kulcsfogalmakra rákereső, 

lényegkiemelésre irányuló egyszerű nyelvi feladat sem főleg a felső tagozatos évfolyamok 

tanulói számára, és persze mindemellett rendszeresen sorra kerültek a munkafüzet és a 

tankönyv által felkínált feladatok minden csoport, illetve osztály esetében. 

 

Az online tanítás során egy csoportonként változó mértékű „lemorzsolódást” inkább a tavaszi 

szünet utáni időszakban tapasztaltunk. Az év végi hajrá előtt viszont a végzős osztályokat 

leszámítva - ismét teljesnek volt mondható a tanulói létszám a tanórák alkalmával. Azonban 

azokat a tanulókat, akik nagyon gyenge eredménnyel, sőt hanyagul dolgoztak a tanév 

kezdetétől fogva, az online tanítás során talán még jobban kellett motiválni, biztatni. Több 

alkalommal személyes felszólításaink nyomán tettek eleget egy-egy kulcsfontosságú, 

differenciált feladatnak, esetleg még akkor sem. Minden érintett tanuló megkapta a 

lehetőséget a javításra, volt, aki sikeresen élt vele, volt, aki még ezt sem használta ki. 

 

14.2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak 

megvalósulását!  

Feladatainkat, céljainkat az iskolai munkatervben leírtak szerint igyekeztünk a 

lehetőségeinkhez mérten maximálisan megvalósítani.  

Céljainkban nagyon következetesek voltunk: sokféle technikát alkalmaztunk, a kommunikáció 

központú nyelvoktatást előtérbe helyezve a kommunikációs készségeket fejlesztettük különböző 

párbeszédekkel és helyzetgyakorlatokkal. Az írásbeli kommunikáció fejlesztése érdekében 

pedig levelek, illetve emailek vagy fogalmazások írása sokban segítették a tanulók 

előrehaladását. Az IKT eszközök nélkülözhetetlenek voltak számunkra.  Mondhatjuk hozzánk 

nőttek nemcsak a digitális oktatás idején, hanem már korábban is. 

Az 5. és 7. évfolyamokon házi angol nyelvi vizsga (az angol irányultságú osztályokban) 

lebonyolítása elmaradt, a felkészítés azonban nem. Az egységes követelményrendszer alapján 

történő felkészítés, egységes tételek kidolgozása folyamatos volt a digitális oktatás alatt is. 

A munkatervünkben szereplő céljaink között szerepelt a hallott szöveg értésének fokozatosabb 

gyakoroltatása gondolva az országos mérésekre, illetve a lehetséges nyelvvizsgára is. 
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Ezt leginkább videók, kisfilmek valamint magnóhallgatási feladatok segítségével értük el. 

Szerencsére ebben nagyon sokat segít a jól megválasztott könyvünk, amelynek software-re 

számos videót kínál különböző feladatokkal, ezzel gyakoroltatva a hallás, illetve szövegértést 

is. 

A palettánkból természetesen a nyelvtani szerkezetek begyakoroltatása sem hiányzott, ezt még 

talán a digitális oktatás alatt többet is lehetett alkalmazni az online feleletválasztós nyelvtani 

tesztek sokaságának segítségével. Mindezek mellett,  ha felmerült egy-egy tanulónál 

valamilyen probléma, bizalommal fordulhattunk az osztályfőnökökhöz,  akikkel tartottuk a 

kapcsolatot illetve visszajelzésekkel tájékoztattuk őket a tanulók eredményeiről. 

Az idegen nyelv sikeres elsajátítása sokféle tényezőtől függ, így törekedtünk arra, hogy a 

tanórán történő nyelvelsajátítás a tudatos nyelvtanulás felé mozduljon el, és az életkornak, 

érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő változatos órai tevékenységek 

jellemezzék a nyelvtanítást. Az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés állt a 

középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel is segítettük. A tanulók aktív, 

önálló nyelvtanulóvá nevelését, illetve fejlődését csak elősegítette a digitális módon való 

ismeretátadás/ismeretszerzés az utóbbi hónapok során, melyen keresztül a napjainkban 

fokozottabban előtérbe került digitális kompetenciafejlesztést is előre mozdítottuk. 

 

14.3. Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a digitális munkarend 

bevezetése óta?  

- Született-e sikeres megoldás? 

- Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

 

A digitális oktatás elrendelése után, szinte időnk sem volt felocsúdni a meglepetésből. 

Szerencsére az értekezleten megkaptunk minden információt arról, hogyan induljunk el. Nem 

volt könnyű, kevés jártassággal, minimális felkészüléssel, rögtön a mélyvízben találtuk 

magunkat. Fokozatosan alakult ki a napi rutin.  

A későbbiek folyamán jól boldogultunk annak köszönhetően, hogy a Discord program 

felületén sikeresen tudtuk az osztály – tanár, illetve a diák – tanár kapcsolatot fenntartani; a 

tanítás, de még az esetenkénti egyéni felzárkóztatás is gördülékenyen zajlott. A folyamatos 

hang- és szöveges kommunikáció lehetősége és a tesztek, kiegészítő tananyagok feltöltésének 

egyszerű kivitelezhetősége kapcsán mindenki aránylag elégedett volt. A diákoktól, és 

szüleiktől is pozitív visszajelzések érkeztek. Munkaközösségünk tagjai az órarend szerinti 

beosztásra figyelve tartotta meg a tanóráit, így szinte minden esetben a 

csoportokkal/osztályokkal sikerült a tananyagot végig vennünk a tantervi követelményeknek 

megfelelően. Ha egy-egy technikai probléma fellépett, akkor az adott szerverre megküldtük az 

éppen aktuális feladatot a tanulóknak, amelyet ők a megadott határidő figyelembe vételével 

küldtek vissza ellenőrzésre. A házi feladatok esetében is a határidők szerinti feltöltés volt az 

elvárás; a tanulók többsége megfelelő hozzáállást tanúsított. 

Az online oktatás során előforduló apró, időnként előforduló technikai nehézségekkel mindig 

sikerült rövid alatt megküzdenünk, és inkább igyekeztünk az előnyöket (pl. hanganyagok, 

feladatmegoldások, kiegészítő tananyagok könnyen megvalósítható feltöltése) értékelni. A 

LearningApps és Redmenta feladatok kapcsán azt mondhatjuk, hogy bővült az eszköztárunk, 

mivel korábban ezeket a tankockákat a tanórákon egyáltalán nem alkalmaztuk interaktív tábla 

híján. A jövőben azonban úgy látjuk, hogy sikeresen alkalmazhatjuk ezeket és egyéb más 

felületeket a tantermek falain belül is. 
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14.4. Milyen mérési formákat, eszközöket alkalmaztak munkaközösséged tagjai 

a digitális munkarend időszakában? 

- Milyen szempontokat vettek figyelembe az értékelés során? 

- Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

A mérésekhez a Redmentát, a tankönyveinkhez tartozó mérőeszközeinket, vagyis a témazáró 

feladatlapokat használtuk, illetve esetenként az Interneten fellelhető különböző kiegészítő 

anyagokat is. Az értékelésnél a Hartyános százalékolást vettük alapul.  

Az értékelés során mindig számításba vettük egy-egy tanuló pontos feladatkövetését is, és azt, 

hogy a megadott határidő figyelembevételével küldte-e be a munkáját. A feladatait pontosan, 

szorgalmasan elvégző tanulók, illetve a tanórán aktívan dolgozók munkáját 5-össel  értékeltük 

(5 jutalom, vagy piros pont 5-öst ér). A dolgozatok esetében is a határidők szerinti feltöltés 

alapelvárás volt.  

A tanulók többsége megfelelő hozzáállást tanúsított mind a házi feladatok, az órai munkák, 

mind a különböző dolgozatok teljesítését illetően. A következetes és megfelelő motiváció 

mellett a legtöbben készségesen vettek részt az oktatásban szorgalmasan és komolyan véve 

feladataikat. Sajnos, akadtak olyanok, akik késtek, megfeledkeztek a kiadott feladatok 

elvégzéséről. Őket többször fel kellett szólítani. az idő előrehaladtával azonban már többször 

azt kellett tapasztalnunk, hogy a korábban aktívan dolgozó diákok is elfáradtak és kevésbé 

szorgalmasan végezték el feladataikat. 

14.5. Munkaközösséged küzdött-e létszámhiánnyal? Hogyan sikerült áthidalni az 

ebből adódó nehézségeket? 

Munkaközösségünk évek óta létszámhiánnyal küzd. Ez a helyzet szerencsére november 

közepére kicsit javult, mikor újra körünkben üdvözölhettük Meskó Juditot, volt Hartyános 

angol szakos pedagógust. Ám a nyelvoktatáshoz szükséges optimális osztálylétszámot 

(csoportbontást) sajnos Judit visszatérése sem minden esetben eredményezte, hiszen 

érkezésével párhuzamosan Mártit veszítettük majdnem el, mivel ő csak egy osztályt tudott 

tanítani a magyar tantárgy elvállalása miatt. Ha maradnánk így négyen teljes létszámmal, 

vagyis Márti több óraszámban tudna angolt tanítani és a csoportbontások is 

megvalósulnának, akkor mondhatnánk azt, hogy a munkaközösségünknél a létszám kielégítő. 

Ez azonban még sajnos várat magára, de reménykedünk, hogy a jövőben, ez változhat, illetve 

változni fog. 

A létszámhiányból adódó nehézséget a második félév során inkább a digitális oktatási rend 

megkezdéséig éreztük. Az 5.c és a 8. a osztály például teljes létszámban nehezen és nem kellő 

komolysággal tanult a tanterem falai között. Ugyanilyen jellegű nehézség csoportbontás 

esetén valószínűleg nem jelentkezett volna. Az ebből fakadó tanítási akadályokat  – úgy tűnt – 

a digitális munkarend valamelyest feloldotta; legalábbis a magatartási gondokból, illetve az 

érdektelenségből eredő problémák kevésbé jelentkeztek. Azonban a tanulással az említett 

osztályok hanyag tanulói az online tanulási formában is igen nehezen boldogultak. 
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14.6. Értékeld a tanév során elvégzett közös feladataitokat! 

- Hogyan működött a munkaközösség a digitális munkarend időszakában? 

A tervezett havi programokat maradéktalanul sikerült lebonyolítanunk a digitális oktatás 

kezdetéig. A Halloween party, a Gólyaavató, a Karácsonyi népszokások, a betűzőverseny 

vagy a Pancake Day mindegyike megrendezésre került és sikeres volt, illetve a kerületi 

versenyen is részt vettünk. Számos havi programot terveztünk még, de azokat a digitális 

oktatás során nem lehetett megvalósítani. 

A közös feladatok közé tartozott a havi programok mellett a helyi tanterv átírása, illetve újra 

írása. Ez igazán feladta a leckét, nagyon nehéz volt mindkét időszakban, a digitális oktatás 

előtt és alatt is, hiszen teljesen más témakörök, teljesen más követelmények jelentek meg az új 

NAT-ban, melyek szinte köszönő viszonyban sem voltak a régiben találhatókkal. Ezért ez egy 

nagy falat volt. A végén azonban elkészült a „mű”.  

A kompetencia és az év végi beszámoló elkészítésében is szoros együttműködés segítette 

munkánkat.  

Napi kapcsolatban álltunk egymással a Discordon is, így pontos és gyors kommunikációt 

tudtunk megvalósítani, azonnal képesek voltunk szükség esetén intézkedni. 

 

14.7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

Az évben 4 pedagógiai véleményt kellett írnunk 4 tanulóról. Egyéb intézkedések nem voltak. 

Néhány gyerek igénybe vette az iskolapszichológus segítségét, de intézkedéseket nem kellett 

tennünk. 

 

Ellenőrzések száma a 2019-20. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Sino Zsuzsanna   8.c – Angol    Nagyon jó volt 

Az év során több óralátogatást is terveztem, a kialakult járványhelyzet azonban keresztülhúzta 

a számításaimat. A digitális tanrend során azonban online sikerült egy órán részt vennem, 

ami igazán rendhagyó, de nagyon élvezetes volt. A meglátogatott kolléga tapasztalt, tőle csak 

tanulnunk lehet és sok érdekes tapasztalatot is szereztem az óráján. 

 

14.8. Kimozdulások 

- Kérlek, térj ki arra, hogy sikerült megvalósítanod a digitális osztálykirándulást! 

- Milyen visszajelzéseket kaptál tanítványaidtól? 

 

Oszt. Tanulást segítő /db Élményszerző/db Sport/db 

 

5.a 

   

Az Esztramos barlang  és A szarvasi mini 

Magyarország 5.a  

 

 

Az 5.a osztályos gyerekeknek tetszett a digitális kirándulás és ha lehetőség lesz rá 

mindenképpen személyesen is felkeressük ezeket a helyeket. Kicsit tudományosan is 

körbejártuk a barlangos témát, így nemcsak rácsodálkozunk majd a látottakra, hanem 

bizonyosságot szerzünk. A makettvilág azért lesz érdekes, mert minden játékszerű és egy-egy 

épület pár lépéssel körbejárható. A digikránduláson hamar bekapcsolódtak a gyerekek és 

kutató munkát is vállaltak. A gyors információ keresésbe és átadásba, a képi megjelenítésekbe 

gyakorlottan szálltak be.  
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Oszt. Tanulást segítő /db Élményszerző/db Sport/db 

 

7.a 

 

Pályaválasztási börze – 

BNV  

„Magyarság Koncert” - 

Lázár Ervin Program 

 

Érzékenyítő előadás – Pólus 

Mozi 

  

London – digitális   

 

A 7.a osztály különböző javaslatok után egy londoni kirándulás mellett döntött. Négy tanuló 

vállalta, hogy segít a lebonyolításban. PPT-és vetítést és kiselőadást tartottak, az információk 

hasznosítása érdekében pedig LearningApps-es és Redmentás feladatokat készítettek. 

Természetesen virtuálisan, pl. a Youtube és a Google Earth segítségével bejártuk London 

híres helyeit, nevezetességeit is és azt mondhatom, hogy a gyerekek és én is élveztük az egész 

kirándulást. (Még a 8.c osztállyal is találkoztunk a Buckingham Palota előtt!)  

 

Oszt. Tanulást segítő /db Élményszerző/db Sport/db 

 

8.c 

Érzékenyítő előadás 

Pólusban mozi 7-8 évf. 

Lázár Ervin Program 

Operett Színház 

 

Bethlen Gábor 

Pályaválasztási Börze 

  

Pályaválasztási Börze BNV   

London - digitális  

 

A digitális osztálykirándulás során hű maradtam önmagamhoz, és Londonba kalauzoltuk el az 

osztályfőnök helyettessel a 8.c osztályos gyerekeket. 

A PPT-s vetítés, a sok látnivaló, a nevezetességek, a híres múzeumok, a Warner Bros. Studio 

(Harry Potter nyomában), a híres parkok, vagy a tradicionális ételek, amiket nem szabad 

kihagynunk, ha Londonban vagyunk, a Panoptikum igazán nagy hatással volt a gyerekekre. 

Mivel ebben az évben terveztük, hogy elutazunk pontosan Londonba és ha már ezt nem 

sikerült megvalósítani a kialakult helyzet miatt, akkor a gyerekek legalább nagyvonalakban 

betekintést kaphattak arról, hogy hova mentünk volna. Még az egyik szülő is megjegyezte, 

hogy nagyon tetszett neki ez a kirándulás. Jó volt hallgatni és néha ő is bekapcsolódott. 

Tehát az online kirándulásnak nagy sikere volt és pozitív visszajelzést kaptam gyerekektől és 

szülőktől egyaránt. 

 

14.9. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

 

  

A verseny szintje 

Tantárgy megnevezése: 

Angol 

I. II. III. 

Kerületi 1 fő   

Fővárosi    

Regionális    

Országos    
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A 8.c osztály tanulói ugyan versenyre nem mentek, de sokan közülük végig készültek, még a 

digitális oktatás alatt is az Origo B1 angol nyelvvizsgára. Sajnos a vírushelyzet miatt csak 2 

tanuló jelentkezett a vizsgára, akiknek az eredményét július elejére várjuk. Elmondásuk 

szerint és az egyik tanuló szóbeli pontszámai alapján – ami 92% – igazán reménykedhetünk a 

jó szereplésben. Persze még várnunk kell az írásbeli eredményére.  

 

14.10. Sportversenyek eredményei (a sportágat nem kell megnevezned): 

Kerületi (I-III.): 

Fővárosi (I-10): 

 

14.11. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztál

y 

Létszá

n 

Gimnázium 

Szakgimnázium 

(következő évtől 

technikum) 

Szakközépiskol

a 

(következő 

tanévtől 

szakképző 

iskola) 

Szakiskola 

létszá

m 
% 

létszá

m 
% 

létszám % létszá

m 
% 

8.a         

8.b         

 

8.c 
28 17 

61%(60.7

) 

kerekítve 

11 

39% 

(39.28) 

kerekítv

e 

 

  

8.n         

 

14.12. 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

6.b    

6.c    

6.n    

 

14.13. Javaslatok a 2020/21. tanévre 

Nagyon örülnénk, ha lenne csoportbontás, illetve ha bővülne a tanári karunk akár egy 

magyar szakos pedagógussal is, ami lehetővé tenné, hogy Székely Márta több óraszámba 

taníthatna angolt. 

A Discord felületén való kapcsolattartás a továbbiakban is, tehát a következő tanévben is 

praktikus és hatékony érintkezési mód lehet a kollégák közötti gördülékeny kommunikáció 

lehetőségét tekintve.  

 

                                                                                                                   Gergely Enikő 

munkaközösség-vezető 
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NÉMET NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG  

 

1. Hogyan, milyen eredménnyel sikerült megvalósítanod a nevelő-oktató munka 

kiemelt feladatait? 

 A tíz hónapból álló tanévet a munkaközösség tagjai összességében eredményesnek tartják. A 

tantermen kívüli digitális oktatás váratlan bevezetése természetesen új feladatok elé állított 

minket, amelyek megoldása nem mindig volt zökkenőmentes. Március közepéig mindenki az 

iskola falai között, a megszokott módon végezte nevelő-oktató munkáját, annak teljes 

egészében digitális térbe való helyezése újfajta szemléletet követelt.  A munkaközösség 

tagjainak hamar fel kellett ismerni, hogy a digitális átmenet minden szereplőjének nagyfokú 

rugalmasságára lesz szüksége ahhoz, hogy digitális eszközökkel támogatott, eredményes 

nevelési és oktatási folyamatot valósítsunk meg. Életkorunkból adódóan és előzetes 

tapasztalataink alapján, nem egyforma felkészültséggel csöppentünk a rendkívüli helyzetbe. 

Volt, aki a digitális tanrend bevezetése előtt is már napi szinten alkalmazta a digitális 

technikákat és volt olyan kolléga, akinek hirtelen több évnyi tanulási utat kellett rövid időn 

belül bejárni, illetve ahhoz a lehető legrövidebb idő alatt alkalmazkodni. Abban 

egyetértettünk, hogy a tanév hátralevő részében nem oktatási reformot kell végrehajtanunk, 

hanem biztosítanunk kell az oktatási feladatok ellátását és a vállalt célkitűzéseink (DSD I. 

nyelvvizsga) megvalósulását. Annak érdekében, hogy ez a kollégák és a tanulók számára is a 

lehető legkisebb frusztrációval járjon, igyekeztünk segíteni egymást. 

A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében már a 

tanév eleje óta bevezettünk és használtunk számos érdekes appot, online feladatkészítő oldalt, 

amelyek segítségével a hatékony szótanulást, vagy az olvasott szöveg értését otthon is 

gyakorolni tudták a tanulók. Többségünk a digitális tanrend előtt is rendszeresen használta 

ezeket a tanulássegítő felületeket. Kollégáim közül többen létrehoztak tanulói, illetve 

osztályfiókokat, így minden tanuló közvetlenül megtalálta a számára készített feladatokat, a 

pedagógus pedig visszajelzést kapott az elért eredményekről. Szövegértési feladatokat, 

amelyek az elmúlt évek idegen nyelvi mérései és a nemzetközi nyelvvizsgák elemzése alapján 

fejlesztendő területnek bizonyultak intézményi szinten, kiválóan tudtuk gyakorolni a tanulók 

korosztályától függetlenül. Alsó tagozaton lehetőség volt digitálisan és játékosan gyakorolni 

mondat puzzlet, párosító, összekötős feladatokat, lehetett dominót, triminót, labirintust 

szerkeszteni. a szöveg bekezdéseit sorrendbe állítani, címet adni. Felső tagozaton lehetőség 

volt a szöveg tagolására és az adott részhez tartozó kérdések megválaszolására, így könnyen 

rá lehetett őket vezetni egy hosszabb szöveg helyes értelmezésére. 

Az örök nyűg, a szótanulás a quizlet.com-on , a Wordwall, Kahoot, Learningapps, Genially 

(szabadulószoba és rejtvénykészítő oldal) segítségével szórakozássá vált: a tankönyv 

szókincse alapján szókártyákat, változatos feladattípusokat lehetett szerkeszteni, amivel a 

szótanulást, a hallás utáni szóértést, a szavak helyesírásának rögzítését lehetett gyakorolni, ezt 

követően tesztelhették önállóan vagy egymás elleni tudáspróba során a tanultakat. 

A digitális tanrend beveztése ráerősített erre a megkezdett munkára, tanulóink nagy része 

komfortosan érzi magát az online felületeken, nem okoz nekik sem kudarcot, sem stresszt. 

Tanulói értékelések, önértékelések alkalmával az derült ki, hogy kifejezetten élvezik a 

digitális térben megvalósuló önálló, illetve csoportmunkát és hatékonynak érzik a változatos 

tanulási technikákat. 

A tananyag befejezése a legtöbb csoportban nem okozott problémát. 
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A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat a digitális munkarend során is segítettük. 

Differenciáltuk a feladatokat, ugyanúgy biztosítottuk a többletidőt vagy csökkentettük a 

feladatok mennyiségét. 

Az online órákról távolmaradókat és szüleiket minden esetben kerestük a Kréta rendszeren és 

a Discordon, telefonon, emailben. Érdeklődtünk a hiányzás okáról, valamint elküldtük 

számukra külön is az elvégzendő feladatot.  

A kollégák által jelzett elmaradások esetén osztályfőnökként felvettük azonnal a kapcsolatot a 

gyerekekkel és a szüleikkel is, így megnyugtatóan alakultak a tanulók év végi eredményei.  

       Nagy segítséget jelentett több osztályban is Mihályi Julianna fejlesztőpedagógus 

munkája, akihez a segítségre szorulók bizalommal fordulhattak.  

 

 

1. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!  

               

Céljaink és feladataink: 

 Belső tudásmegosztás munkaközösségen belül: véleményünk szerint jól működött, 

ugyanakkor a kollégák nyitottsága nem egységes. A többségünk szívesen osztja meg 

tapasztalatait , van , aki  kevésbé. Az óralátogatás ebben a tanévben háttérbe szorult, ennek 

több oka is volt. Első félévben létszámhiány miatt nagylétszámú osztályokkal dolgoztunk, az 

állandó helyettesítések és a gyakori órarend változások miatt nem volt nagy mozgásterünk. A  

BECS munkájához tartozó kötelező óralátogatások  ebben a tanévben kikerültek a 

munkaközösség-vezetői feladatok közül. Továbbképzéseken szinte mindenki részt vett a 

tanév folyamán, a tapasztalatokat megosztottuk egymással. Többségünkre jellemző a  

folyamatos önképzés, az ennek keretében megismert új  módszerek és feladattípusokat 

aktívan megosztottuk egymással a digitális tanrend időszaka alatt is. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása, egységes témazáró kidolgozása és 

használata: új kollégánk január végi érkezésekor az volt a tapasztalat, hogy nem minden 

kolléga tartotta be az egységes követelményrendszert. 

 

 Változatos módszertani eszközök alkalmazása a nyelvi órákon: modern szemléltető 

eszközök és IKT alkalmazása, naprakész módszertani ötletek használata.  

          Úgy értékeljük, hogy lehetőségeinkhez képest ennek többségünk maradéktalanul 

megfelel. Termeink projektorral felszereltek, az internetkapcsolat stabil, így sem az 

intézményben, sem otthon nem volt akadálya annak, hogy élményszerű, változatos tanórákat 

tervezzünk. 

 

 Differenciálás a tanórákon: a német nyelvórákon túlnyomórészt a tehetséges, de az 

SNI-BTM -es tanulók igényeinek figyelembevétele is az óratervezésnél. Kollégáim 

beszámolója alapján a differenciálás mindkét irányban megvalósult. A tanórákon a tehetséges 

és nehézségekkel küzdő tanulók is általában megkapták a személyre szabott segítséget. 
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 Magas szakmai színvonalon nyújtott nyelvoktatás: az intézményi belső ellenőrzés 

szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek megerősítése (felső tagozaton az 

olvasott szöveg értése), a célul kitűzött nemzetközi nyelvvizsgaszintek elérése. 

 

 Úgy gondoljuk, hogy ebben a tanévben is sokat tettünk ezen a téren. A tavalyi tanév 

tapasztalataira alapozva tudatosan előtérbe helyeztük az olvasott szöveg értésének fejlesztését, 

célirányosan gyűjtöttük ehhez a módszertani ötleteket és digitális térben is megvalósítottuk. A 

nemzetközi nyelvvizsgákra való felkészülés a digitális tanrend alatt is folyamatos maradt, 

annak ellenére, hogy a járványügyi helyzet miatt csak a DSD I. nemzetközi nyelvvizsga 

valósulhatott meg. Ősszel azonban szeretnénk pótolni a Goethe –Intézet nyelvvizsgáit is. 

 Tanulási morál további erősítése: a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának 

erősítése.  

Sokat dolgoztunk ezen a területen, mert a tanulók motiválása sokkal nehezebb volt a 

személyes kapcsolattartás hiányában. Erre nagy hangsúlyt fektettünk, igyekeztünk még 

élményszerűbb órákkal felkelteni és fenntartani az érdeklődést. Ez azt eredményezte 

tapasztalataink szerint, hogy a digitális tanrend alatt a pedagógusoknak jóval több idejét 

emésztette fel a tanórák előkészítése. 

 

 A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése: komplex kommunikációs 

feladatok beépítése a tanórákba.  

Egész tanévben megfeleltünk ennek, a digitális tanrend alatt hangcsatornán is nagyon 

komolyan vettük a folyamatos szóbeli szövegalkotás fejlesztését (is). 

 

     A nemzetközi nyelvvizsga mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása és 

lebonyolítása.  

A házi nyelvi vizsgát kidolgoztuk ugyan, de megvalósítani ebben a tanévben a járványügyi 

helyzet miatt nem tudtuk. 

 

 A Goethe-Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2, valamint DSD 1 (A2-B1), 

illetve a Corvinus német nyelvű B2 elnevezésű egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való 

szakszerű felkészítés. 

 A felkészítés folyamatos volt, de csak a DSD I. nemzetközi nyelvvizsgát tudtuk 

lebonyolítani. 

 

Céljaink és feladataink a  német nyelvoktatás területén: 

 a kerületi óvodák részére ingyenes, játékos német nyelvi foglalkozások biztosítása 

A Hartyán Óvodában a heti rendszereséggel tartottunk német nyelvi foglalkozást, a létszám 

nagyon magas volt, 26 fő. A visszajelzések alapján az óvodások nagyon élvezték, a leendő 

első osztályainkba szívesen iratkoztak be. 

 A tanulmányi versenyeken való aktív részvétel: tehetséggondozás tanórán és tanórán 

kívül, versenyeztetés, programok 
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Az iskolák bezárásáig minden tervezett tanulmányi versenyen aktívan vettünk részt és szép 

versenyeredmények születtek. A táblázat megtekinthető egy következő pontnál. Ebben a 

tanévben is zökkenőmentesen megszerveztük a Kerületi Német Nemzetiségi Vers-és 

Prózamondó Versenyt. 

 

 Országos nyelvi mérésekre való eredményes felkészítés: a tavalyi kompetenciamérés 

és nyelvvizsga eredmények megtartása, emelése, a fejleszthető területek (olvasott szöveg 

értése) figyelembe vételével. 

A felkészülés folyamatos volt, kiemelten foglalkoztunk az olvasott szöveg értése feladatokkal, 

az országos mérés azonban elmaradt. 

 

 A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai felvételi vizsgára. 

Egyénre szabottan megvalósult. 

 Céljaink és feladataink a német nemzetiségi hagyományok ápolása területén 

 

 Német nyelvi táborok meghirdetése belföldön és külföldön: nyelvi táborok szervezése, 

lebonyolítása 

Szervezett a munkaközösség ebben a tanévben is nyelvi tábort ausztriai helyszínnel, de sajnos 

a járványügyi helyzet miatt nem valósult meg. Az előleget visszakapták a tanulók. 

 

 Közösségépítő programok szervezése, szülők bevonásával.  

A Márton napi lámpás felvonulás alkalmával kb. 500 fő vett részt az iskolai programon, az 

alsós szülők különösen aktívak.. Az óvodások is meghívást kaptak. A műsor megtekintése 

után papírlibákat gyűjtöttek a tanulók, felvonultak, majd közösen elfogyasztották a kalácsot és 

a kakaót. 

 

 Szoros kapcsolat a külső szakmai partnerekkel: a XV. Kerületi Német Nemz. 

Önkormányzat, Goethe-Intézet, Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja  

( Baja) 

Minden külső szakmai partnerünkkel harmonikus és aktív kapcsolatot ápolunk, a XV. 

Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat ebben a tanévben is támogatta programjainkat, 

februárig 126 000 Ft-tal. 

A tanév során márciusig a programokat megvalósítottuk: Schultüte, Martinstag , Gólyaavató, 

Mikulás, karácsony, szavalóversenyek, farsang.  

Terveztünk tavasszal kirándulást Újhartyánba. 

Az 1. n-nel farsangolni mentünk volna, de olyan sokan hiányoztak a megbeszélt időpontban, 

hogy végül lemondtuk. 

2 -3. n az újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola Projekt napjára ment volna el, 

felvettük  a kapcsolatot az új iskolavezetéssel, az időpont is megvolt, de a járvány miatt 

elmaradt. Erre a rendezvényre az érintett osztályok tánccal is készültek volna. 
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2. Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a digitális munkarend bevezetése óta?  

A következőkben a munkaközösség tagjait idézem: 

 Nehezen, rosszul hallható diákok a nem megfelelő internet-kapcsolat. 

 Késve leadott vagy egyáltalán el nem készített feladatok, annak ellenére, hogy 

határidő ki lett tolva. 

 A feladatok megadásakor hiába írtam le részletesen az adott feladat kivitelezését, 

határidejét, a tanulók nagyon sokszor visszakérdeztek. Gyakran tűnt úgy, mintha el sem 

olvasták volna a feladatleírást, illetve mintha nem tudták volna értelmezni. Sok időt töltöttem 

azzal, hogy egyenként válaszoltam az ilyen jellegű kérdésekre. 

 Hangkapcsolatos órán nagy háttérzaj, ezáltal a családi életbe történő „belehallgatás”, 

ami olykor kellemetlen volt mind az én, mind a többi tanuló számára. 

 A gyerekekkel a tankönyv alapján haladtunk. A megértést és a gyakorlást igyekeztem 

különféle digitális feladatokkal érdekessé tenni- bár meglátásom szerint ezek inkább a passzív 

tudást mozdították elő, aktivizálásukhoz további gyakorlásra lesz szükség. 

 A gyerekek digitális eszközei nagyon vegyes képet mutattak: telefon/tablet/laptop 

vagy számítógép- az alkalmazásokat másképp látták ezen vagy azon. Az internetes 

sávszélesség is más és más mindenkinél: volt, aki csak a küldött feladatokat tudta elvégezni, 

volt, aki csak hallott, de beszélni nem tudott.  

 Volt olyan gyerek több is, aki úgy tanult, hogy a háttérben üvöltött a rádió/zene és a 

szülők/nagyszülők ordibáltak, káromkodtak. Csoda, hogy így tudtak teljesíteni! 

 A tananyag számonkérése néha teljesen valótlan képet adott. 

 

Született-e sikeres megoldás? 

 Sokan nem tudtak az eszközeiken fájlt menteni és a discordra feltölteni, ezért kb. 8 

szövegszerkesztő programot kellett letöltenem és fázisfotókkal leírnom nekik, hogy kell ilyet 

csinálni. Sikerrel jártam, mert egy híján mindenkinek sikerült! 

 A DSD felkészülés során egyéni beosztásban, 15 perces időkeretben gyakoroltuk a 

szóbeli vizsga feladatait. Ennek során olyan gyerekek is megnyíltak és bátran kommunikáltak, 

akiknek a hangját amúgy alig lehet hallani. 

 Nem volt fegyelmezési probléma, mert aki próbálkozott és az első figyelmeztetések 

után sem állt le, lenémítottam, így nem tudta zavarni a többieket, de lehetősége volt az órát 

követni ill. írásban válaszolni a kérdésekre.  

 Az első órákon azt érzékeltem, hogy lassabb a munkatempó, ettől vontatottnak tűnt. 

Ezért a gyerekeket 4-5 fős csoportokra osztottam a hangcsatornán, így kisebb csoportokban, 
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hatékonyabban dolgoztak csoportmunkában és páros munkavégzésben, jobban is élvezték. Én 

csoportról csoportra forogtam. Amíg az egyik csoport írásbeli feladatot készített, addig a 

másik például szóbeli feladatrészt gyakorolt velem. 

 Akiknek hiányuk volt, a figyelmeztetések után végül teljesítették a feladatokat. 

 

Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

 Kreativitás, a cél az volt, hogy minél változatosabb és érdekesebb legyenek a 

hangkapcsolatos órák, és, hogy a megszokott játékos feladatokhoz hasonlóak is legyenek egy-

egy órán. 

 Empátia-képesség, rugalmasság, még több türelem és bizalom a tanulók felé. 

 Megosztott figyelem: a hangkapcsolatos órákon voltak, akiknél valamilyen okból 

kifolyólag nem működött a mikrofon, tehát nem tudtak „élőben”, hanggal kommunikálni. 

Ezen tanulók számára az üzenet-csatornában írtam a feladatot és az óra alatt itt küldték vissza 

a válaszaikat. Így miközben órát tartottam, ezeket a visszaküldött válaszokat is ellenőriznem 

kellett. 

 Rengeteg digitális feladatkészítőt, tanuláshoz használható játékot (pl. szabadulószoba) 

ismertem meg, amelyeket örömmel használtunk. A tanórákba még több játékosítást kellett 

vinni ahhoz, hogy a figyelmet tartani lehessen. 

 Saját munkaidő céltudatosabb tervezése, beosztása. 

 

 

3. Milyen mérési formákat, eszközöket alkalmaztak munkaközösséged tagjai a 

digitális munkarend időszakában? 

Milyen szempontokat vettek figyelembe az értékelés során?  

 A tanulók eddig megismert egyéni képességei összevetve a digitális oktatás során 

történt számonkéréseken hozott eredményeikkel. 

 Életkori sajátosságok. 

 Otthoni/családi körülmények. 

 SNI-s, BTM-es papírral rendelkező tanulók kiemelt figyelme. 

A hagyományos felmérő forma a digitális tanrend alatt nem működött. A különböző 

tesztkészítő programok viszont beváltak, bár ott többször előfordult technikai probléma. 

Írásbeli számonkérés általában a Redmenta-felületen történt, vagy önálló szövegalkotásnál 

visszaküldött Word formátumban, ez megkönnyítette a javítást is. 

Szóbeli számonkérés a Discord felületen hangkapcsolattal történt. 
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Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

Tapasztalataink szerint nagyon rugalmasan alkalmazkodtak, ha valakinek az elején technikai 

problémája akadt, hamar orvosolni tudtuk.  

Nagyon könnyítette a munkát, hogy intézményi szinten egységesek maradtunk és rögtön az 

elején megállapodtunk az egységes felületekben 

(Discord, Redmenta). Így áttekinthető és könnyen kezelhető volt a közös munka mindenki 

számára. 

Amennyiben egyértelműen meg voltak fogalmazva az értékelési szempontok, akkor a tanulók 

könnyen alkalmazkodtak. 

Az önállóan kidolgozandó feladatok előtt mindig tisztáztuk az elvárást és a követelményt, pl. 

milyen szövegtípust kell alkotni, formai, tartalmi követelményeit, 

szavak számát, nyelvtani helyesség és szókincs kritériumait. 

 Az online tesztek pontozása beállítás után nagyrészt megbízható volt. 

Az első három évfolyam tanulóinál a Redmenta felületen történő számonkérés – életkorukból 

adódóan – nem működött, mivel ez és a hasonló felületek több informatikai tudást és 

önállóságot kívánnak meg. Ezért ezeknél a korosztálynál inkább a szóbeli mérés működött. 

Ügyesen használták viszont más internetes felületeket ( Learningapps, Wordwall), így ez is 

egy lehetőség volt a számonkérésre. 

A többi korosztály esetében a fent felsorolt mérési formák megfelelően működtek, 

megtanulták  ügyesen használni az online tesztkitöltő-felületeket. Előfordult, hogy 

számonkéréseknél a már megadott határidőt és időtartamot még „tágítani” kellett, mert voltak, 

akik elfelejtették időben megnyitni az adott feladatlapot, de nem ez volt a jellemző.  

A Word-dokumentumként kért beadandó feladatok határidőre történő elkészítése már 

problémásabb volt. Itt gyakrabban előfordult, hogy a tanulók nem küldték határidőre, vagy 

elfelejtették megcsinálni.  

Mind a szóbeli, mind az írásbeli számonkérések esetében a tanulók becsületességére kellett 

hagyatkoznunk, tudván, hogy a szülőktől, a tankönyvből, az internetről könnyebben 

hozzájuthatnak a megoldáshoz. Tapasztalatunk szerint a kisebb korosztálynál erősebben 

működik még a lelkiismeretesség és nagyobb igényük volt az önálló, segítség nélküli 

feladatmegoldásra. 

A felsős évfolyamokban voltak olyan tanulók, akik a számonkéréseket a megismert 

képességeikhez képest sokkal jobban teljesítették, tehát valamilyen segítséget igénybe vettek.  

 

4. Munkaközösséged küzdött-e létszámhiánnyal? Hogyan sikerült áthidalni az ebből 

adódó nehézségeket? 

Igen a tanév elején két darab üres álláshellyel kezdtünk. Így magasabb óraszámban és 

magasabb létszámokkal dolgoztunk. Ez a nyelvoktatásban különösen előnytelen tanulási 

helyzet. Amikor a második félévtől csatlakozott új kollégánk, érezhető volt a változás, ami a 

tanulókra és a hatékony munkára is kedvező hatással volt. 

 

5. Értékeld a tanév során elvégzett közös feladataitokat! 

A kitűzött céljainkat és vállalt feladatainkat összehangolt munkával teljesíteni tudtuk. Sőt, 

vállaltunk előre nem tervezett feladatot is, az ausztriai nyelvi tábort új helyszínnel, a 

szervezési feladatok nagy részén már túl volt lelkes kollégánk amikor kialakult a vészhelyzet. 

Többségünk mindig számíthat kollégái szakmai és emberi támogatására. 
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Új kollégánk a következőket írta: 

” Én, mint a pályára visszatérő, de kevés tapasztalattal rendelkező tanár a munkaközösség 

tagjaitól nagyon sok segítséget, támogatást, biztatást kaptam. Bármilyen felmerülő 

kérdésemre gyorsan választ és segítséget kaptam. Személyükben egy támogató közösséget 

ismertem meg” 

Hogyan működött a munkaközösség a digitális munkarend időszakában? 

Véleményünk szerint aktívan és hatékonyan. A Discordon létrehozott munkaközösségi 

szerveren, emailben, telefonon folyamatosan tartottuk egymással a kapcsolatot cserélgettük a 

tapasztalatokat. 

 

6. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

Ebben a tanévben nem számoltak be feladatról az osztályfőnökök, ez a terület 

kapcsolattartásra korlátozódott a társszakmák képviselőivel (pl. szomatópedagógus) 

 

7. Ellenőrzések száma a 2019-20. tanévben: 

Ebben a tanévben sajnos az óralátogatások háttérbe szorultak. Első félévben létszámhiány 

miatt nagy létszámú osztályokkal dolgoztunk, az állandó helyettesítések és a gyakori órarend 

változások miatt nem volt nagy mozgásterünk. A BECS munkájához kötött kötelező 

óralátogatások ebben a tanévben kikerültek a munkaközösség-vezetői feladatok közül. Ehhez 

hozzájárult még a minősítési eljárás is, ez együttesen mind azt eredményezte, hogy amire az 

új kollégával kiegészülve március elejére felálltunk, bezárt az intézmény, pedig már több 

előre egyeztetett időpont is volt. Erre a feldatara a következő tanévben jóval nagyobb 

figyelmet fordítok majd! 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

 

8. Kimozdulások 

Kérlek, térj ki arra, hogy sikerült megvalósítanod a digitális osztálykirándulást! 

7. d egy osztrák körúton vett részt, melynek állomásai Bécs-Schönbrunn, Sissi Múzeum, 

Állatkert, F. Hundertwasser alkotásai, Salzburg, Hallstatt, Hellbrunn, Swarowski Múzeum, 

Wörthi-tó, Affenberg voltak. 

A 6.n osztály Egerbe kirándult, mert egyébként is az volt tervezve. Osztályfőnök-helyettesünk 

jóvoltából izgalmas és részletes online városnézésen vettünk részt. Az elhangzottakkal 

kapcsolatban több rövidebb filmet is megtekintettünk, kapcsolódtak hozzá interaktív 

kiállítások, online játékos kvízek, önálló ismeretszerzést támogató kiscsoportos kutatómunka, 

valamint egy ,  Egri csillagok tematikájú szabadulószoba. Az időkeretet kitöltöttük a végén 

digitális ajándékot kapott az osztály és rövid értékelést tartottunk. 

 

Milyen visszajelzéseket kaptál tanítványaidtól? 

A tanulói értékelésekből az derült ki, hogy élvezték a gyerekek, tetszettek nekik a digitális 

anyagok, de élőben sokkal jobban élvezték volna. 

Oszt. Tanulást segítő 

/db 

Élményszerző/db Sport/db 

6.n 

 

7.n 

1 3 1 

                               1 

                      Határtalanul                                                              

2                

          

      1 
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Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek létszámát 

kérem!) 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi 5 6 6 

Fővárosi  1 1 

Regionális    

Országos    

 
 a táblázaton kívül :Országos VIII. és X. hely , Regionális VIII. 

Sportversenyek eredményei (a sportágat nem kell megnevezned): 

Kerületi (I-III.): 

Fővárosi (I-10): 

8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

Osztály Létszán 
Gimnázium 

Szakgimnázium 
(következő évtől 
technikum) 

Szakközépiskola 
(következő 
tanévtől 
szakképző iskola) 

Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % létszám % 

8.a         

8.b         

8.c         

8.n         

 
6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

6.b    

6.c    

6.n 27 1 0,037 

 
 

9. Javaslatok a 2020/21. tanévre 

 Javasoljuk, hogy a digitális tanrend tapasztalatairól esetleg a szülőket és tanulókat is 

kérdezzük meg kérdőív segítségével. 

 A jól bevált feladattípusokat, online feladatkészítő felületeket az iskola falain belül is 

alkalmazzuk tovább. Például nem feltétlenül kell visszatérnünk teljes egészében a papír alapú 

írásbeli kommunikációra, számonkérésekre. 

 Mindenképpen alkalmazzunk több digitális feladattípust a tanórákon és otthoni önálló 

munkavégzéshez. 

 Tartsuk meg rugalmasságunkat, türelmünket és bizalmunkat a tanulók felé az offline 

tanórák alatt is.  
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 Tartsuk meg magunkban azt az (kényszer szülte) önképzési igényt és kreativitást, amit 

a digitális tanrend alatt kialakítottunk magunkban. 

 Amennyiben pótolni tudjuk elköszönő kollégánkat fiatal munkatárssal, szivárogjon 

vissza több közösségépítő program a munkatervbe, mert a tanulóknak meghatározó élmények 

maradnak és növelik a nyelvtaulás iránti motivációt. 

 Élesszük újra külső szakmai kapcsolatunkat az újhartyáni Német Nemzetiségi 

Általános Iskolával, vegyünk részt Projekt napjukon, ha lesz rá lehetőség. 

 

 

 A munkaközösség szívből köszöni a Vezetőség példaértékű emberi és szakmai 

támogatását! Egy különösen nehéz tanévben, rengeteg új helyzettel és kihívással találkozva, 

úgy oldották meg feladataikat, hogy mindig biztonságban érezhettük magunkat. A 

felszabadult munkaklíma hozzájárult jó közérzetünkhöz. 

 

 

                                                                                                               Mangult Kinga 

munkaközösség- vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

141 
 

TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG 
 

1. Hogyan, milyen eredménnyel sikerült megvalósítanod a nevelő-oktató munka 

kiemelt feladatait? 

 

A pedagógiai munkánk során folyamatosan figyelembe vettük tanulóink előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságaikat. 

Tudatosan törekedtünk arra, hogy fenntartsuk diákjaink lelkesedését, érdeklődését és ennek 

megfelelően alkalmaztuk a tanítási órákhoz szükséges módszereket. 

Tanulóink fejlődését pozitívan befolyásolta a bizalmon alapuló légkör sikeres kialakítása és a 

megfelelő tanulást szolgáló kommunikációs tér. 

A lemaradással, hiányosságokkal küzdő tanulóinkat szakmai felkészültségünkkel, tanórai 

differenciálással hatékony módon tudtuk segíteni, felzárkóztatni. 

Az egész év folyamán fontosnak tartottuk, hogy tanulóinknak nem csak testi, de lelki 

személyiségét is fejlesszük. 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!  

 

Az alsós testnevelést tanító kollégáink részéről kevés megkeresés volt, de örülünk annak, 

hogy volt három kolléga, aki rendszeresen konzultált velünk, és jól tudtunk együtt dolgozni. 

Kezdeményeztünk közösen megtartott, teljes tornatermet igénylő, minden korosztálynak 

megfelelő tanítási órákat. Ezek az órák mind a tanítóknak, mind a diákoknak elnyerte a 

tetszését. 

 

A közös értekezlet az alsós kollégáknak az év eleji sok feladat miatt elmaradt, de a személyes 

konzultációkra jutott idő. A következő tanévben erre kell sort keríteni. 

 

A lemaradással, hiányosságokkal küzdő tanulóinkat szakmai felkészültségünkkel, tanórai 

differenciálással hatékony módon tudtuk segíteni, felzárkóztatni. Az óráink felépítése 

változatos, sok mozgásformát érint, minden tanuló talál benne a képességeinek megfelelő 

mozgásanyagot, amiben sikeres. 

 

A helyes testtartás prevenciója egész évben folyamatos, tanmenetünkben helyet kapnak az 

ilyen jellegű órák. 

 

A szigorú szabályaink eredményesek, a tanulóink nagy része folyamatosan rendezett 

felszerelésben tornázik. Ez az eredményesség az egységes követelményünknek is köszönhető. 

 

Az elmúlt években bevezetett, előre elkészített öltözői beosztás, melynek lényege, hogy 

azonos vagy hasonló korú gyerekek kerüljenek egy öltözőbe jónak bizonyul. Kevesebb 

konfliktus, öltözői probléma alakult ki. Ennek ellenére a gyerekek részéről nagy tolerancia 

szükséges, mert öltözőink nagyon zsúfoltak. 

 

Továbbra is nagyon magas zajszintben dolgozunk, de érezzük minden kollégán, hogy 

igyekeznek abban társaink lenni, hogy ez csökkenjen. 

 

A szerek megóvása érdekében a gyerekek vigyáztak az általuk használt eszközökre. A szertári 

rend betartásán van még mit javítania néhány kollégának. Nem mindenki érzi fontosnak a 

szertárat és annak rendjét. Van, aki csak visszaküldi az eszközöket a gyerekekkel, de nem 

ellenőrzi a megfelelő visszapakolást. 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

142 
 

 

A sportnak egyik pozitív hozadéka a közösségformálás, ezt segítette a közös futóverseny is, 

ahol a gyerekek és a szülők egyaránt jól érezték magukat. 

A tervezett házi versenyek, amit a gyerekek nagyon vártak, az április, májusi időszakra 

terveztük, sajnos a kialakult helyzet miatt ez nem került megrendezésre. 

 

Az állóképességi futások megvalósultak, de nem olyan rendszeresen, ahogy azt terveztük. 

 

 Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a digitális munkarend bevezetése óta?  

- Született-e sikeres megoldás? 

Úgy érezzük, hogy a kezdeti félelmeink ellenére munkaközösségünk jól helytállt. 

Megtaláltuk az egyensúlyt az elméleti és a gyakorlati feladatok között. A tornaterem falai 

között kevésbé jut idő az elméleti tudás bővítésére. Ebben a rendkívüli helyzetben tudatosan 

építettünk be a tanítási óráinkba elméleti feladatokat. (sportágismeret, szabályismeret, 

Olimpia ismeret) 

- Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

A testnevelés tantárgy tanítása nem kíván magas digitális ismereteket. Az online tanítás során 

a digitális kompetenciánk sokat fejlődött, mert a kényszer nagy Úr. 

 

 Milyen mérési formákat, eszközöket alkalmaztak munkaközösséged tagjai a 

digitális munkarend időszakában? 

Milyen szempontokat vettek figyelembe az értékelés során? 

Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

Több számonkérési formát alkalmaztunk. (Olimpia ismeret – TOTÓ, öt kérdésből álló 

feladatsor adott sportágtörténeti videó alapján, Learning apps feladatok) 

Ezeket a feladatokat mindig ugyanazokon a napokon küldtük ki, és a visszaküldés határideje 

is adott volt. A gyerekek jól alkalmazkodtak ehhez a rendszerhez. 

Az értékelésnél alkalmaztuk az iskola százalékos előírásait. 

 Munkaközösséged küzdött-e létszámhiánnyal? Hogyan sikerült áthidalni az 

ebből adódó nehézségeket? 

Igen, részben küzdöttünk létszámhiánnyal. Mindenki magas óraszámban tanított. 

 Értékeld a tanév során elvégzett közös feladataitokat! 

Az ’56-os Emlékfutást és a Csendes Dani Emléktornát megszerveztük és az utóbbit 

színvonalasan le is bonyolítottuk. 

A megrendezett kerületi Diákolimpiákon részt vettünk és eredményeket értünk el. 

 

Minden testnevelő osztályfőnök, közösen szerveztünk karácsonyi mozi látogatást. 

Hogyan működött a munkaközösség a digitális munkarend időszakában? 

A digitális oktatás alatt is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A következő heti tananyagot 

előre egyeztettük, közösen ötleteltünk. A felmerülő problémákat, feladatokat közösen 

oldottuk meg. 

 Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

6. c osztályból: két tanulóról pedagógiai véleményt kellett írnom, egy tanulót hiányzásai miatt 

kellett feljelentenem. 

7. c osztályból: egy tanulót kellett az igazolatlan hiányzási miatt feljelenteni. 
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 Ellenőrzések száma a 2019-20. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

A magas óraszámok miatt az idén elmaradt. De a tornaterem adottságaiból adódóan mindent 

láttam és hallottam! 

 

 Kimozdulások 

Kérlek, térj ki arra, hogy sikerült megvalósítanod a digitális osztálykirándulást! 

Milyen visszajelzéseket kaptál tanítványaidtól? 

 

Oszt. Tanulást segítő /db Élményszerző/db Sport/db 

6.c 

7.c 

8.b 

4 4 2 

3 4 2 

                        2                                          5 1 

 

Osztálykirándulás! 

A digitális osztálykirándulás megszervezésében a négy testnevelő összefogott és azt találtuk 

ki, hogy tanulóinkat külföldre visszük el. A kirándulás címe: Erick Kástner: A repülő osztály. 

Minden órában különböző földrész egy országába vittük el a gyerekeket. (Olaszország, Japán, 

Dél-Afrika, USA) 

Minden országról megnézhettek egy videót, majd meghallgathattak egy zenét és az országgal 

kapcsolatos feladatsort oldottak meg. Végül minden országnál kaptak gyűjtő feladatot. 

(ételek, sportolók, színészek, abban az országban híressé vált magyarok) 

 

Azon tanulók, akik részt vettek a programon, teljes lelkesedéssel csinálták és küldték vissza a 

feladatokat.  

 

 Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 

létszámát kérem!) 

 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi   2 

Fővárosi 1  1 

Regionális    

Országos 1   

 

 Sportversenyek eredményei (a sportágat nem kell megnevezned): 

Kerületi (I-III.): 2db 3.hely 

Fővárosi (I-10): 3db 1.hely és 1 db 3.hely 

Országos: 1db 1. hely 
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 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszán 
Gimnázium 

Szakgimnázium 

(következő évtől 

technikum) 

Szakközépiskola 

(következő 

tanévtől 

szakképző 

iskola) 

Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % létszám % 

8.a         

8.b 16 2 12,5 9 56,25 5     31,25   

8.c         

8.n         

 

 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

6.b    

6.c 25 2 8 

6.n    

 

 Javaslatok a 2020/21. tanévre 

A következő tanévben az órarend készítésénél szeretnénk, ha figyelembe tudnátok venni, 

hogy az 1., 5. és 6. órában nem lenne öt osztálynak testnevelés órája, mert az első órában az 

aulát takarítás miatt nem tudjuk használni, illetve az 5. és 6. órákban pedig már a napközi 

miatt. 

 

Házirend aktualizálása és az egységes követelmények frissítése. 

Öltözői zsúfoltság enyhítésére javaslatok: 

- Szeretnénk kérni, hogy amikor nincs orvosi vizsgálat, akkor az orvosi szoba, váró részét, a 

lányok hagy használhassák öltözésre. 

- Szeretnénk kérni, hogy a fiú öltözőkben a több éve használatlan szekrények helyett legyenek 

öltözőpadok. Illetve szeretnénk még padokat kérni a fiú öltözőkbe. 

Kellemes nyarat és jó pihenést kíván, minden vezetőnek, a testnevelés munkaközösség! 
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

1. Hogyan, milyen eredménnyel sikerült megvalósítanod a nevelő-oktató 

munka kiemelt feladatait? 

 A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása 

érdekében különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

Következő tanulási technikákat alkalmaztuk: hangos és néma olvasás; elolvasott szöveg 

elmondása, wordwall-os, learning apps, kahoot-os játék megoldása az olvasott szöveg 

alapján; ismeretlen szó meghatározása (tankönyvi lexikon használatával), majd ezek rögzítése 

párosítós feladattal; kulcsfogalmak kiírása; tanári vázlat értelmezése, másolása a füzetbe.  

Legtöbbünk számára a wordwall.net oldal volt a leghatékonyabb. A hangcsatornán 

megbeszélt vagy elolvasott szöveg értelmezése után, egy nekik készített játékos feladatot 

kellett elvégezniük. Az eredmények alapján rögtön kaptak egy visszacsatolást. Ezen az 

oldalon párosító, igaz-hamis, csoportosító, szókereső, hiányzó szó pótlása, kvízek és 

vaktérképes feladatok (stb.) készítésére van lehetőségünk. A visszajelzések alapján a diákok 

élvezték ezeket gyakorlásokat. Hiszünk a játékos tanulás fontosságában, eredményeségében. 

Ezeket a feladatokat tudtuk használni a szövegértés fejlesztésben is.  

A digitális oktatás során, a hangcsatornán elhangzottak mellet, minden tanórára feladattervet 

készítettünk, amit a discord és a KRÉTA felületen elérhetővé tettünk. Ebben a vázlatban 

sorszámozott lépésekkel segítettük a diákok önálló tanulását. Aki valami miatt nem tudott 

részt venni a hangcsatornás órán, a feladatterv segített neki abban, hogy ne maradjon le 

társaitól. 

Az otthontanulás hatékonyságának a növelése két szakaszban történt: szeptember 1. – március 

13. és március 16. – június 15. között. Az első időszakban az otthontanulás hatékonyságának 

a növelése érdekében tanulási technikákat sajátítottak el a tanulóink. Megtanultak vázlatot 

írni, a szövegértő olvasásukat nagymértékben fejlesztette a házi olvasmány fejezetenkénti 

feldolgozása, amely teljes mértékben otthoni feladatként hárult a gyerekekre. Az iskolában 

egy átfogó összegző feldolgozást valósítottunk meg. A már megismert tanulási technikákat 

továbbra is alkalmaztuk, de kiegészítettük újakkal is. Így sokféle felületet ismertek meg 

tanulóink és ezeket kezdetben közösen aztán már önálló munkában is sikeresen alkalmazták. 

Az év végi dolgozatok eredményei is ezek sikerességét bizonyítják. 

 

Rajz- és vizuális kultúra  

A vizuális nevelés kiemelt feladata a kreativitás a problémamegoldó képesség fejlesztése. 

Kilépve a tantermi keretek közül teljes mértékben ki tudták egészíteni a digitális térben 

megoldható feladatok az év elején kitűzött célokat. Lehetőséget kaptunk, hogy a digitális 

technika még hangsúlyosabb szerepet kapjon a nevelő oktató munkában. Ezen technikák 

ismerete, bennük rejlő lehetőségek elsajátítása pedig a mai korban nélkülözhetetlen.  

A tanulók saját jól ismert közegükben tudták kibontakoztatni kreativitásukat, különböző 

rajzos programok segítségével készítettek kép manipulációkat, stílusátírásokat, 

reprodukciókat. Figyeltük kortárs művészek alkotó tevékenységét a jelenlegi helyzet által 

előhívott művészeti megmozdulásokat, kihívásokat. A tanulók gyakorolhatták a fotózási 

technikákat, kompozíció szerkesztését, képkivágást, színek, megvilágítás hatását 

elemezhették, értelmezhették a digitális képek vonatkozásában. Kültéri változatos projekteket 

is megvalósíthattunk. 

Átlépve fizikai korlátokat, lehetőséget kaptunk betekinteni olyan tárlatokba, múzeumi 

anyagokba, amelyek eddig csak személyesen voltak megtekinthetők. A tanulók lehetőséget 

kaptak arra, hogy művészettörténeti ismereteiket is rendszerezzék és digitális formában 

prezentálják. Megfelelő idejük volt az elmélyült munkára, információ gyűjtésre. 
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Elmélyíthették a különböző programok technikai lehetőségeinek ismeretét a vizuális kultúra 

tekintetében a saját tempóban haladást is jól tudta biztosítani a digitális oktatás. 

A tanulók örömmel vonták be a feladatokba a rokonaikat, családtagjaikat, használták fel az 

otthoni tárgyakat, technikai lehetőségeket kreatív célokra. A személyes vonatkozás az 

otthonukhoz, tárgyakhoz, témákhoz pedig örömteli alkotást, kreatív kísérletező és 

élményekben gazdag alkotó tevékenységet eredményezett.  

Teljes mértékben sikerült megvalósítani a kitűzött célokat, hiszen a digitális munkarend 

lehetővé tette, hogy kiegészüljön a tanóra keretein belül használt információ átadás és 

technikák palettája.  

 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése a digitális munkarend során. 

 

Sajnos sok tanulók ki volt téve a lemorzsolódás veszélyének. Így, hogy már se a pedagógus, 

se a fejlesztő tanár nem fogja a kezét, osztálytársai se segítik, önállóan kellene megküzdeni a 

napi feladatokkal. Szerencsére a kerületben vannak a gyerekek megsegítésére különböző 

szolgálatok, ilyen a Labirintus is. Több osztályfőnök felvette a kapcsolatot az iskola szociális 

segítőivel, akik segítettek a gyerekek felzárkóztatásában. Óriási köszönet nekik is. 

Szülőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Krétán, a Facebook zárt csoportján keresztül 

és egyénileg is e-mailben vagy telefonon. 

Többletidőt továbbra is biztosítottunk nekik a redmenta felületén. 

Szorgalmi feladatokra és javításra volt lehetőségük. 

 

 Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!  

 a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek 80%-os teljesítése 

sikerült minden osztályban egységesen 

 a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése előkészítve az év 

végi OKÉV mérésekhez 6. és 8. évfolyamon. Sajnos a karantén miatt elmaradt a mérés. Pedig 

a magyar szakos kollégák az év folyamán készületek erre a felmérésre. Kíváncsiak lettünk 

volna, hogy a tavalyi kiértékelés tükrében, sikerült volna javítani az eredményeken. 

 az órák, foglalkozások megtartása során a munkáltató jelleg kapjon minél 

többször szerepet. Erre folyamatosan törekedtünk az év során. A karantén idején pedig 

még nagyobb szerepet kapott.  

 a helyesírás folyamatos fejlesztése és az írásbeli munkáknál rendezett külalak 

elvárása. Szakos kollegák többször beszedték a füzeteket, és ellenőrizték azokat. 

 a 8.-os diákok felkészítése a felvételi beszélgetésekre. Sok osztályfőnök és 

kolléga is foglalkozott azzal, hogy a szóbelire felkészítse a gyerekeket. Ezt szituációs 

játékokkal, retorikai feladatokkal gyakoroltuk tanórákon és korrepetáláson. 

 az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazások, beszámolók íratásával 

irányított témában. A tanév során is sok beszámolót kértünk vagy szorgalmi 

feladatként, vagy kötelező jelleggel. Ezek a hibajavítás után osztályzásra kerületek. A 

karantén idején ezeknek az írásbeli beadandók száma növekedett. 

  versenykiírások figyelemmel követése. Idén nem szerepeltünk kerületi 

versenyen. 

 8. évfolyamon az önálló tanulás, ismeretszerzés képességének erősítése, 

készülés a felvételire, felkészülés az év végi országos mérésekre. Mind a tanórákon, 

mind a korrepetáláson erre nagy hangsúlyt fektettek a pedagógusaink. 

 folyamatos önképzés, a jól működő módszerek és tapasztalatok cseréje, 

lehetőség szerint hospitálás. Sajnos erre egyre kevesebb időnk és energiánk van a 

magas óraszámok és eseti helyettesítések miatt. 
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 ünnepi műsor október 6. és március 15. tiszteletére, a népmese, a zene, a 

magyar kultúra, a költészet és a nemzeti összetartozás napjára való emlékezés az 

iskolarádióban, megfelelő színpadi dekorációval (Trianon 100 - külön megemlékezés a 

7.-es évfolyammal). Mint minden évben, idén is kiemelt figyelmet fordítottunk 

ünnepeinkre. Sajnos a karantén miatt a Trianoni megemlékezés már csak digitális 

formában valósulhatott meg. 

 

 Milyen nehézségekkel kellett megküzdened a digitális munkarend bevezetése óta?  

- Született-e sikeres megoldás? 

 

A legnagyobb probléma a gyerekek motiváltalanága volt. Fő célunk ennek leküzdése volt. Ezt 

izgalmas, új feladatok bevezetésével próbáltuk elérni. A legtöbb gyerektől pozitív visszajelzés 

érkezett, tetszettek nekik ezek a játékos feladatok. De sajnos volt olyan diák is, aki ahogy 

kikerült az iskola falai közül és a tanári ellenőrzés alól, szinte semmire nem volt hajlandó. 

Nem vett részt a hangcsatornás órákon, a visszaküldendő feladatok kis hányadát küldte csak 

vissza. A szülőknek írt tájékoztató sok esetben segített.  

A digitális munkarend bevezetésé során a szülők jobban figyeltek a gyermekük tanulmányi 

előmenetelére és ebből fakadtak nehézségeim. A szülők/ gyerekek és egyes kollégáim 

nehezen boldogultak a két felület: nevezetesen a Discord és a Kréta egyidejű alkalmazásával. 

Rengeteg panasz érkezett hozzám, mint osztályfőnökhöz és ezeket kellett kezelne   

További nehézségem abból származott, hogy a gyerekek nem tartották be a határidőket, így 

rengeteg értesítés árán született meg az érdemjegy, amely rengeteg időt felemésztett. 

Sok olyan tanítványom volt, aki ebben az időszakban „táltosodott” meg és arra is láttam 

példát, hogy jeles tanuló fásult – lustult bele ebbe az egészbe és engedte ki kezéből a tanulás 

gyeplőjét. 

 

- Mivel bővült pedagógiai eszköztárad? 

Egy-két digitális platformot már eddig is ismertünk és használtunk. De most rá voltunk 

kényszerítve, hogy minél többet használjunk a tanórák színesítése érdekében. Ez az elején sok 

időt vett igénybe, de lassan belerázódtunk. A Kahoot, a Redmenta, Learning apps és a 

wordwall végül a „legjobb barátunk” lett, biztos, hogy továbbra is fogjuk használni ezeket a 

felületeket az iskolai tanórákon is. Jucitól kapott linkgyűjteménynek nagyon sok hasznát 

vettük (játékos tesztek, oktatófilmek, motivációs kisfilmek stb.), köszönet érte. Szeptembertől 

ezeket a feladatokat be tudjuk vezeti a páros, csoportos munkákba, és a differinciálásban is 

nagy segítségünkre lesz. 

 

 Milyen mérési formákat, eszközöket alkalmaztak munkaközösséged tagjai a 

digitális munkarend időszakában? 

Milyen szempontokat vettek figyelembe az értékelés során? 

A digitális oktatás során a témazáró dolgozatokat a redmenta felületen írattuk – a százalékos 

értékelés az iskolai házirendben foglaltak szerint történt. Könnyebb tesztsort vagy többlet időt 

biztosítottunk a fejlesztésre járó gyerekeknek. Mérésekhez továbbá a tankönyveinkhez tartozó 

mérő eszközeinket: szövegértést fejlesztő munkafüzet, témazáró feladatlapokat irodalomból 

és nyelvtanból.  

Hogyan tudtak alkalmazkodni ehhez a gyerekek? 

Tanulóink könnyen alkalmazkodtak ehhez a helyzethez. Néhányan írattunk az első „igazi” 

dolgozat előtt egy próba tesztet, hogy ismerjék meg a redmenta felületét, lássák, milyen típusú 

feladatokkal fognak találkozni. Sajnos volt részünk abban, hogy a tanulóknál elment az 

internet, idő előtt kidobta őket a rendszer.  
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A legtöbb kollega ismét megnyitotta a felületet a gyereknek, hogy onnan folytassa, ahol 

abbahagyta. 

Sajnos, akadtak olyanok, akik késtek, megfeledkeztek a kiadott feladatok elvégzéséről. Őket 

többször fel kellett szólítani. A következetes és megfelelő motiváció mellett a legtöbben 

készségesen vettek részt az oktatásban szorgalmasan és komolyan véve feladataikat. 

 Munkaközösséged küzdött-e létszámhiánnyal? Hogyan sikerült áthidalni az 

ebből adódó nehézségeket? 

 

Igen, egy magyar szakos tanár hiányával kellett megküzdenünk. Ezt úgy „sikerült” áthidalni, 

hogy a 3 magyar szakos kollegánknak rengeteg órája volt. Azt gondolom, hogy mindhárman 

derekasan helyt álltak. Minden tisztelem az övék, nem érzetem rajtuk negatív hozzáállást, 

mind 100%-san tette a dolgát, színvonalas órát tartott. 

Ének szakos pedagógus is hiányzott, ezért sok osztályfőnöknek kellett átvennie a hangvillát. 

Sokan tanítottunk akár négy tantárgyat is. Nyilván segítünk az iskolának, a gyerekeknek, de 

ezt hosszú távon sem fizikailag, sem szellemileg nem fogjuk bírni. 

 

 Értékeld a tanév során elvégzett közös feladataitokat! 

Hogyan működött a munkaközösség a digitális munkarend időszakában? 

„Nem egymásra támaszkodni, hanem egymást támogatva előre menni. Ennyi a lényeg. Nem 

irányítjuk egymást, hanem éreztetjük: számíthat ránk a másik, mellette vagyunk. Mert a jó 

játékhoz csapatmunka kell.” 

Az email rendszerünk továbbra is hatékonyan működött. De létrehoztunk a discord-on egy 

saját szervert a munkaközösségünknek. Ezen a felületen is tudtunk beszélni, Brigi 

irányításával pedig csoportos megbeszélést is tartottunk. 

 Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

5.c-ben nevelési tanácsadóba küldtem több tanulót, a gyermekvédelmi szolgálattal is szoros 

együttműködésben volt részem. A digitális tanrend alatt is tartottam a kapcsolatot a 

gyermekvédelemmel és a társszervekkel e-mailen keresztül, de volt eset amikor személyes 

találkozóra hívtak be egy nagyon kényes ügy kivizsgálása során. A felmerült problémák fő 

oka a hatékony szülői felügyelet elmaradása. 

 

7.b-ben a tanév során több feladatom is volt. Az egyik tanítványomnak az édesanyja halt meg. 

Brigit kértem meg, hogy segítsen a családnak a gyászfeldolgozásban. Illetve az iskola 

szociális segítőivel vettem fel a kapcsolatot az érdekükben.  

Másik tanulómnak a családba fogadás felülvizsgálatához kellett véleményt írni. 

 

8.a-ban 3 tanuló felülvizsgálatát kellett megírni. 

5.a-ban, 8.n-ben nem volt. 

 

 Ellenőrzések száma a 2019-20. tanévben: 

Idén sajnálatos módon nem maradt időm az ellenőrzésre. A szünetekben a folyosón és az e-

mail rendszerünkön keresztül tudtunk értekezni, tapasztalatokat cserélni. Illetve a digitális 

oktatás során tudtam belépni egy-két kollega órájára, és így virtuálisan hospitáltam. A 

tapasztalatom továbbra is az, hogy mindenki lelkiismeretesen és kreatívan végzi a munkáját. 
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 Kimozdulások 

Kérlek, térj ki arra, hogy sikerült megvalósítanod a digitális osztálykirándulást! 

Milyen visszajelzéseket kaptál tanítványaidtól? 

 

8.n - A virtuális osztálykirándulásra 3 teljes délutánon keresztül készültem: az első nap 

keresgéltem az interneten a különféle lehetőségek között és kiválasztottam az általam 

legjobbnak vélt programot. Nem nagyon sikerült a komfortzónámból kilépni, mert tanulást 

segítő, történelemhez kapcsolódó tárlatot választottam. Úgy éreztem ez méltó lezárása a négy 

éves közös munkánknak. (A tárlatot még én sem láttam és a gazdag képi és videótartalommal 

ellátott tárlat a látnivalókat egyedi szemszögből mutatta be. Ez a virtuális kiállítás olyan 

érdekességeket is tartalmazott, amelyek a személyes látogatás során nem láthatók, az 

élőszavas tárlatvezetés során nem hallhatók. 

 

A második délután alaposan végignéztem a kiállítás anyagát és kitaláltam hozzá a motivációs 

levelet és elhatároztam, hogy egy redmenta tesztet is készítek majd hozzá. A harmadik 

délután megírtam hozzá a motivációs levelet és készítettem egy redmenta tesztet a látottakkal 

kapcsoltban. 

Milyen visszajelzéseket kaptál tanítványaidtól? 

Az osztálykirándulás látogatottsága 80%-os volt, a redmenta tesztet a résztvevők 50%-a 

töltötte ki és küldte vissza. A nap az alábbi jutalmazásokkal zárult: 

„Ha a tesztet 40% felett teljesítetted, egy írásbeli osztályfőnöki dicséret lesz a  

  jutalmad, 

- ha 55% felett teljesítesz, még egy ötöst is kapsz történelemből, 

- ha 75% felett teljesítesz, az előző kettőt plusz még eggyel (egy szaktanári dicsérettel  

   is) megtoldom, 

- ha 90% felett teljesítesz, az előző hármat még eggyel (egy újabb történelem ötössel  

   is) megtoldom.” 

Nem volt olyan tanuló, aki – a résztvevők közül - ne kapott volna jutalmat és ketten még az 

évvégi jegyükön is tudtak - a megszerzett ötösökkel – javítani! 

A visszajelzés a résztvevők részéről pozitív volt, akinek nem tetszett a program (20%), az 

nem vett rajta részt. 

 

5.c - A digitális osztálykirándulás során a Balaton környékét barangoltuk be. Nagyon jól 

sikerült „kirándulás” volt. Rengeteg új információt gyűjthettek a tanulóim, amelyről egy 

tankocka-matrix megoldásával győződtem meg. 

A gyerekeknek tetszett ez a kirándulás sokkal hasznosabbnak tartották, mint a Digitális 

Múzeumi Edukációs napot. Azt kérték, hogy máskor is legyen még ilyen, mert rengeteg 

helyre szeretnének elmenni, de a valóságos kivitelezés több akadályba is ütközik. 

5.a - Az Esztramos barlang és a szarvasi mini Magyarország. A gyerekeknek tetszett és ha 

lehetőség lesz rá mindenképpen személyesen is felkeressük ezeket a helyeket. Kicsit 

tudományosan is körbejártuk a barlangos témát, így nemcsak rácsodálkozunk majd a 

látottakra, hanem bizonyosságot szerzünk. A makettvilág azért lesz érdekes, mert minden 

játékszerű és egy-egy épület pár lépéssel körbejárható. A digikránduláson hamar 

bekapcsolódtak a gyerekek és kutató munkát is vállaltak. A gyors információ keresésbe és 

átadásba, a képi megjelenítésekbe gyakorlottan szálltak be.  

8.a – Az osztályfőnökhelyettes segítségével Aggtelekre látogattak el. Sok videóval és játékos 

feladattal színesítették ezt a napot. 
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7.b – 4 osztály összefogásával (6.c, 7.c, 8.b) szerveztük meg ezt a napot. Mi a határon és a 

tengeren túlra röpítettük a gyerekeket. Úgy gondoltuk, hogy a 4x45 percet, négy különböző 

kontinens egy-egy országába fogjuk tölteni. Forgószínpad szerűen osztottuk be az 

osztályokat, így mindig más országban voltunk, csak a szünetekben találkoztak az osztályaink 

a virtuális reptereken. Európában Olaszország, Amerikában az Egyesült Államok, Ázsiában 

Japán, Afrikában pedig Dél-Afrika volt az úticél. Minden utazást egy dalnak a linkjével 

kezdtük. Ezt meghallgatva kellett rájönniük a gyerekeknek, hova fogunk utazni. Ezután egy 

rövid 4-5 perces youtube videót néztünk meg, ezáltal megismerve az országot. Egy rövid 

megbeszélés után, egy kis kutatómunkát kellett folytatniuk, hogy meg tudják oldani a játékot. 

Volt redmentás, kahoot-os, és 2 wordwall-os feladat. Csupa pozitív visszajelzés érkezett a 

tanulóinktól. Célunk volt, hogy kedvet és kíváncsiságot ébresszünk bennük az utazás iránt.  

 

Oszt. Tanulást segítő /db Élményszerző/db Sport/db 

5.c 3  1 

5.a 2   

7.b 4 4 2 

8.a 2   

8.n 2   

 

 Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 

létszámát kérem!) 

  

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi    

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

 

 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

Osztály Létszán 
Gimnázium 

Szakgimnázium 

(következő évtől 

technikum) 

Szakközépiskola 

(következő 

tanévtől 

szakképző 

iskola) 

Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % létszám % 

8.a 21 3 14 4 24 10                 48 3 14 

8.b         

8.c         

8.n 25 13 52 12 48 0 0 0  

 

 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

6.b    

6.c    

6.n    
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 Javaslatok a 2020/21. tanévre 

 

A digitális munkarend során gyűjtött tapasztalatok összegzése és azok alkalmazása az iskola 

falain belül.  

Több digitális eszköz bevonása az iskola falin belüli tanulásban.  

Havi egy virtuális kirándulás szervezése osztályszinten. 

Nevelőtestületi értekezletek megtartása online, akár a Discord hangcsatornán. 

Eseti helyettesítések számának csökkentése digitális oktatás bevonásával. 

Több mint öt éve nem nyúltunk a házirendhez, itt lenne az idő átnézni, korszerűsíteni, mert az 

iskolai élet öt év alatt viszont sokat változott. 

A felsős év végi osztályozó értekezleten nagyon szembetűnő volt, hogy a havi magatartás, 

szorgalom jegyek értékelése nem a realitásoknak megfelelően történt sok osztálynál és 

diákunknál – jó lenne kidolgozni valami elvárásrendszert, ami segítené a bizonytalankodó 

osztályfőnököket. Ez egy vélemény a munkaközösségünkben. A másik oldal pedig azt 

szeretné, hogy ne a számok döntsenek a szorgalom jegyeknél, hanem a gyerek tényleges 

szorgalmát vegyük figyelembe. Sokan gondoljuk azt, hogy ha egy gyerek a képességeihez 

mérten a 100%-ot hozza ki magából, de ezzel csak egy év végi közepes osztályzatot ér el, 

attól még lehet példás a szorgalma. Ezért nevezik szorgalom jegynek, nem pedig a tanulmányi 

átlag jegyének.  

A digitális tanrendnek a viselkedéskódexét – a jövőre nézve – részletesen és egységesen 

kidolgozni. 

A szülői munkaközösséget jobban bevonni az iskola mindennapi életébe. 

Az iskola honlapjának frissítése, korszerűsítése; javaslom, hogy az ezzel foglalkozó 

pedagógus heti 1-2 óra órakedvezményben részesüljön. 

  Érdemjegyek súlyozása a Kréta rendszerünkben. 

                                                                                                                  Monostori Ágnes 

munkaközösség vezető 
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ISKOLAPSZICHOLÓGUS BESZÁMOLÓJA 

 

Az intézményben töltött óraszámom jelentős hányadát lefedték a szakvélemények 

alapján ellátandó SNI és BTM-es tanulók. Páros és páratlan heti bontásban tudtam biztosítani 

a gyerekek számára az egyéni foglalkozásokat, szabad idősáv kellett a szülői/tanári/egyéni 

konzultációkra, tanácsadásokra és csoportfoglalkozásokra is. Jelentős volt az önkéntes tanulói 

és szülői megkeresések száma ebben az éveben. Nem tudtam kellő időt szánni a preventív 

munkára, ami számomra az egyik legfontosabb lett volna. 

 

Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, szülőkkel való együttműködést sikeresnek 

érezem ebben a tanévben, bizalommal fordultak hozzám minden esetben. Több alkalommal 

szükség volt eseti konzultációra a szakszolgálatban dolgozó kollégákkal, iskolapszichológus 

kollégákkal és az iskolapszichológusi koordinátorral, pszichiáterrel. 

 

Az iskolai szociális segítők két csoportfoglalkozásban segítették a munkámat ebben az 

évben, egyéni esetkezelésben is tudtunk együtt dolgozni. 

Részt vettem a kerületi iskolapszichológusok team megbeszélésein havi, a digitális 

oktatás alatt heti rendszerességgel, emellett az OIP Módszertani bázis rendezvényeire is 

eljutottam. Előadást tartottam az Iskolába Hívogató Programsorozatunk keretein belül. Sokat 

tanultam a Békés Iskolák program továbbképzésein.  

 

 A digitális munkarend újfajta működésmódot kívánt, jelentős kihívást, a szokásosnál 

nagyobb megterhelést jelentett számomra. Az egyéni esetek egy részét nem lehetett átvinni 

online formába. Ezeknél a klienseknél a pszichés gondozás heti rendszerességgel, illetve az 

igény szerinti szülői konzultációk, tanácsadások alkalmával valósult meg. 

A szülők, tanárok és diákok számára online fogadóórákat jelöltem ki, minden 

hétköznap. Elérhető voltam a közösségi platformokon, emellett discord-on, e-mail-en, 

telefon-on és viber-en is. A szakmai oldalamon létrehozott Ejtőernyő eseményben 

rendszeresen tettem közzé diákjaink számára támogatást jelentő, érzelmi áthangolódást segítő, 

megküzdést fejlesztő mondanivalót vagy hatással bíró szabadidős elfoglaltságokhoz 

javaslatokat. Megnőtt azon esetek száma, amikor szükség volt krízisintervencióra a 

távoktatástól függetlenül előálló krízisek miatt. Igyekeztem támogatni a pedagógus 

kollégáimat ebben az új helyzetben. 

 

Azt tapasztaltam, hogy a megváltozott életkörülmények kihívás elé állították a 

családok pszichés erőforrásait, megváltozott a napi rutin és összemosódtak az életterek. 

Jellemző volt a hangulatingadozás, ingerlékenység, tanulási motiváció hanyatlása főleg a 

felső évfolyamos diákjaink körében. Az alsós tanulók nagy része az otthon töltött idő alatt 

nagyobb figyelmet kapott a szülőktől, felnőttektől, ez pozitívan hatott a pszichés fejlődésükre 

és a tanulásukra is. 

Az új típusú oktatás az erősen szorongó, az osztályban peremhelyzeten lévő, vagy zaklatások 

áldozatai számára felszabadító volt, megkönnyebbültek, kevésbé szorongtak az online 

számonkéréseken.  

A szülők számára komoly kihívás volt ez az időszak, nagymértékű kreativitást, türelmet 

követelt tőlük. Nehezen tartották az általam kért kereteket is (pl.: 22 órakor már nem fogok 

azonnal válaszolni a megkeresésre csak reggel, és 21 órakor már nem tudok tanácsot adni 

stb.) 
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Ebben a megváltozott helyzetben rengeteg új dolgot tanultam, tapasztaltam, 

megismerhettem számos olyan digitális platformot, amiket az online segítő beszélgetések 

alkalmával sikeresen tudtam alkalmazni és terveim szerint be fogok építeni a 

csoportfoglalkozások eszköztárába a jövőben.  

 

 Az online tanári konzultációk, esetmegbeszélések, vezetői konzultációk még inkább 

megerősítettek abban, amit eddig is tapasztaltam, hogy hihetetlen teherbírású, lojális, 

kiemelkedően kreatív, szolidáris, empatikus és szakmailag folyamatosan fejlődő kollégákkal 

van szerencsém együtt dolgozni. 

 

2020. 06. 18. Pécel       Csernovszki Brigitta 
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KÖNYVTÁRI BESZÁMOLÓ 

 

Hartyán Általános Iskola 

2019/2020-as tanév 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. június 22. 

 

készítette: Nagyné Orosz Ildikó 

iskolai könyvtáros 
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2019/2020.  első félév: 

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is augusztus közepén szállították a 

tankönyveket. Gördülékenyen zajlott a szállítás, az átvétel és azok kiosztása egyaránt. 

Jelentősen megnövekedett az adminisztrációs teher az egyedi leltárszámok bevezetésével, 

amely az osztályfőnökök munkáját is megnehezítette a tankönyvosztáskor. Ezúton szeretném 

megköszönni nekik a hathatós közreműködést. Szeretném kérni a kollégák segítségét, hogy 

közvetítsenek régi tanítványaink felé, tölték nálunk a Közösségi szolgálat egy részét. 

 Az új tanévben meglepetéssel vártuk kis használóinkat, megújult, barátságos olvasói 

teret alakítottunk ki a polcok áthelyezésével, babzsákos kuckó kialakításával. Örömteli 

változás, hogy sikerült becsalogatni a felsős napköziseket, akik nálunk töltik a szabadidejük 

egy részét társasjátékozással, beszélgetéssel, időnként kézműveskedéssel. 

 Az első félévben a tavalyihoz hasonlóan magas, közel 1100 alkalommal történt 

kölcsönzés. Az alsósok rendszeresen, nagy kedvvel használják az állományt. Egyes 

sikerkönyvek esetében várólista alakul ki. 

 Októberben indult újra az ”Olvasókuckó”, idén két csapattal, minden kedden és 

csütörtökön vártam a gyerekeket. A törzsgárda tagjai a 4.b és 4.n osztályból verbuválódtak, de 

csatlakoztak a 3.b-ből, 3.n-ből, 4.c-ből  és 5.n-ből is. Berg Judit: Alma című regényét 

olvastam hétről hétre. 

Az első félévben összesen 18 könyvtári órát és foglalkozást tartottam. Októberben 3.b: 

Rumini bevezető óra, 2.a, b, n: tájékozódás a könyvtárban (szép-és szakirodalomban), 4.c: 

történelmi kalandozás (ismeretközlő könyvek használata). Novemberben izgatottan vártam az 

elsősöket a Gólyaavató egyik állomásaként. Kufli délután keretében diavetítő segítségével 

meséltem az 1.n -nek és a 2.a-nak. Decemberben hagyományosan papírszínházi foglalkozáson 

találkoztam a következő osztályokkal: 1.a,b,n, 2.a,b,n. Könyvsünit készítettünk a 3.a-val és a 

felsős napközisekkel.  

 Több programot is vendégül látott a könyvtár: alsós mesemondó verseny, német vers- 

és prózamondó verseny. 

A novemberi „Kincsek fillérekért” könyvárusítás sikeres volt, a bevételből új 

szőnyeget vettünk a régi, kopott helyett és még pár könyvre is futotta.  

 

 2019/2020.  második félév 

 

A tavalyi tanévhez hasonlóan három alkalommal látogattak el hozzánk idén tél végén- 

tavasszal az óvodások, akiknek mesélős, könyvnézegetős foglalkozást tartottam. Sajnos 

vegyes csoporttal érkezek, ami megnehezítette kissé a munkát, mert a figyelem-koncentráció 

mértéke nagyon különböző volt a csapaton belül. Azonban a könyvek végül sikert arattak.  

Nagy izgalommal vártam a leendő elsősöket az „Iskolába hívogató” egyik 

állomásaként.   

Február és március folyamán sor került az 1.a és 1.b könyvtári beiratkozására, az 1.n-

esek éppen a járvány miatt maradtak le róla. Két projektben vettem részt a második félévben. 

A 3.a tanulói vár-projektje és a 4.n Űrbázis-projektje a könyvtárban indult és az elkészült 

munkák bemutatásával ott fejeződött be.  

A második félévre tervezett programjaimból semmi sem valósulhatott meg a COVID 

miatt. 

Március elején megtörtént a Harry Potter vetélkedő meghirdetése és szép számmal 

jelentkeztek a gyerekek, remélem, a jövő tanév őszén megrendezésre kerülhet. 
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Idén a Hartyán lett volna a kerületi könyvtárhasználati verseny házigazdája. Egy héttel 

a verseny előtt kellett lemondanunk a már teljesen megszervezett programot. 

Szintén márciusban meghirdettem „A hónap képe” illusztrációs pályázatot, amelynek 

pályamunkái folyamatosan érkeztek a kollégák közvetítésével a COVID alatt. Októberben 

feltétlenül szeretném megrendezni a pályamunkákból rendezett „Madzagtárlatot”. 

A járvány elején a tankönyvrendelésé lett a főszerep. Át kellett térni a digitális 

csatornákra, az élő tantestületi értekezlet nagyban segítette a munkámat, az egyeztetést. 

A 2020/2021-es tanévben, felmenő rendszerben történő új NAT bevezetése jelentősen 

megnehezíti az idei évben a tankönyvrendelést. Első és ötödik évfolyamon csak június 15-ére 

kerültek fel az átdolgozott könyvek a tankönyvlistára sok meglepetéssel. Volt olyan könyv 

mindkét évfolyamon, amelyre számítottunk és nem kerültek átdolgozásra, és ötödik 

évfolyamon egyetlen munkafüzet sem készült el a tartós tankönyvekhez. Komoly kihívást 

jelentett a tankönyvek visszavétele, a megjelölt négy nap alatt 550 tanulóból közel 500-an 

leadták a kért tartós könyveket.  

A szigorú járványügyi rendelkezések lazulásával lehetőségem nyílt újra bejárni az 

iskolába, ahol kolléganőmmel leleltároztuk a gyermekek két olvasótermét. Lehetőség nyílt az 

állomány teljes körű gondozására, a könyvek a helyükre kerültek, a számítógépes adatbázissal 

egyeztetve lettek, az esetleges hibák javításra kerültek. Ez fontos munkafolyamat egy 

könyvtár életében, amire általában nincs lehetőség, mert hosszú zárva tartást igényel. 

Idén is segítettem az aranykönyvek készíttetésében, új könyvkötő mesterrel vettük fel 

a kapcsolatot.  

 Év végi bizonyítványosztás előtt jutalomkönyveket rendeltem a Móra Kiadótól. 

Rengeteg ötletet nem tudtam megvalósítani a második félévben, remélem, mindenre 

lesz lehetőségem a következő tanévben. 
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT BESZÁMOLÓJA 

 

1. Hogyan sikerült megvalósítani a tanévre tervezett ellenőrzéseket? 

 

A 2019/2020-as tanévben azok a kollégák kerültek be az önértékelési ellenőrzésbe, akik az 

elmúlt 4 évben még nem estek át rajta. A tanév eleji sok teendő miatt, októberben kezdte el 

ezt a munkát a Belső Ellenőrzési Csoport. Havonta 2 kolléga önértékelése készült el. A 2. 

félévben a február hónapot még sikerült a tervek szerint megoldani, de a rendkívüli helyzet 

miatt a márciusra és áprilisra kijelölt pedagógus önértékelések már nem kerültek sorra. Így 

azzal a 4 kollégával fogjuk kezdeni a következő tanév belső önértékelési munkáját. 

 

Az eljárásról: Az Oktatási Hivatal felületén indítjuk el a folyamatot, ahol automatikusan 

generálódnak a szülői, munkatársi és a pedagógusi kérdőívek. A tapasztalat szerint megoszlik 

a visszaérkező kérdőívek kitöltési rátája. A szülők 70-80%-ban küldik vissza pedagógusról 

szóló kérdőívet, a munkatársak szinte mindig visszaküldik, a kollégák pedig csak a legritkább 

esetben töltik ki magukról ezt a kérdőívet. Az ellenőrzési folyamat része még 2 óralátogatás, 

azok megbeszélése, valamint interjú az ellenőrzésben résztvevőkkel. Az ellenőrzési szakasz 

lezárása egy önfejlesztési terv készítése. Azok a kollégák, akik 5 évvel ezelőtt elsőként estek 

át ezen az értékelésen, a 2020/2021-es tanévben ismét kijelölésre kerülnek. A következő 

tanévben intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés is várható (törvény írja elő 

a vezető 2. évében), amit meg kell, hogy előzzön egy átfogó belső intézményi önértékelés, 

valamit a vezető önértékelése is. És mivel ilyen sok plusz munkára kell számítani, így 

javaslatunk és kérésünk a vezetőség felé a következő:  

1. Ekkora munkához minimum 5 főre lesz szükség, akik a teendőket egymás között felosztva 

tudnak dolgozni. (adatgyűjtő, interjúk készítője, felület kezelő admin stb.) 

2. Nagyon jó lenne visszaállítani a heti 1 BECS órát, ahol a tagok egyeztetni tudnak a 

feladatokról. 

3. Javasoljuk, hogy évente másokra háruljon ez a feladat. Jelenleg ezért sem órakedvezmény, 

sem másmilyen elismerés nem jár, és olyan plusz teher, amit nem lehet folyamatosan 

ugyanazokra terhelni. 

Zárásként még elmondható, hogy a kollégák továbbra is tehernek élik meg ezt az értékelést, 

de igyekeznek a határidőket tartani, a dokumentumokat megfelelően elkészíteni. A vezetőség 
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pedig teljes mértékben segítette a munkánkat, nyitott volt a javaslatokra, az óralátogatás 

időpontjaira, és az értékeléseket mindig pontosan készítette el. 

 

 

 BECS tagok: Fekete Katalin, Németh Judit, Joó Mária 
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TANTÁRGYI ÉRTÉKELÉS 

 

Szövegértés értékelése a magyar irodalom és matematika felmérők 

tükrében 

Szövegértésből, évfolyamonként mértük tanulóinkat az első félév végén, a munkaközösségek 

által kidolgozott egységes felmérésekkel. A mérőeszközökben a következő szövegértésre 

irányuló feladatok szerepeltek: 

 adatgyűjtés 

 lényegkiemelés 

 következtetések 

 indoklás 

 magyarázat 

 vázlat 

 érvelés  

 

SZÖVEGÉRTÉS 

  

Adatgyűjtés 
(%) 

Lényegkiemelés 
(%) 

Következtetés 
(%) 

Indoklás 
(%) 

Magyarázat 
(%) 

Vázlat 
(%) 

Érvelés 
(%) 

2.évfolyam  99 86  90  -  74   91 - 

3. évfolyam 95 72 74 - 80 82,3 - 

4.évfolyam 94,6 91 77,5 94 - 85 - 

5. évfolyam 80,5 73,2 67,2 64,2 54,5 - 40,5 

6. évfolyam 88,6 82 61 69,9 66,6 81 - 

7.évfolyam 63 84,2 61 52,2 93,6 83,8 63,8 

8. évfolyam 97 83,5 84,5 64 81,2 85,7 52,2 



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

160 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

99 95 94,6 80,5 88,6 63 97

Adatgyűjtés
(%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

86 72 91 73,2 82 84,2 83,5

Lényegkiemelés
(%)



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

161 
 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

90 74 77,5 67,2 61 61 84,5

Következtetés
(%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

94 64,2 69,9 52,2 64

Indoklás
(%)



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

162 
 

 

 

 

 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

74 80 54,5 66,6 93,6 81,2

Magyarázat
(%)

0

20

40

60

80

100

91 82,3 85 81 83,8 85,7

Vázlat
(%)



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

163 
 

 

Második évfolyamon a legjobban sikerült feladattípus a szereplők felsorolása 

(adatgyűjtés) lett, ez nem okoz gondot senkinek.  

Az év eleji felméréshez képest visszaesés tapasztalható a három lehetséges válasz közül a 

helyes kiválasztásában. Ennek – egyébként a leggyengébben sikerült feladatnak - oka a 

figyelmetlenség.  

Gyengén sikerült még a válogató olvasás, amit hiába gyakorlunk minden órán, a gyengén 

olvasók- márpedig jó pár ilyen tanuló van az osztályokban – igen nehezen oldanak meg. 

Nehezen igazodnak el a szövegben még akkor is, ha egy-egy részben, bekezdésben kell 

megkeresni, aláhúzni a kérdésre felelő szavakat, kifejezéseket, mondatokat. Itt még tovább 

nehezítette a dolgukat, hogy a kérdést önállóan kellett elolvasniuk, megérteniük, valamint az 

egész szöveget újból át kellett olvasniuk ahhoz, hogy megtalálják a helyes választ. Nekik 

rövidebb szövegekhez kell írásban kérdéseket feltenni, hogy jártasabbak legyenek az ilyen 

típusú feladatok megoldásában. 

Az olvasottakról való véleménynyilvánítás nehézséget okozott, még akkor is, ha a szöveg 

sugallja a helyes választ. Sokan pontatlanul fogalmazták meg gondolataikat. Ennek 

gyakorlására jó alkalom nyílik majd a második félév folyamán a közösen elolvasásra és 

feldolgozásra kerülő kötelező olvasmány során. 

A gyerekek jobban teljesítettek az események, illetve a vázlatpontok időrendbe állításában, 

valamint a szinonimapárok összekötésében a tanév elejéhez képest. A félév során rendszeresen 

végeztek ilyen típusú feladatokat, így várható volt a javulás. 
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Meixner Ildikó Játékház című tankönyve nagy hangsúlyt fektet a szó-, szószerkezet-, és a 

szöveg megértésére. A betűket vizuálisan és akusztikusan is differenciálja. A tévesztési 

lehetőségeket is igyekszik kiküszöbölni. A gyerekek szókincsének bővítését sok-sok képpel 

segíti elő, hiszen a feladatok között megtalálhatóak a szó- kép egyeztetések, főfogalom alá 

rendelések, rajzolós, színezős feladatok, valamint a kivágható borítékos gyakorlatok is. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a Meixner módszer jó alapot ad minden kisgyerek számára.  

Mindezek mellett a tanórákon sok játékos, változatos (interaktív) feladat segítségével 

hatékonyan tudták fejleszteni kollégáim a szövegértést, melyet a félévi dolgozatok eredménye 

is tükröz.  

Manapság azonban egyre kevesebbet olvasnak a gyerekek. Az erre szánt idő helyett 

inkább a számítógépes játékokat részesítik előnyben, és könyvek helyett a digitális eszközöket 

használják. Az otthoni gyakorlás hiánya is megmutatkozik. Egyre több a részképesség-zavaros 

kisgyermek is, akinél a szövegértési probléma még inkább kiütközik. 

Azon vagyunk, hogy szabadidőben is becsempésszünk a gyerekek életébe olyan, számukra 

érdekes, izgalmas helyzeteket, amikor az olvasási képességüket kell használniuk, ügyesíteniük. 

Törekszünk arra, hogy megszerettessük a gyerekekkel az olvasást, buzdítjuk őket, hogy 

kölcsönözzenek könyveket az iskolai könyvtárból, vegyenek részt az Olvasókuckó 

foglalkozáson és életük első kötelező olvasmányához is pozitív hangulatot teremtünk. 

Készítünk hozzá tantermi dekorációt a gyerekekkel, tervezzük, hogy a közös olvasás élménye 

után színházban együtt megtekintjük a mű alapján színpadra állított előadást.  

 

Harmadik évfolyamos tanítványaink olvasás, szövegértés tudásának félévi 

felméréséhez „Az okos kisegér” című mese feldolgozását választottuk. Életkori 

sajátosságuknak megfelelően a mese világa közel áll a gyerekekhez.  

Tanítványaink olvasásának fejlesztésére és az olvasott szövegekben való tájékozódására nagy 

hangsúlyt fektetünk. Óráinkon színes, változatos feladatokkal gyakoroltatjuk a gyerekekkel a 

szövegben való tájékozódást. Átlagban jó teljesítményt nyújtanak tanulóink ezen a téren.  

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 szereplők megnevezése 

 közmondások párosítása szereplőkkel 

 rokon értelmű szavak felismerése 
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A szövegértő felmérésekben tanítványaink biztosan megnevezték a szereplőket. Rokon 

értelmű szavakkal, kifejezésekkel 2. osztálytól folyamatosan foglalkozunk. Ez nem jelenti azt, 

hogy mindent ismernek, de a dolgozatban felsorolt példákkal az eredmények szerint jól 

boldogultak. A közmondások átvitt értelmezése sem jelentett számukra problémát.  

Idegen ajkú tanítványaink természetesen nehezebb helyzetbe kerülnek ezeknél a feladatoknál.  

 

Gyengén sikerült feladattípusok: 

 vázlatpontok pótlása 

 mese befejezése 

 szövegben válaszok aláhúzása 

 szereplők tulajdonságai 

 

Alapvető problémának látjuk tanítványaink figyelmetlenségét, szegényes szókincsét. A 

szavak jelentése sokszor nem világos előttük. Bátorítani kell a gyerekeket, hogy 

rákérdezzenek azok jelentésére. 

Kihagynak feladatokat, rosszul értelmezik azokat.  

Gondot okoz számukra a megfelelő válaszok megtalálása a feltett kérdésekre. 

A mese befejezésénél a formai követelményeket nem tartották be. Logikátlan folytatás volt a 

tipikus hiba. Az írásbeli fogalmazást nem rég kezdték el tanítványaink. Ebben még 

gyakorlatot kell szerezniük. 

  

A negyedik osztályosok számára érdekesnek bizonyult a félévi felmérő szövege, 

melyben a Nyíregyházi Állatparkról szerezhettek ismereteket.  

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 helyszínek 

 tulajdonságok, következtetések 

 szöveg típusának meghatározása 

 mondat kiegészítése 

 

A helyszín és a megnyitás időpontjának meghatározása nem jelentett problémát a 

gyerekeknek. Az indoklás, saját vélemény megfogalmazása, jól sikerült. Hibátlanul sikerült az 

egyes állatok és az állatkerti lakhelyének összekötése, illetve a szövegtípus kiválasztása. 
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Gyengén sikerült feladattípusok: 

 igaz-hamis állítások 

 válaszok adása, szövegből visszakeresés 

 tájékozódás a bekezdésekben 

 

Úgy tűnik, nehéznek bizonyult annak meghatározása, hogy mely napokon lehet a 

tigriscápákat megetetni. Ugyanaz érvényes a másik gyengébben sikerült feladatra is. A feltett 

kérdésre a márciustól szeptemberig válasz helyett a márciusban és szeptemberben lehetőséget 

jelölték be helyes megoldásként. Véleményünk szerint a figyelmetlenség, a kapkodás 

eredményezte a gyengébb teljesítményt. 

Az igaz-hamis állítások közül nehézséget okozott az a kérdés, amelyik egy épület - 

nevezetesen a Zöld Piramis három szintjének megkülönböztetésére kérdezett. A gyerekek 

felének magyarázatra szorul, hogy a földalatti szint nem azonos az első szinttel. 

A szövegben két évszám szerepelt. A szókincs hiányosságára utal, hogy a létre hozták, 

megnyitották és megépült kifejezéseket néhányan még adott szövegkörnyezetben sem tudták 

helyesen értelmezni. 

Több gyereknek okozott gondot a szöveg bekezdéseinek bejelölése. Fejükben keveredik a 

fogalmazás fő részeinek és a bekezdésnek a fogalma.  

Ha néhányan figyelmesebben dolgoztak volna, bizony az eredmény is jobb lett volna. 

Bátorítani kell a gyerekeket, hogyha nem értik egy szó jelentését, nézzenek utána, használják 

a Szinonimaszótárt, illetve bátran kérdezzenek! 

 

Felső tagozaton az adatgyűjtés, a lényegkiemelés és vázlatírás feladatokban 

teljesítettek jól tanítványaink. 

A következtetés, az indoklás és az érvelés okozott számukra nehézséget.  

 

A szaktanárok a következőképpen értékelték az évfolyamok teljesítményét a szövegértési 

feladatokban, feltárva a hibatípusokat: 

Adatgyűjtés: Évfolyam-, és intézményi szinten is jó eredményt értek el a diákok. Ennek oka, 

hogy a feladat egyszerű volt, illetve jól tájékozódnak a szövegben. 
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Lényegkiemelés: Az összetett szövegben nehezebben, a jól tagolt szövegben pedig lényegesen 

könnyebben találják meg a lényeget. Problémát jelent számukra a szöveg belső 

összefüggéseinek, tartalmi lényegének megállapítása. 

Következtetés: Nem értelmezik a kérdést, ezért mellőzik a logikus gondolkodást. Nem 

figyelnek, nem látják át az ok-okozati összefüggéseket, ezért nem tudják a megfelelő 

következtetést levonni.  

Indoklás: Ha önálló választ kell megfogalmazni, akkor inkább hanyagolják a feladat 

megoldását. Válaszadás esetén gyakran értelmezési gondjaik vannak, illetve szegényes a 

szókincsük.  

Magyarázat: Nehezen fogalmaznak, nem tudnak sűríteni. Vagy túlgondolják, vagy nem 

akarnak gondolkodni. Csak kulcsszavakban hajlandóak válaszolni, egész mondatban nem. 

Nem fejtik ki véleményüket, nem támasztják alá indokokkal. 

Érvelés: Elvesznek a részletekben. Nem értelmezik jól a kérdést, ezért téves választ kapunk, 

ami pontozhatatlan. Ha értelmezik, akkor túlságosan körülírják. Nem tudnak önállóan 

gondolkodni, nem figyelnek. 

Vázlatírás: Nem látják a szöveget, nem találják meg a lényeget. Nem tudják a szöveget 

részekre tagolni.  

 

Feladataink a jobb eredmények eléréséért a jövőben: 

 Vázlatírás gyakoroltatása 

 Külalak, füzetvezetés ellenőrzése, osztályzása 

 „Add tovább és mondd el újra!” játékkal erősíteni a lényegkiemelést, a kulcsszavakat 

 Szómagyarázatok, rövid fogalmazások íratása. Körülírás gyakorlása az indoklás 

javításához  

 Szókincsbővítés 

 Lényegkiemelés aláhúzással 

 Jegyzetelés tanítása 

 Az érvelésben szeretnénk jobb eredményt elérni. Ezt kiselőadások, disputa 

módszerével kívánjuk fejleszteni. Pro és kontra listák felállítása. Több fogalmazást iratunk 

velük, amiben érvelniük kell. Évek óta felvételi feladat érvelő fogalmazást írni, így a 

felvételire is gyakorolunk.  Az eddigi tapasztalat az, hogy ezekben a feladatokban nem a vitát, 

hanem a veszekedést látják. Ezen szeretnénk változtatni. 
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Matematika: 

Az elmúlt évek során sok olyan változtatást végeztünk, melyektől az eredmények 

javulását várjuk. Ilyenek voltak:  

 a témazáró feladatsorokban megjelennek az adott témához kapcsolódó 

kompetenciafeladatok  

 tanórákba építve oldjuk meg a korábbi évek feladatait  

 a 2018/19-es tanévben már rendelkezésünkre állt mindkét évfolyamon kompetencia 

gyakorló füzet, ami óriási segítség munkánkhoz 

 minden év márciusában próba kompetenciamérést iratunk diákjainkkal, melynek 

kiértékelése sokat segít a fejlődésben  

 

További feladataink:  

Terv Célja Felelős 

Évfolyamonként 
nívócsoportok kialakítása 
matematikából 

A gyengébb tanulók 
felzárkóztatásának 
megkönnyítése, valamint 
tehetséggondozás  

vezetőség 

Harmadik évfolyamtól a 
közös szövegértelmezéseket 
fokozatosan váltsa fel az 
önálló értelmezés 

A feladatok szövegezésének 
könnyebb megértése a 
szaknyelv használatakor is 

minden tanító és szaktanár 

Szülők bevonása, 
tájékoztatása, motiválása 

Értsék meg a mérés célját, 
jelentőségét,  
ők is ösztönözzék 
gyermekeiket,  
a CSH kérdőívek nagyobb 
százalékú kitöltése 

vezetőség, osztályfőnökök 

A mérés lebonyolításakor 
órai munka jegyek adása 
diákok hozzáállása, 
munkamorálja alapján 

Motiváltság erősítése felügyelő tanárok 

Az eredmények 
nyilvánosságra hozásakor 
egy tanórán az informatika 
teremben megnézni, 
értelmezni az egyéni 
eredményeket a gyerekek 
kódjaival 

Legyen mindenkinek 
visszajelzés arról, hol tart az 
elvárható szinthez képest 

szaktanárok 
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Kompetenciafejlesztő füzet 
– természettudomány 5-6. 
rendszeres használata 
természetismeret órákon 

Szöveges feladatok 
könnyebb megértésének 
fejlesztése 

szaktanárok 

SNI-s BTMN-es gyerekekkel 
az egyéni fejlesztés 
keretében is készülnének a 
kompetenciamérésre 
tanáraik 

felzárkóztatás segítése fejlesztőpedagógusok 

Adott feladathoz szöveg 
írása 

szövegalkotáson keresztül a 
szövegértés fejlesztés 

szaktanárok 

Szoros időkeretek betartása 
mind az órai munkák, mind 
a dolgozatok írásakor 

időbeosztás fejlesztése, 
munkatempó növelése 

szaktanárok 

 

1.1.1 Szaktárgyi összesítések, elemzések a félévi dolgozatok tükrében 

 

Szöveges feladatok 

  

Év eleji 

felmérés 

(%) 

1. témazáró 

(%) 

2. témazáró 

(%) 

Félévi 

felmérés 

(%) 

Évfolyam 

átlag 

(%) 

2. évfolyam - nincs adat nincs adat 77,5 77,7 

3. évfolyam - nincs adat nincs adat 58 58 

4. évfolyam - nincs adat nincs adat 69,3 69,5 

5. évfolyam 63,4 37 40,5 nincs adat 47 

6. évfolyam nincs adat 50,4 nincs adat nincs adat 50,4 

7. évfolyam 46 57,7 nincs adat nincs adat 52 

8. évfolyam 66,7 68,4 nincs adat nincs adat 67,5 
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A szaktárgyi összesítéshez, elemzéshez az 1-4. évfolyam félévi felmérését és az 5-8. 

évfolyam félév során írt témazáró dolgozatait használtam. A tanulók szövegértési képességét 

vizsgáltam a matematika tantárgy kapcsán. A szöveges feladatok erre a legalkalmasabbak. 

Ezeknek 3 szerepe van: műveletek értelmezése, elmélyítése, szövegértési képesség és a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A problémamegoldó képesség hatékony 

fejlesztéséhez hozzájárul minél több olyan szöveges feladat felvetése, amely ismeretlen a 

gyerekek számára, és amelyhez neki kell megtalálnia a megoldási lépéseket, az algoritmust.   

 A szöveges feladatok a műveletfogalom kialakításában és a műveletvégzés közvetett 

gyakoroltatásában is meghatározó szerepet töltenek be, ugyanakkor a feladatok feldolgozásával 

a bonyolultabb gyakorlati problémák matematikai modellezésének képességét alapozzák meg. 

Segítségükkel fejleszteni lehet a tanulók szövegértését, ítélő-, emlékező-, lényegkiemelő és 

önellenőrző képességét. 

Az első évfolyamon nem mértük a szöveges feladatok megoldásában nyújtott 

teljesítményt. 

2. évfolyamon a félévi dolgozat "a" feladata mutatja, az egyszerű szöveges feladatok 

elkészítése nem okozott gondot.  

Viszont az összetett típusú szöveges részek megoldása már közel sem ilyen sikeres. Vagy az 

analitikus gondolkodás hiánya miatt, vagy pedig túlbonyolítják. Sokan rossz adatot használtak, 

így a feladatuk értékelhetetlen lett. Több tanítványunk még a nyitott mondatot sem tudta felírni. 

SNI-s tanulóink közül sajnos nem segített mindenkin a számukra készített egységes felmérés. 

Van, aki így is 50% alatti eredményt ért el.  

0

20

40

60

80

100

77,7 58 69,5 47 50,4 52 67,5

Évfolyam átlag
(%)



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

171 
 

Feladatunk, hogy a 2. félévben csak olyan szöveges feladatokat oldjunk meg, amely összetett, 

netán fordított szövegezésű, hogy a gyerekek minél jobban elsajátítsák az algoritmust, és 

magabiztosabban tudják elvégezni ezeket a feladattípusokat is. Jó képességű tanítványainkat 

arra ösztökéltük, hogy nevezzenek be a Tudásbajnokság levelező versenyre matematikából, a 

legügyesebbeket pedig arra, hogy próbálják ki magukat a Zrínyi matematikaverseny különösen 

fejtörő feladataiban.  

 

3-4. évfolyamon a szöveges feladatok értékelése során figyeljük, hogy a tanulók 

képesek-e a feladatokban lévő problémák helyes értelmezésére, az olvasottak megértésére, az 

adatok lejegyzésére, az összefüggések meglátására, számfeladatokkal vagy más matematikai 

modellel a megoldás eljutásához. 

  

Harmadik évfolyamon a legnagyobb nehézséget a szöveges feladat megoldása 

okozta. A fordított szövegezésű példa bizony az osztályok felének jelentett kihívást.  

Minél több hasonló típusú feladat elkészítése vezetheti sikerre a gyerekeket. Nagyon nehezen 

képesek úgy kigyűjteni az adatokat, hogy azokkal könnyű legyen tovább dolgozni. Sok 

tanulónak az adatok kigyűjtése egyet jelent a szöveg lemásolásával.  

 

Negyedikes osztályainkban a gyerekek képességei eléggé szórtak, s ez talán a 

szöveges feladatok megoldásánál nyilvánul meg legjobban, hiszen az olvasási-, szövegértési 

képességük, a lényegkiemelő és problémamegoldó gondolkodásuk eléggé különböző. 

A tanulók nagy részének problémát jelent az olvasott szöveg értelmezésén túl a szöveg 

dekódolása a matematika nyelvére. 

Az adatok lejegyzésénél nem mindig alkalmazzák a tömörítést – sokszor lemásolják a 

szöveget. A rajzos ábrázolást a legritkábban használják. 

A problémák helyes értelmezése, és a megoldáshoz szükséges matematikai modellek 

alkalmazása is aránylag kevés tanulónak sikerült. Nehezen jönnek rá a matematika és a 

valóság kapcsolatára. 

A számolási technikájukkal kevesebb baj volt, az többnyire sikerült (már, ha helyesen 

alkalmazták a műveleteket) 

Az önellenőrzést viszont elhanyagolják, a matematikai eredményt sokan nem fordítják vissza 

az eredeti szituációra, ezért néha képtelen eredményt produkálnak. 
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Ötödik évfolyamon általában elmondhatjuk, hogy a matematikai szöveges 

feladatokkal kapcsolatos helyzetet jól tükrözi, hogy több más szakos kolléga is panaszkodott a 

félévi beszámolójában arra, hogy a feljövő 5. évfolyam szövegértésével komoly gondok 

vannak. Nem kell bonyolult feladatokra gondolni, a szóban tett utasításokkal is sokaknak akad 

problémája. 

A szorzással és osztással megoldható szöveges feladat sokat gyakorolt, átlagos nehézségű 

volt. Ez az oka, hogy nulla pontos feladata csak 5 tanulónak volt, a maximális pontszámot 31 

tanuló érte el.  Több tanuló nem tudta befejezni a dolgozatot. Több osztály átlagtempója igen 

lassú. Sokat kell dolgoznunk azon, hogy a csoportok munkatempója megfelelő legyen. 

Nagyon gyenge matematikai ismeretekkel rendelkező osztályok vannak az évfolyamon, amit 

a rendkívül gyengén sikerült szöveges feladatok is jól mutatnak. Az év eleji dolgozatban még 

az alsó tagozat 4 évében rengeteget gyakorolt feladattípus megoldása sem sikerült sokaknak. 

Többen a tervet is rosszul írták fel, ami azt jelzi, hogy a szöveget nem tudták értelmezni.  

Az első témazáró gyenge szöveges feladat eredményéhez szintén vezethetett az időhiány, az 

utolsó szöveges feladatra nem volt elég idejük. Itt azonban már jól látszott, hogy többen 

tudták, hogy mit kellene csinálni, de a számolást nem tudták elvégezni, vagyis nem a szöveg 

értelmezése okozott problémát, hanem a matematikai művelet kiszámítása és e nélkül nem 

tudtak továbblépni. Összetett tehát a probléma. 

 

A második témazárónál három szöveges feladat is volt. Az elsőben téglatest és kocka 

felszínéhez kacsolódott a feladat. Sajnos sokaknál a képlet ismeretének hiánya okozta a 

problémát, így csak az adatok kigyűjtéséig jutottak. Ebben a dolgozatban szerepelt 

síkidomokhoz kapcsolódó feladat is, itt ugyanez okozta a sikertelenséget. A harmadik feladat 

már logikus gondolkodást is igényelt. Az egyszerű matematikai részhez el kellett jutni, ez alig 

néhány embernek sikerült. 

Náluk a legkomolyabb probléma a lassú tempó. Mivel a nehezedő feladatelrendezés miatt a 

szöveges feladatok a feladatsor végére kerülnek, többen nem jutnak el idáig, vagy csak 

kapkodva, sokat hibázva dolgoznak a feladaton.  

 

  



Hartyán Általános Iskola év végi beszámoló 2019-2020. tanév 
 

173 
 

A hatodik évfolyam dolgozataival volt a legnehezebb dolgunk. Először is, kétféle 

tanmenet alapján dolgozunk, így a témakörök sorrendje osztályonként különböző. Másrészt 

pedig az a furcsa helyzet állt elő, hogy az év eleji dolgozatban nem szerepelt szöveges feladat, 

mert ötödikben az algoritmikus számoláson van a hangsúly, ezek ellenőrzése nehezen fér bele 

45 percbe.  

Az egyértelműen látszik, hogy az n osztály kimagaslik a másik két osztály közül, a c osztály 

pedig az összevonást követően még gyengébb teljesítményt nyújtott. Itt fejlődésként 

értelmezhetjük, hogy csak egyetlen tanuló fog félévkor megbukni. 

A 6.b és c osztályokban összetett, nehéz szövegezésű törtes feladatot kellett megoldaniuk a 

diákoknak, amit ugyan gyakoroltunk, de már órákon is látszott, hogy többen a feladat 

szövegét sem értik, nem tudják, mit kell számolniuk. Ha hasonló feladatot egész számokkal 

fogalmaztunk meg, azt megértették, de a törtekkel már nem tudták elképzelni a szituációt (a 

nyári szünet 3/8-ad részét, azaz 24 napot nagyszülőknél töltöttem...). A szöveg értelmezése 

legalább annyi problémát okozott, mint a megoldása. 

A 6.n esetében a 2. dolgozat témája az oszthatóság volt. A szöveges feladatban a legnagyobb 

közös osztót kellett megkeresni és ezzel a számmal számolni tovább. 

Ez a feladat osztályszinten jól sikerült. 

A tizedes törtek témakörben írt dolgozatban szereplő szöveges feladat rosszul sikerült. Itt 

téglatest felszínt és térfogatot kellett számolni tizedes törtekkel. Itt sem a feladat megértése 

okozott gondot, hanem a felszín és térfogat képletét nem tudták a tanulók. Voltak olyanok, 

akiknek a tizedesvessző kitételével gyűlt meg a bajuk. Ezek a feladatok még gyakorlásra 

szorulnak. 

 

Hetedik évfolyamon az év eleji felmérésben bár sokat gyakorolt, egyszerűbb 

kategóriájú típusfeladatokról van szó, több osztály tudása súlyosan elmaradt az elvárható 

szinttől. Az első feladat igen gyengén sikerült évfolyam szinten, sokaknak még az 

alapműveletekkel is problémájuk van. Ez az egyik oka a gyenge átlagoknak. A másik ok a 

hanyagság és a motiválatlanság.  

A másik feladatban ehhez képest kimondottan jó eredményeket értek el a diákok a szöveges 

feladatoknál. Itt sem a szöveg megértése, hanem az egyenlet felírása okozta a problémát, de 

szerencsére 7. és 8. osztályban ennek gyakorlására még bőven lesz időnk és lehetőségünk. 
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Az első témazárónál azt láttuk, hogy súlyos lemaradása van a diákok egy jelentős részének a 

százalékszámítás algoritmusának végrehajtásában, sokan nem is mutatnak hajlandóságot a 

javulás érdekében.  A többi feladat sikerességének oka, hogy egyszerű, grafikonértelmezésről, 

játékosan, alapszinten tanult valószínűség számításról és kombinatorikáról van szó, így a 

matematikai rész sem okozhatott problémát, az egyébként jó szövegértéssel rendelkező 

tanulóknak. Vannak azonban diákok, elsősorban a c és a d osztályokban, akiknek még ezekkel 

a feladatokkal is meggyűlt a bajuk. Itt nem a matematikai tudás hiánya lehet a probléma, 

hanem a szövegértési képesség gyenge szintje. 

 

A nyolcadik osztályokban az év eleji mérés szöveges feladatai egyenlettel és 

arányossággal foglalkoztak. Ezek sokat gyakorolt, többször látott feladattípusok voltak, ezért 

is érthetetlen számunkra a sikertelenség oka. 

Az első témazáró esetében az osztályok teljesítménye átlagos. Az a és a b osztály a pontszám 

felét érte el átlagban, ami azért számít gyenge teljesítménynek, mert a százalékszámítást 

harmadik éve tanulják, a feladattípusok nem változtak és a megfogalmazás sem volt 

bonyolult, a szöveg nem volt hosszú. Abszolút a felkészületlenség a gyenge teljesítmény oka. 

A c és az n osztályoknál azonban nagyon magas az elért pontszámok átlaga, ami a 

százalékszámítás biztos tudását bizonyítja az osztályban.  Közülük 1 tanuló nulla pontot ért el, 

ő tavaly év végén megbukott, majd a javítóvizsgán átment. A feladatot értette, de nem készült 

a dolgozatra. 

Ötödik és hatodik évfolyamon nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tempó növelésére, 

esetleg néha a szöveges feladatot el kell mozdítanunk a feladatsorok végéről. Hetedik és 

nyolcadik évfolyamon a motiváltságot kell növelnünk, meg kell értetnünk a gyerekekkel, 

hogy ezek az igazai feladatok, az életben sem kínálják tálcán a terveket, tennünk kell, 

gondolkodnunk kell, míg megtaláljuk a megoldáshoz vezető utat, ehhez pedig sok gyakorlásra 

van szükségünk. 

A tanórák tanulsága szerint, ha közösen értelmezünk egy feladatot, az mindenkinek 

könnyűnek tűnik, de önállóan nehezen áll össze a kép, sokan bizonytalanok. Közösen el kell 

gondolkodnunk, mit tehetünk, hogy ezt be tudjuk építeni az önálló munkavégzésbe.  

A szövegértés felmérések és a matematikai szöveges feladatok eredményeinek 

elemzése azt mutatja, hogy tanítványaink az adatgyűjtés és lényegkiemelés feladattípusokban 

jól teljesítettek a szövegértés mérésekor, azonban a szöveges feladatokban nehezen tudják 

elvégezni az adatok kigyűjtését, még nagyobb kihívást jelent számukra azok lejegyzése. A 

magyarázat, következtetés, indoklás és az érvelés típusú feladatokat közepes szinten végzik. 
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A tanítók és szaktanárok a gyerekek szegényes szókincsét, a kulturált vitakészség és a 

meggyőzés képességének hiányát, valamint a motiválatlanságot és lassú munkatempót látják a 

gyengébb teljesítmény okának. Sokat tettünk ebben a félévben diákjaink szövegértési 

képességének fejlődése érdekében mind irodalom, mind matematika és egyéb szakórákon. 

Munkánkat folytatva, az elemzés során meghatározott új feladatainkkal kiegészítve, tanulóink 

szövegértési képességének javulását reméljük a tanév végére. 

 

 

A munkaközösségek tantárgyi elemzései alapján készítette:         Takácsné Bodnár Erika 

                 intézményvezető- helyettes 

 


