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„Ha valami elég fontos számodra, akkor is megpróbálod, ha az esélyek ellened játszanak.” 

Elon Musk 

I. HELYZETELEMZÉS 
A 2021/2022. tanév a pandémia előtt megszokott, hagyományos formában indulhatott el. Az 

intézményben tanuló, dolgozó, és az iskolával kapcsolatban lévő szereplők megnyugvással, 

várakozással tekintettek a tanévkezdésre, melynek indítása zökkenőmentes volt. Köszönhető 

az iskolavezetés alapos előkészítő munkájának, a kollégák megértő hozzáállásának és az 

intézménnyel kapcsolatban állók segítő támogatásának. 

1.  Személyi feltételek 

 

Az intézmény alkalmazotti létszáma a tanév végén - technikai dolgozókkal, nevelő-oktató 

munkát segítőkkel együtt - 71 fő, ebből 61 fő teljes állású, 6 fő részmunkaidős, 3 fő nyugdíjas 

pedagógus 2 álláshelyen és egy ének szakos tanár óraadó, megbízási szerződéssel. 

 

munkakör, beosztás létszám 

intézményvezető 1 

intézményvezető-helyettes 2 

összes pedagógus 51,5 

ebből tanító 21 

ebből tanár 26 

ebből fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 4,5 

tartósan távollévő pedagógus 4 

nyugdíjas nevelő 3 

könyvtáros 1 

iskolapszichológus 0,7 

pedagógiai asszisztens 2,5 

laboráns 0 

diákönkormányzat vezető 1 

iskolatitkár 1 

karbantartó, karbantartó-kertész 2 

Egyéb, nem szakmai álláshelyen foglalkoztatott (takarító) 4,5 

portás 2 

rendszergazda megbízási 

szerződéssel 

szakmai munkaközösségek száma 8 
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1.1. Pedagógusok- szakos ellátottság 

 

A 2021/2022. tanévre 56,14 fő engedélyezett pedagógus létszámból 52,5 pedagógus 

dolgozott tanév elején az intézményben. 22 tanító, 2 gyógypedagógus, 2,5 fejlesztő 

pedagógus, valamint 26 fő szakos tanár munkatárssal kezdtük el a munkát.  A nyár folyamán 

1 kolléga távozott nevelőtestületünkből, illetve 3 pedagógus töltötte felmentési idejét a tanév 

első felében, ezért egyes területeken csak a pedagógusok óraszámának jelentős 

megemelésével, valamint az Észak-Pesti Tankerületi Központ hozzájárulásával, elrendelt 

helyettesítéssel sikerült ellátni a feladatot, ami nagy terhet rótt a német és a 

természettudomány munkaközösség tagjaira. Mindamellett 3 nyugdíjas és egy óraadó 

pedagógus segítette a pedagógiai munkát azzal, hogy 3 fő tartósan távollévő pedagógus 

kollégánk álláshelyén összesen 36 órát, illetve 1 betöltetlen álláshelyen 13 órát láttak el 

megbízási szerződéssel október hónaptól, óriási többletterhet levéve a német és az alsós 

munkaközösség tagjairól, illetve biztosítva a tanórák szakos ellátottságát. Jelenleg 3 

munkatársunk van otthon gyermekével, negyedik kollégánk március hónaptól tartósan van 

távol. 

Október végén tovább csökkent aktív dolgozóink létszáma a részmunkaidős fejlesztő 

pedagógus távozása miatt, majd november elején egy szaktanár kollégánk nyugállományba 

vonult, akinek óráit elrendelt helyettesítéssel és a tanulói csoportok összevonásával láttuk el. 

December elején távozott iskolapszichológusunk is az intézményből. 

  A rendszeresen megjelenő álláshirdetések eredményeként az első félévben, 1 fő fejlesztő 

pedagógus és 1 fő iskolapszichológus kolléga csatlakozott hozzánk részmunkaidőben. Sajnos 

a nyugdíjba vonuló pedagógusok álláshelyét nem tudtuk eddig betölteni, azonban reméljük a 

következő tanév elejére sikerrel járunk. 

 

1.2.  NOKS-osok 

 

 

Munkakör Létszám 

pedagógiai asszisztens 2,5 fő 

laboráns 0 fő 

iskolatitkár 1 fő 

rendszergazda 1 fő megbízási szerződéssel 
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Február hónapban laboráns kollégánk távozott az intézményből, álláshelyét nem sikerült 

betölteni. Április hónapban örömmel üdvözöltük munkatársaink között Fazekas –Tamási 

Kingát, aki részmunkaidőben látja el pedagógiai asszisztensi feladatait. 

Így tehát két és fél pedagógiai asszisztens segítette a nevelők mindennapi munkáját. Három 

ember, három külön egyéniség, különféle feladatkörökkel.  

Tevékenységeik: 

 Hajnali ügyelet a pedagógusok mellett, a gyerekek tanórákra való előkészítése, 

kisérése, órai munka segítése.  

 Reggeliztetés, ebédeltetés, szünetekben a nevelői felügyelet segítése,  

 Füzetek előírása. 

 Óra alatt a lassan haladók felzárkóztatása, egyéni segítségnyújtás. 

 Rajz, technika óra előkészítésében való segítségnyújtás (sablonok elkészítése). 

 Fénymásolatok elkészítése. 

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. Magabiztosan kezeli a  Köznevelési 

Információs Rendszert. Sok feladat hárul rá, mivel ezen a területen is rendelkezünk betöltetlen 

álláshellyel. Szeretnénk olyan munkatársat találni, aki nagy teherbírással rendelkezik és jártas 

az informatikai rendszerek kezelésében. 

A rendszergazda délelőtt azonnali feladatokat lát el, pl.: a pedagógusok tanórán használt 

demonstrációs eszközeinek előkészítése, üzembe helyezése. A WIFI rendszer működtetése és 

minden műszaki probléma megoldása is az ő vállát nyomja.  Gyakran nyújt segítséget a 

pedagógusoknak az informatikai eszközök üzemben tartásával kapcsolatosan. 

Feladatköréből adódóan rendszeresen, ütemezve végez szoftverfrissítést, víruskeresést, 

szoftvertelepítést, szerverkarbantartást. 

Ezen kívül a számítógéphez tartózó bemeneti és kimeneti perifériák üzemeltetése és 

karbantartása, az új eszközök üzembe helyezése is a feladatai közé tartozik. 

Valamennyi intézményi rendezvény hangosítását biztosítja. 
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1.3. Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak 

 

Munkakör Létszám 

takarító 4,5 fő 

karbantartó 1 fő 

kertész-karbantartó      1 fő 

 

portás 2 fő 

 

Technikai munkatársaink is sokat tesznek az iskola zavartalan működéséért. Tanév elején új 

portai feladatokat ellátó munkatársat köszönthettünk közösségünkben. Munkáját a tanév során 

megbízhatóan és körültekintően végezte, bízunk abban, hogy még sokáig el tudja látni 

munkakörét intézményünkben. Sajnos kollégája november hónaptól egészségi állapota miatt 

betegállományba kényszerült, az ő helyettesítését intézményünk munkatársai látták el 

beosztás alapján. Májusban sikerült álláshelyére helyettesítő kollégát felvennünk Pelle 

Levente személyében, aki határozott idejű szerződéssel, június 30-ig kapott megbízást. 

Takarítói területen is munkaerőhiánnyal küzdünk. Tanév elején 1,5 üres takarítói álláshelyünk 

volt. Egy álláshelyen a tartósan beteg kolléganő helyettesítését túlmunkában oldották meg a 

takarítók. Az álláshelyekre jelentkezők ugyan akadtak, de volt, aki el sem kezdte a munkát, 

akadt, aki fárasztónak találta, de olyan is előfordult, hogy az elvégzett munka minősége nem 

volt megfelelő. A tanév első felében két takarító munkatárs is távozott intézményünkből, 

illetve a tartósan távollévő kolléga rokkantsági ellátásra lett jogosult, így munkaviszonya 

megszűnt. Ugyan az üres takarítói álláshelyeket nagyrészt sikerült feltölteni, új kollégáink 

vagy beilleszkedni nem tudtak, nem akartak, vagy a munkához való hozzáállásuk nem volt 

megfelelő. A több mint 6000 m2 –nyi terület folyamatos tisztán tartását létszámhiánnyal 

küszködve nehéz elvégezni. Kollégáink lehetőségeikhez mérten igyekeztek helyt állni. 

Szeretnénk, ha a 4 betöltetlen álláshelyre is találnánk megbízható, jól terhelhető 

munkatársakat, hogy a kialakult, együttműködő takarítói közösség teljes létszámban láthassa 

el feladatait. 

Kertész-karbantartó kollégánk mindent megtesz, hogy virágokkal díszített, szemétmentes, 

rendszeresen ápolt környezetben dolgozhassunk. Munkája nyomán intézményünk előkertjére, 

belső kertjeire és udvarára méltán lehetünk büszkék. Nem tudja azonban egyedül fenntartani a 

rendet és a tisztaságot, ez fontos feladata tanulónak és felnőttnek egyaránt. 

Karbantartó munkatársunk meg akarja oldani az adódó problémákat, észreveszi és el is végzi 

a javítási munkálatokat. Jó kapcsolatot tart fenn a pedagógusokkal és a takarító 

munkatársakkal egyaránt. A tanév első felében napi feladatai mellett, a tavalyi tanévben 
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meghibásodott fűtési rendszer felújítási, karbantartási munkálatait koordinálta. Az ő 

lelkiismeretes munkája is hozzájárult ahhoz, hogy a javítási munkálatok a tanévkezdésre 

befejeződtek és megfelelő hőmérsékletű tantermekben tanulhatnak diákjaink, dolgozhatnak 

munkatársaink. 

1.4. Tartósan távollévők, betöltetlen állások, változások 

 

Tartósan távol lévő kollégáink száma 4 fő, 2 fő tanár és 2 fő tanító. Hárman gyermekükkel 

vannak otthon, egy kolléga várja születendő gyermeke érkezését. A tartósan távol lévő 

testnevelő kolléga álláshelyén határozott idejű szerződéssel dolgozik Szpuszenik Márta 

munkatársunk, a két tanító álláshelyén három nyugdíjas kollégánk látott el feladatot 

megbízási szerződéssel. A határozott idejű szerződéssel hirdetett ének szakos álláshelyet 

eddig még nem sikerült betölteni. Az ének-zene órákat 8. évfolyamon Gergely Ákos Gyula 

óraadó kolléga látta el megbízási szerződéssel. A tanév első részében nyugdíjazás miatti 

felmentési idejét töltötte 1 matematika, 1 biológia, 1 technika szakos kollégánk, akiknek a 

helyére nem sikerült új munkatársat találnunk. Szintén nyugdíjazás miatt volt távol egy 

testnevelés szakos kollégánk, az ő álláshelyének betöltését a szakórák száma nem indokolta. 

1.5. Pedagógus továbbképzések, beiskolázási terv teljesülése 

 

Létszám 
Továbbképzést 

szervező intézmény 
Továbbképzés tematikája Idő 

3 fő 

Főnix-Füred 

Tanácsadó és 

Szolgáltató Bt. 

Pedagógusok elméleti és 

módszertani felkészítése az 

etika tantárgy tanítására 

60 óra 

1 fő 

Katalizátor 

Pedagógusképző 

Központ 

Játékra fel! 60 óra 

1 fő MKOSZ Kosárpalánta program 30 óra 

1 fő 

Wesley János 

Lelkészképző 

Főiskola 

Dráma- és színházpedagógia 

szak 

4 félév 

folyamatban 

1 fő 
Kodolányi János 

Egyetem 

Közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 

4 félév 

folyamatban 

1 fő Oktatási Hivatal 

Az ENABLE  iskolai 

bántalmazás ellenes program 

megvalósítása 

30 óra 

1 fő Debreceni Egyetem Középiskolai kémiatanár 120 óra 

1 fő Könyvtári Intézet 

A könyvtárhasználati 

tananyag tartalma és 

módszertani kérdései 

30 óra 
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Az intézmény beiskolázási tervében megjelenő továbbképzéseken való részvétel nem valósult 

meg maradéktalanul. Kassai Gizella kollégánk színház és drámapedagógus szakirányú 

továbbképzésen vesz részt. Sajnos idén is voltak olyan meghirdetett képzések, amik nem 

valósultak meg, ennek okai számunkra ismeretlenek.  

 

1.6. Minősítések 

 

A 2021/22-es tanévben egy pedagógus minősítésére került sor, a Pedagógus I. fokozat elérését 

célozta meg. A minősítő eljárás hatályos szabályoknak megfelelően, online formában valósult 

meg. Kollégám sikeres minősítő vizsgát tett, gratulálunk a szép eredményhez. 

Tanfelügyeleti ellenőrzésre a tanév folyamán nem került sor.  

 

 

2.  Tárgyi feltételek  

 

Gazdálkodási mutatók 

 

2022. évi intézményi költségvetés időarányos felhasználása 2022. január 1. és május 31. 

között. 

 

Éves intézményi keret felhasználás 

Kincstári 

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

592 768 169 443  762 211 

 

 

Éves keret összege (Ft) 6 374 738 

2022.01-05. hónapban felhasznált keret (Ft) 762 211 

Felhasznált keret százalékos mértéke (%) 11,9% 

Még felhasználható összeg (Ft) 5 612 527 
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Tárgyi felszereltség, intézmény környezete 

 

Szeptember első heteiben még tartottak a nyári radiátorcserék. Összesen 40 új radiátor 

került beépítésre szerelvényeikkel együtt.  A leszerelt régi, de még működő radiátorokat is 

feltették a szerelők olyan helyekre, ahol hiányzott fűtőtest. Ennek köszönhetően a fő- 

épületben állandó 24
 0

C hőmérsékletet tudtunk biztosítani a fűtési időszakban. Üröm az 

örömben, hogy a faházból be kellett költöznie minden osztálynak, mert a két épület közötti 

hővezeték meghibásodott. A javítása csak április hónapra készült el, így a második félévben 

csak a főépületben folyt a tanítás. A szorgalmi idő befejezését követően elkezdődött a 

fűtéskorszerűsítés második szakasza.  

Ebben az évben karbantartási anyag vásárlására 520 662 forintot, oktatást segítő anyagokra 85 

760 forintot, berendezési tárgyakra 103 620 forintot költöttünk. Ezeken a fő tételeken kívül 

még vásároltunk egy új hűtőt az orvosi szobába, felújítottunk egy fejlesztő szobát, megvettük 

a központi telefonunkat, könyveket vásároltunk.  

A fűtés korszerűsítése utáni legfontosabb fejlesztésünk a tantermek projektorral való 

felszerelése, illetve az okos terem létrehozása volt. Saját költségvetésünk terhére beszereztünk 

5-5 db projektort illetve laptopot. A felszereléshez szükséges anyagok egy részét a szülői 

munkaközösség vásárolta meg. Decemberben az alapítvány jóvoltából újabb négy 

projektorhoz jutottunk, ezzel elértük, hogy minden tanteremben van már ilyen eszközünk. A 

második félévben az alapítvány jóvoltából a javíthatatlan projektort is sikerült pótolni. 

Szakmai anyagokat a természettudomány, testnevelés és az alsós munkaközösség számára 

vásároltunk. Ezen felül megkaptuk a szükséges irodaszereket is. Ezen felül megkaptuk a 

szükséges irodaszereket is. A legnagyobb kiadást a kéz- és felületfertőtlenítők, illetve a papír 

kéztörlők biztosítása, beszerzése jelentette. A második félévben toalettpapír hiánnyal 

küzdöttünk folyamatosan. Sajnos nem tudunk előre tervezni a szállításokkal, valamint 

szükségessé vált a rögzített igény felülvizsgálata is.   

  A tanév elején három tantermünket festették ki, így megújult, és a tanító néniknek 

köszönhetően, otthonos környezetben fogadhattuk első osztályosainkat. A 126. és a 325. 

terem elhasznált parkettájának csiszolása, lakkozása történt meg a tankerület jóvoltából. A 

szülők munkájának köszönhetően megújult a 210. terem padlóburkolata is.  

Itt szeretném megemlíteni volt tanítványainkat, akik közösségi szolgálatukat nálunk végezték. 

Nélkülük biztos nem tudtunk volna augusztusban a teremrendezéseket végrehajtani.  
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A karbantartó kollégák minden felmerülő problémát időben orvosolnak. A félév során a zár- 

és fénycsőcsere, valamint a mosdó, pissoiré, WC, bojlercserék történtek, és a termekben 

adódó javítási teendőket is gondosan elvégezték. Mindennemű karbantartási anyagra összesen 

több mint 1 millió forintot költöttünk. Az adódó elektromos hibák javítása, illetve a megfelelő 

alkatrészek cseréje is munkakörükbe tartozott. Az ő feladatuk volt a beázások megszüntetése, 

a duguláselhárítás. Idén még a projektorok helyének kialakítása, azok felhelyezése is rájuk 

hárult. A tetőre hajló faágak metszését is elvégezték. Sokféle problémát kellett idén is 

megoldaniuk, úgy érzem, mindannyiunk megelégedésére végzik munkájukat. 

Alkalmazkodva az országos kompetenciamérés digitalizációjához, beszereztünk 40 db 

fejhallgatót. Nemrég kaptunk az Észak- Pesti Tankerület jóvoltából 6 db asztali számítógépet. 

 

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.   

3. Tanulói létszámadatok (tanév eleji és tanév végi) 

 

Iskolánkban, a 2021/2022. tanév elején 641 tanuló kezdte meg tankötelezettségének 

teljesítését, közülük 0 fő folytatja tanulmányait egyéni munkarendben. Sajátos nevelési 

igényű diák szakértői vélemény alapján: 33 fő, BTMN-es 98 fő. 

 

Az év végi adatok szerint iskolánk tanulóinak száma 643 fő. A szorgalmi időszak során 15 

tanítványunk távozott intézményünkből és 17 fő érkezett. Intézményünk tanulói létszáma 2 

fővel nőtt ebben az időszakban. Sajátos nevelési igényű diák szakértői vélemény alapján: 29 

fő, BTMN-es 114 fő. 
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3.1. Természetes és számított létszám adatok évfolyamonként, osztályonként, 

távozott, érkezett tanulók száma 

 

Év eleji adatok: 

 

Oszt. 

Tényleges 

lét- 

szám 

Számított 

létszám 

 

SNI BTM 
Magántanuló 

 

 

Érkezett 

 

Távozott 

1.a 24 - - 1  3 2 

1.b 22 - - 1  2 - 

1.d 24 - - 1  1 - 

2.a 27 29 2 3  2 1 

2.b 28 - - 2  1 - 

2.n 26 - - 1  - - 

3.a 28 32 3 2  1 1 

3.b 25 30 4 6  - 2 

3.n 23 - - 1  - - 

4.a 26 28 1 2  1 - 

4.b 19 21 1 6  1 - 

4.n 18 19 1 2  - - 

5.a 21 - - 1  1 - 

5.b 27 30 3 5  - 1 

5.n 21 - - 2  - - 

6.a 27 29 1 2  1 - 

6.b 26 28 2 6  1 1 

6.c 30 34 3 10  - 2 

6.n 23 - - 3  - - 

7.a 28 29 1 6  1 1 

7.b 24 27 2 5  1 - 

7.c 26 29 2 6  - - 

7.n 22 - - 3  - 3 

8.b 25 29 3 5  - - 

8.c 25 28 3 8  - 1 

8.n 26 28 1 2  - - 

Össz.:        

26 641 774 29 92  17 15 
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3.2.  Egyéni munkarendben tanulók száma 

 

Intézményünkben a 2021-2022-es tanévben nem volt egyéni munkarend szerint tanuló diák.  

 

 

3.2.1. HH, HHH 

 

Iskolánk beiskolázási körzetébe tartozó tanulóink és családjaik egy része jelentős szociális 

problémákkal küzd, szerény körülmények között él. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő családok kérelmezik legtöbbször a hátrányos helyzet, illetve a 

halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a kormányhivatalnál. 

 HHH tanulók száma: - fő  

 HH tanulók száma: 3 fő 

 

3.2.2. SNI, BTM 

 

 

Év eleji kezdő 

létszám BTMN 

Év eleji kezdő 

létszám SNI 

Év végi záró 

létszám 

BTM 

Év végi záró 

létszám 

SNI 

98 fő 33 fő 114 fő 29 fő 

 

Ebben a tanévben a nevelőtestület egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával 

megalakítottuk a fejlesztők szakmai közösségét. A munkaközösség vezetője Mihályi Julianna 

gyógypedagógus. Részletes beszámolójuk a mellékletben olvasható. 

Intézményünk 29 SNI-s tanulójával több gyógypedagógus is foglalkozott: 

 saját gyógypedagógusaink 2 fő, 

 utazó gyógypedagógusok (látásfejlesztés, mozgásfejlesztés, logopédia) 3 fő. 

BTMN-es tanítványainkkal fejlesztőpedagógusaink foglalkoztak. Létszámuk 114 fő. 

Fejlesztésükben többnyire a kiscsoportos foglalkozás dominált. 

 

 



Hartyán Általános Iskola 

Év végi beszámoló 2021-2022. tanév 

 

15 

 

 

3.3.  Bejáró tanulók, körzetes, nem körzetes tanulók aránya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményünkben a körzetes tanulók aránya 67%, a körzeten kívüli tanulóké 33%. Körzeten 

kívüli tanítványaink 8,9%-a bejáró.  

Oszt. 

Tényleges 

lét- 

szám 

Számított 

létszám 

 

 

Körzetes 

 

Nem 

körzetes 

 

Bejáró 

1.a 24 - 13 11 - 

1.b 22 - 12 10 - 

1.d 24 - 21 3 - 

2.a 27 29 16 11 - 

2.b 28 - 19 8 1 

2.n 26 - 25 - 1 

3.a 28 32 16 12 - 

3.b 25 30 15 10 - 

3.n 23 - 22 1 - 

4.a 26 28 12 13 1 

4.b 19 21 6 13 - 

4.n 18 19 17 1 - 

5.a 21 - 11 9 1 

5.b 27 30 12 14 1 

5.n 21 - 17 2 2 

6.a 27 29 12 12 3 

6.b 26 28 15 9 2 

6.c 30 34 24 6 - 

6.n 23 - 18 3 2 

7.a 28 29 20 8 - 

7.b 24 27 12 11 1 

7.c 26 29 14 12 - 

7.n 22 - 21 - 1 

8.b 25 29 20 3 2 

8.c 25 28 15 10 - 

8.n 26 28 24 1 1 

Össz.:      

26 641 774 429 193 19 



Hartyán Általános Iskola 

Év végi beszámoló 2021-2022. tanév 

 

16 

 

 

3.4. Tanulószobai, napközis, egész napos iskolai csoportok száma, 

létszámának alakulása a tanév során 

 

 

Alsó tagozaton, a 4. évfolyam kivételével, homogén csoportokat, a felső évfolyamokon két 

heterogén csoportot alakítottunk ki és működtetünk tanulószobai csoportot is.  

Napközis csoportok száma: 14  

Átlaglétszám:  

1-3 évfolyam: 27 fő,  

4. évfolyam:   31 fő, 

Felső tagozat: 27 fő.  

Sajnos csak kevés olyan napközis csoportunk van, amelyiket az osztályban tanító 

tanítópár vezet. A 2.n, 3.b, és a 4. évfolyamos osztályokban általában három tanító látja el a 

délutáni feladatokat, jó esetben napi váltásban. Ez nem a legszerencsésebb, ettől függetlenül 

azonban figyelemmel, törődéssel végzik feladatukat. A felsősök két csoportját állandó 

csoportvezetők irányítják, akik lelkiismeretesen látják el feladatukat. Ez meg is látszik az 

elvégzett munkán és a stabil csoportlétszámokon. A tanulószobai csoportot több szaktanár 

vezeti, ezzel biztosítva a felsős diákok számára a hatékony szakmai segítséget a tananyag 

elsajátításában, illetve a házi feladatok elkészítésében. 

 

 

II. PEDAGÓGIAI MUNKA 
 

1. A 2021/2022. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

 

Adminisztrációs tevékenységünket a KRÉTA rendszer támogatta. Kollégáink a legtöbbször 

rutinosan álltak 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. 

Ennek ellenére előfordult, hogy a szóban és írásban is megfogalmazott kérésnek nem minden 
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pedagógus és külsős alkalmazott tett maradéktalanul eleget, így az adminisztrációs 

tevékenység ellenőrzése során külön fel kellett erre hívni a figyelmet. 

A tanév 181 tanítási napját megtartottuk, felhasználtuk a rendelkezésre álló hat tanítás nélküli 

munkanapot a következőképpen:  

 

 Tervezet a tanítás nélküli 

munkanapok felhasználására 

vonatkozóan a munkaterv alapján 

Megvalósult tanítás nélküli munkanapok, 

változások 

1. Őszi nevelési értekezlet  

2021. 09.13. 

Nevelési értekezlet – munkaterv 

kidolgozása, célok feladatok meghatározása, 

elfogadása. 

2. Pályaorientációs nap 

2021.10.12. 

A tervezettek szerint megvalósult 

osztálykeretben. 

3. Félévi osztályozó értekezlet 

2022.01.24. 

Január 24-én a félévi osztályozó értekezletet 

megtartottuk. 

4. Nevelési értekezlet 

2022. 03.16. 

A nevelési értekezlet a pedagógusok sztrájkja 

miatt nem került megszervezésre.  

A tervezett program tanítási napon, a tanórák 

után valósult meg. 2022. június 14-én 

pótoltuk ezt a napot. 

5. Nevelési értekezlet 

2022. 04.28. 

Országos mérések eredményeinek elemzése, 

értékelése nem valósult meg, mert nem voltak 

még közzétéve az eredmények. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos 

támogató rendszer adatainak elemzése, 

értékelése. 

6. Hartyán nap 

2022. 06.13. 

A tervezettek szerint megvalósult. 

 

 

1.1. A pedagógiai munka megvalósulása a munkatervben rögzítettek 

alapján 

 
Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, 

fejleszthető területek megerősítése.  

 

A 2021/2022. tanévben is folytatódik intézményünkben a pedagógusok önértékelése, mely 

az egyes elvárások teljesülésének vizsgálatára épül. Az önértékelés eredménye egyrészt az 

elvárások teljesülésének mértékét jelzi, másrészt pedig a kompetenciánkénti összegzés 

eredményeként meghatározott kiemelkedő és fejleszthető területeket határozza meg. Utóbbi a 
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fejlesztés és tudásmegosztás irányainak kijelölését szolgálja, az elvárások értékelése pedig 

megfelelő képet ad a pedagógus kompetenciáiról. 

 Az önértékelési csoport azoknak a kollégáknak az önértékelésével kezdte meg munkáját, 

akik eddig még nem kerültek be az ötévenkénti ellenőrzésbe.  A magas létszám miatt 

lendületes tempóban kellett dolgozniuk, de mind a résztvevő kollégák, mind a vezetőség 

gondosan elvégezte a rájuk eső feladatokat. Továbbra is része volt az eljárásnak 2 

óralátogatás, szülői-, munkatársi kérdőív, valamint vezetői interjú és óramegbeszélés.  

Tapasztalatuk az, hogy – annak ellenére, hogy teherként élik meg a kollégák az eljárást, - 

mindenki alaposan felkészült a tanórákra, elkészítette az óraterveket, és megfogalmazta az 

önfejlesztési tervét, tanévekre lebontva. A vezetőség pedig építő jellegű észrevételekkel, 

elismerő értékelésekkel támogatta a folyamatban részt vevő pedagógusokat.  

Az eljárásokról készült jegyzőkönyvet az Oktatási Hivatal informatikai felületére töltötték fel, 

az önfejlesztési terveket pedig papíron dokumentálják és tárolják. A tanév során 20 

pedagógus önértékelésére került sor.  

Iskolánk egyik szakmai dokumentuma - A Hartyán Általános Iskola elvárásrendszere a 

pedagógus munkájával kapcsolatban – pontosan meghatározza azokat a területeket és 

sarokpontokat, amelynek mentén kívánatos megvalósítani az intézményben folyó nevelő-

oktató munkát. Ez fontos alappillére a mindennapoknak, kiegészítve a házirendben 

megfogalmazott kívánalmakkal. 

 

A munkaközösségek beszámolóiból körvonalazódik, hogy a pedagógusok egyre szélesebb 

körben tartják fontosnak az itt megjelenő szempontok ismeretét és figyelembevételét 

mindennapi munkájuk során.  

 

A pedagógiai, módszertani felkészültség területén, alsó tagozaton a változatos pedagógiai 

módszerek alkalmazása mellett nagy hangsúlyt kap az egyéni képességek figyelembe vétele, 

valamint a gyerekek fejlődésének nyomon követése a képességeik, készségeik alakulásának 

folyamatos megfigyelésével. Ez jelenik meg az első évfolyamon tanítók bemeneti és kimeneti 

méréseinek elemzésében.  

Felső tagozaton is folyamatos méréssel követjük nyomon a tanítványok fejlődését. Többen 

élnek a diagnosztizáló mérés lehetőségével, hogy eredménye segítsen meghatározni a további 

célokat és feladatokat. 
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Felső tagozaton tanító kollégám kiemelten fontosnak tartja, hogy „figyelembe véve a tanulók 

egyéni képességeit/nehézségeit, használva a modern kor digitális eszközeit, valamint 

törekedve arra, hogy a tanítási órákat változatossá, érdekessé, egy-egy „szárazabb”, nehezebb 

tananyagot színesebbé, könnyebben elsajátíthatóvá tegyünk. Ennek érdekében változatos 

pedagógiai módszereket alkalmazunk. Többnyire mozgalmas, élményszerű tanórákkal 

készülünk. Próbáljuk előtérbe helyezni a személyre szabott differenciálást, ezen a területen 

azonban még van tennivalónk.  Törekszünk a multimédiás módszerek alkalmazására, IKT 

eszközök felhasználására a tanórákon. Bevezető vagy gyakorló feladatként gyakran 

használunk online plattformokat (learningapps, quizlet, kahoot) és autentikus német oldalakat 

Ezek használatával a tanulók egyéni tempóban tudnak haladni és önállóságra ösztönözzük 

őket.” 

A pedagógiai folyamatok tervezése során a pedagógusok törekszenek az adott tanóra 

eredményességének függvényében aktualizálni terveiket, figyelembe véve a tanulók eltérő 

tanulási képességeit, munkavégzésük különböző ütemét.  

A tanulás támogatása kiemelten fontos területe mindennapi pedagógiai munkánknak. Ennek 

egyik legfontosabb területe a pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkör 

kialakítása, ahol minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van javításra. A 

pedagógusok egy része rendszeresen készül differenciált feladatokkal, figyel arra, hogy azok 

erősítsék és segítsék a tanulók fejlesztendő területeit. 

Felső tagozaton többen is ösztönzik az önálló témafeldolgozást, megismertetik tanítványaikat 

a különböző tanulási stratégiákkal.  

Kollégánk így ír erről: „A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett figyelmet fordítunk   

az életkori jellemzőkre. Tanítványainkkal gyakran beszélünk a megfelelő tanulási 

módszerekről, úgymint rendszeres, nem kampányszerű tanulás és az óráról órára történő 

felkészülés fontossága, tanácsok a hatékony szótanuláshoz, ötletek a szókincsfejlesztésre, jó 

időbeosztás és beszélünk a tanuláshoz szükséges élettani feltételekről: megfelelő mennyiségű 

alvás, egészséges életmód, károsan befolyásoló tényezők (túl sok online-jelenlét).     

A tanórák során rendszeresen javaslunk, mutatunk diákjainak különböző módszereket a 

hatékony szótanulásra (saját maguk által készített szókártyák, online szókártyák használata) és 

az órán megjelenő interaktív feladatok is megosztásra kerülnek a csoportok Discord 

szerverein, segítve ezzel is az otthoni gyakorlást.” 
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A tanulók személyiségének fejlesztése során folyamatosan igyekeztünk tökéletesíteni a tanulók 

életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet, a tisztesség, a türelem, a megértés 

és az elfogadás. Ösztönözzük őket arra, hogy ismerjék saját értékeiket, személyiségük 

jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek legyenek együttműködni 

másokkal, eredményeket elérni.  

Sajnálatos tény, hogy egyre több családban válnak jelentéktelenné ezek a fontos értékek. 

 

Pedagógiai munkánk kiemelt feladata a tanulói közösségek, csoportok alakulásának segítése.  

Az első félévben az intenzív közösségi élet leginkább az osztálytermek falai közé szorult. A 

második félévtől lehetőség adódott közös programok szervezésére iskolán belül illetve kívül 

is. 

Kollégám így ír erről: „A közösségek alakulása terén osztályfőnökként és szaktanárként is 

sokat tettünk, legalábbis erre a megállapításra jutottunk önreflexióink után. Kiemelt figyelmet 

szenteltünk a felmerülő konfliktusok asszertív kommunikáción alapuló megoldására, 

mindannyian igénybe vettük az intézményben elérhető szakemberek segítségét. Ebben a 

tanévben minden nemzetiségi osztály részesült felső tagozaton csoportfoglalkozásban, ezek a 

konfliktusok eredményes megoldását, egymás elfogadásának segítését és az önismeret 

fejlesztését szolgálták.” 

Pedagógiai munkánk elemzésének, értékelésének területén törekedtünk a Házirendben és 

a Pedagógiai programban megfogalmazott szabályoknak megfelelően rendszeresen értékelni a 

tanulók munkáját. Értékeléseinkkel, visszajelzéseinkkel igyekeztünk a tanulók fejlődését 

segíteni, különös hangsúlyt fektettünk az órákon történő folyamatos visszajelzésre. 

A kommunikáció és szakmai együttműködés során rendszeresen tájékoztattuk a tanulókat és a 

tanuló szüleit a diák fejlődéséről, egyéni haladásáról (telefonon, elektronikus formában, 

Discordon, üzenő füzeten keresztül).    

A tanév során 20 pedagógus esetében történt meg a belső értékelés. Kollégáink úgy érzik, 

hogy korrekt visszajelzéseket kaptak munkájukról, amelyek segítik az egyéni fejleszthető 

területeink meghatározását, valamint pozitív megerősítéssel ösztönözik őket a szakmai 

felelősségvállalás és fejlődés további fejlesztésére. 
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 Az intézmény külső kapcsolatrendszerének megerősítése. 

 

 Partneri együttműködés kialakítása az óvodákkal 

 Rendszeres megjelenés a kerületi médiában az iskolai programokhoz 

kapcsolódóan  

 A nemzetiségi oktatás népszerűsítése az óvodás korú gyerekek körében  

A köznevelésben dolgozó partneri intézmények közötti kapcsolatok kialakítására mindig nagy 

hangsúlyt fektetünk. Az együttműködő tagok között fontos az igazi csapatmunka felépítése. 

Októberben az iskola által kezdeményezett, óvónők számára meghirdetett nyílt napon, az első 

évfolyamon tanító osztályfőnökök bemutató órarészletet tartottak elsőseikkel, ahol jelen 

voltak a vezetőség tagjai, és a leendő elsős osztályfőnökök is. A bemutatóóra célja az óvoda 

és az iskola kapcsolatának szorosabbra fűzése volt. Megerősítést kaptunk arról, aminek kézzel 

fogható bizonyítékát az idei tanévben is saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy az iskolai 

beilleszkedésben milyen hatalmas szerepet játszik az óvodai szocializáció. A járványhelyzet 

miatt az idén elsős gyerekek tartoznak abba a korcsoportba, ahol az utóbbi 2 évben összesen 

7-8 hónap óvodai szocializáció és készségfejlesztés maradt ki a gyerekek életéből. Ennek 

következményei mind a magatartásban, mind a tanulásban megfigyelhetők. Sokuk 

kézügyessége, szókincse, szabálykövetése elmarad a korához képest. Az órarészletek után 

közös szakmai konzultációt tartottunk, ahol a tanítónők, óvónők feltehették egymásnak 

kérdéseiket. A program megvalósulását rendkívül hasznosnak gondoljuk és a jövőre nézve is 

támogatjuk ennek megrendezését. 

Leendő elsős tanítóink, intézményvezető-helyettesükkel együtt több óvodába 

ellátogattak, ahol az iskolába készülő gyerekek szüleinek bemutatták iskolánkat, az induló 

elsős osztályaink specialitásait, valamint választ adtak a szülőkben felmerülő kérdésekre. 

Az iskola honlapjára magukról és az induló osztályukról bemutatkozó levelet írtak azon 

szülők számára, akik az internetről kívánnak tájékozódni. Tavasszal, nagyon örültünk a 

nyitásnak. Elsőként reagáltunk és alig 3 nap alatt esztétikus plakátokon hirdettük 6 óvodában, 

illetve honlapunkon Iskolába hívogató programunkat és Nyílt napunkat.  

A rendezvényeken megállapítottuk, hogy a szülők tudatosak és felkészültek voltak, kevéssé 

volt jellemző a tájékozatlan nézelődés. 

Nemzetiségi osztályaink népszerűsítését a közelünkben lévő óvodában csak november 

elején tudtunk elkezdeni a német nyelvi foglalkozások megtartásával, de egy alkalom után a 

megbetegedések nagy száma és az óvodák belső járványügyi intézkedései miatt, fel kellett 
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függesztenünk. A jelentkezők száma is alacsony volt, úgy érezzük, hogy a szülők kevés 

információval rendelkeznek a nemzetiségi osztály előnyeiről, ezért elengedhetetlen lenne a 

személyes kapcsolat. Munkaközösségünk azt javasolja, hogy próbálkozzunk a közösségi 

hálózatok előnyeit kihasználva megszólítani és informálni az iskoláskorú gyerekek szüleit, 

például Facebook és/ vagy Instagramon keresztül. Úgy érezzük, hogy ezeken a felületeken és 

ezen a módon könnyebben és hatékonyabban jutna el az információ a szülőkhöz. Tanévnyitó 

ünnepségünkön a kerületi újság fotósa dokumentálta az eseményeket, több tanítványunk is 

örülhetett annak, hogy bekerült az újságba. A tanév során, magas színvonalon megszervezett 

iskolai rendezvényekre a média képviselőit nem hívtuk meg, pedig a színes szakmai-és 

diákélet pillanatainak megörökítése és szélesebb körben történő megismertetése 

nagymértékben segítené iskolánk pozitív megítélésének a megerősítését. Erre a következő 

tanévben kiemelt figyelmet szükséges fordítani.  

A német nyelvi munkaközösség ebben a tanévben is célul tűzte ki a külső szakmai 

kapcsolatainak erősítését. Szoros kapcsolatban állunk a nemzetközi nyelvvizsga központokkal 

(Goethe Intézet, DSD Központ Baja), hiszen tanítványainkat ebben a tanévben is készítjük a 

nemzetközi nyelvvizsgákra. 

A DSD Központ felhívásával élve pályáztunk egy németországi, frankfurti testvériskolai 

kapcsolatra, ezzel bővítve külső szakmai partnereink listáját. Amennyiben elnyerjük a 

pályázatot, élő cserekapcsolatot alakíthatunk ki egy németországi iskolával és közös 

projektekben vehetünk részt. Várjuk a pozitív visszajelzést pályázatunkra. 

 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

„A tanulási motiváció erősítése kulcskérdés, már csak azért is, mert a motiváció nagysága és a 

teljesítmény között összefüggés van.” – írja Knausz Imre, a neveléstudomány hazai jeles 

képviselője. 

A tanulási motiváció hajtóereje fakadhat a tanuló saját lelkiismeretéből, kötelességtudatából, 

amikor a tanuló a vele szemben támasztott társadalmi, szülői, saját elvárásainak igyekszik 

megfelelni. 

Motivációját táplálhatja egy saját, belső igény, amikor valódi érdeklődése van, és a tanulás 

segíti őt céljai elérésében.  

Van olyan diák, aki valamilyen jutalomért tanul, esetleg a negatív következmények 

elkerüléséért, vagy az osztálytársak, tanárok, szülők elismeréséért, dicséretéért. 
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És ott vannak azok a gyerekek is, akik a gyors eredményekkel kecsegtető, viszonylag 

könnyen teljesíthető feladatokat részesítik előnyben.  

Mi valamennyi tanulási motivációs szinttel találkozunk mindennapi pedagógiai munkánk 

során. Rendkívül fontos, hogy a tanulók érezzék, fontosak tanáraik számára, ez az 

összetartozás érzését erősíti meg bennük, amely érzelmi kapcsolódáson alapul, így már 

önmagába véve is motiváló erővel bír.  

A 6-9 éves gyerekeket még szüleiknek, tanítóiknak, vagyis a szeretett felnőtteknek 

való megfelelési vágy motiválja elsősorban tanulásra, valamint az, hogy kíváncsiak, nyitottak, 

érdeklődőek az őket körülvevő világra. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyerekeket barátságos, 

gyermekközpontú légkör vegye körül, mert az iskolához való pozitív kötődés elősegíti a 

hatékonyabb tanulást. Abban, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, fontos szerep jut az 

osztályban kialakult barátságoknak és versenyhelyzeteknek is. Az iskolás élet kezdetén 

feladatunk a helyes napirend, tanulási technikák megalapozása. A tanulás egyik legfontosabb 

eleme a tanulás optimális körülményeinek megteremtése. Meg kell szokniuk a gyerekeknek a 

helyes tanulási szokásokat, helyes testtartást, helyes ceruzafogást, megfelelő szemtávolságot 

és megvilágítást, a padrendet, melyekre tanítóik minden órán felhívják a figyelmüket, és 

dicsérettel motiválják őket. Arra törekszünk, hogy kis tanulóink fokozatos önállóságra 

tegyenek szert a helyes tanulási szokások alkalmazásában, és vegyenek részt a kedvező 

körülmények kialakításában.  Tanítási órákon elsőseink eleinte jellemzően frontális keretek 

között tanultak, mostanra azonban tapasztalatokat szereztek a páros, valamint csoportmunka 

területén is.  

A 3-4. évfolyamon tanító pedagógusok fontos együttműködési törekvése, hogy 

tanítványaikkal közösen fogalmazzák meg a tanulási célokat. Ki, mit szeretne elérni? Mit vár 

a tantárgyi ismerettől? Miben látja annak hasznát?  

Sakkpalotás osztályainkban tanítók a módszerhez tartozó újszerű feladattípusokkal, és a sok-

sok új eszközzel színesítik tanóráikat. Ez a képességfejlesztő módszer remek lehetőséget nyújt 

a logikus gondolkodás fejlesztésére. A tanulók szívesen fogadják az ilyen típusú feladatokat. 

Nagy előrelépést jelent, amióta számos tantermünkben nemcsak az internet elérhető, hanem 

felszerelt, beállított, működő projektor és tanítói laptop is rendelkezésre áll. Napi szinten 

használjuk bemutatásra, szemléltetésre, motivációra, gyakorlásra az interneten elérhető 

digitális tartalmakat. Úgy tapasztaljuk, hogy a diákok – a generációjukra oly jellemző módon 

– kifejezetten szeretik és élvezik, ha a tanórán online feladatokat oldunk meg közösen a 

népszerű interaktív, multimédiás oldalakon. Továbbra is örömmel fogadják az ilyen jellegű 
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feladatokat, a passzívabb tanulók is lelkesen vesznek részt, jobban motiválhatóak. A 

szabaduló-szobáknak és online vetélkedőknek különösen nagy sikere van.   

A digitális oktatás során használt Discord digitális platform pedig azóta is kiegészíti az iskolai 

jelenléti oktatásunkat. Rendszeresen küldünk erre a felületre a gyerekek számára szorgalmi, 

gyakorló online játékos feladatokat, melyeket mindig szívesen fogadnak a tanítványaink. 

Persze az évtizedek óta jól bevált eszközöket is rendszeresen használjuk, tanórákon ezekkel is 

tevékenykedtetjük tanítványainkat. Fontos, hogy a tanulók az ismeretszerzés minél több 

módját megismerhessék. Az önálló ismeretszerzés igényének kialakításához szorgalmazzuk 

az iskolai könyvtár folyamatos használatát, melyet a kicsik lelkesen ki is használnak. 

 

A társadalomtudomány munkaközösség tagjai is használják a tantermen kívüli 

digitális tanrend alatt kialakított platformokat a tanóráikon, sok feladatot oldanak meg a 

Wordwall, Learningapps, Kahoot oldalakon. Az 5. évfolyamos diákok megismerkedtek és 

gyakorolják, alkalmazzák a hatékony jegyzetkészítés technikáit, illetve megismertetik őket 

azokkal az internetes oldalakkal, amelyek segítségükre lehetnek, ha a házi feladattal vagy 

gyűjtőmunkával kapcsolatban kutatnak. Kiegészítik a tanagyagot fénymásolt feladatlapokkal, 

és rendszeres, ismétlődő apró számonkéréseket vezettek be a folyamatos felkészülés 

érdekében. A természettudomány munkaközösséghez tartozó pedagógusokkal együtt arról 

számolnak be, hogy a tanórák egyre nagyobb százalékában kooperatív-, csoport- 

(csoportforgó) vagy páros munkában dolgoznak. Úgy tapasztalják, hogy tanítványaik nagyon 

megszerették és megkedvelték ezeket a munkaformákat, egyre jobb a kooperáció közöttük. 

Dolgoznak, igyekeznek, készülnek a tanórákra, van sikerélményük, többnek már nem az 

elégséges, hanem a közepes- vagy jó jegy elérése lett a cél. Ennek elérésében teljes mértékben 

támogatják őket és együtt örülnek velük, ha sikerül. Akadnak azonban olyan diákok, akik nem 

akarnak tanulni.  A munkaközösségek tagjai úgy látják, kezd eluralkodni az 

osztályközösségben ez a fajta magatartás. A pedagógusok az iskola vezetésétől kérnek 

útmutatást, támogatást ezen diákok viselkedésének, tanulás iránti motivációjának pozitív 

irányú elmozdítására.  

A felmerült kérésre vonatkozóan megoldásként javaslom, hogy az osztályfőnökök kísérjék 

fokozott figyelemmel ezeknek a tanulóknak a beírásait, alkalmazzák a Házirendben 

meghatározott fegyelmi büntetési fokozatokat, és kezdeményezzék a szükséges lépéseket a 

vezetőknél. Azokban az osztályokban, ahonnan az osztályfőnöki, illetve szaktanári 

kezdeményezés megérkezett, rövid időn belül sor került az érintett tanulók gondviselőivel 
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való kapcsolatfelvételre, és a fennálló problémák ismertetésére, az együttműködés 

területeinek egyeztetésére.  

Mindezeken túl, a nehézségek ismeretében kiemelten fontosnak tartom új, pozitív 

fegyelmezési eljárások megismerését és elsajátítását, mert a fent említett nehézségekből arra 

következtethetünk, hogy a tekintélyelvű módszerek nem, vagy csak nagyon ritkán vezetnek a 

megfelelő eredményre.  

A német nyelvi munkaközösség tagjai gyakran beszélnek tanítványaikkal a megfelelő 

tanulási módszerekről, úgymint a rendszeres, nem kampányszerű tanulás és az óráról órára 

történő felkészülés fontossága, hatékony módszerekkel ismertetik meg őket a szótanulással 

kapcsolatban, ötleteket adnak a szókincsfejlesztésre, jó időbeosztásra és beszélnek a 

tanuláshoz szükséges élettani feltételekről: megfelelő mennyiségű alvás, egészséges életmód, 

károsan befolyásoló tényezők (túl sok online-jelenlét). 

Alsó tagozaton kiemelt fontossága van a hatékony szótanulásnak az idegen nyelvek 

elsajátításában, ezért a tanulók által készített szókártyáknak és az online szókártyák 

használatának kitüntetett szerepe van. A nyelvtani anyagot elkülönítve, figyelemfelkeltő 

módon vezetik be a füzetbe, hiszen fontos, hogy gyorsan megtalálják, ha szükséges. A színek 

használata segíti a tananyag rögzítését. Felhívják diákjaik figyelmét arra, hogy mennyire 

fontos a megfelelő tervezés (mit, mikor, milyen ütemben tanulnak meg) a rendszeresség és az 

időbeosztás.  

Felső tagozaton más tanulási technikák megismertetése és bevezetése indokolt. 

Tanórákon a pedagógusok irányításával alkalmazzák őket, úgy, mint elmetérkép készítése, 

színekkel kiemelt önálló vázlat készítése, tanulókártyák alkalmazása, kis lépésekben való 

tananyag feldolgozás, önmaguknak feltett kérdések és azok megválaszolása, egymásnak adott 

magyarázat, fejlesztő értékelés, rendszeres visszajelzés adása és fogadása. 

Az angol nyelvi munkaközösség tagjai tapasztalatok, módszerek cseréjével és 

változatos szemléltető anyagok alkalmazásával igyekeznek a tanulási morált tovább erősíteni 

és az idegennyelv-tanulás módszereinek megtanításával ösztönözni a tanulókat a még 

eredményesebb nyelvtanulásra. A tanulási morál erősítésében tapasztalataik alapján fontos 

szerepet játszanak a délutáni foglalkozások. A délutáni szabadidős foglalkozásokon 

(„napközi”) a gyerekek az írásbeli házi feladatok elkészítése mellett, szóbeli feladatokat is 

gyakorolnak, melyek segítségével többre képesek a tanórán is. A társak nemcsak délután, 

hanem a tanórán is bátorítják egymást, a foglalkozást vezető pedagógus személyével együtt. 
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A tanórákon is együtt dolgoznak bizonyos feladatokon a tanulópárok, így a gyerekek nem élik 

meg kudarcként azt, ha egy-egy feladat esetlegesen nehéznek bizonyul, vagy több segítséget 

igényel, nem adják fel, egymást motiválják. 

A testnevelés munkaközösség a NETFIT mérés kapcsán egy új lehetőség 

megteremtésével vette ki a részét a feladatból. Előadást szerveztek a tanulóknak, céljuk az 

volt, hogy a tanulók úgy tekintsenek a testnevelés mérésre, mint saját egészségi állapotuk 

tükörképére. A mérések végén színvonalas előadást tartott Fekete Katalin testnevelő az 

életmódváltásról, aminek nagy sikere volt mind a tanulók, mind a kollégák között.  

A tanulási morál megerősítése kiscsoportos formában a fejlesztő foglalkozásokon 

sokkal több lehetőséggel bír. Van idő feltérképezni az egyéni erősségeket és hiányosságokat, 

majd erre alapozva kialakítani egy sajátos tanulási technikát. Mindannyian erre törekszenek, 

ennek ellenére, ami a foglalkozásokon működik és beválik, otthon, az önálló tanulás során 

ritkán kerül elő. Gyógypedagógusaink, fejlesztőink azt tapasztalták, hogy azoknál a 

gyerekeknél hatékony a sajátos tanulási technika alkalmazása, akiknek a szüleivel személyes 

beszélgetés formájában meg tudják ismertetni, el tudják fogadtatni a tanulási technikákat. 

Kollégám a következőképpen foglalja össze gondolatait: „Végül, de nem utolsó sorban a 

legfontosabb: példamutatás, dicséret, megerősítés. 

A tanulási motiváció eszközei közül a mai napig az egyik legerősebb, a pedagógus személyes 

példája. Ugyanez igaz a tanártól kapott dicséretre és más megerősítésre az osztályozáson, 

illetve az értékelés hivatalos keretein túl. Amennyiben a diákok támogatása, motiválása 

kapcsán az előbbiek összekapcsolódnak a holisztikus szemlélettel és az egyéni bánásmóddal, 

még eredményesebben alkalmazhatók a tanulási morál kialakításában. 

Eszközeink tárháza tehát bőséges! Kérdés tehát a gyermekközösségek összetétele, családi 

hátterük. Melyik közösségben milyen motivációs eszköz alkalmazható? Milyen motivációs 

eszköz válik be? Vajon a mi személyiségünk hogyan képes ezeknek az eszközöknek a 

tolmácsolására, alkalmazására?” 

 

 

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

fejleszthető területek meghatározása munkaközösségi szinten, a jobb eredmények 

elérése érdekében.  

 

Az Oktatási Hivatal kezdeményezésére a 2021/2022-es tanévben a hazai országos pedagógiai 

mérési rendszer új korszaka kezdődött. 
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- Az országos kompetenciamérés (OKM) és a nyelvi/célnyelvi méréseket e tanévtől 

kezdve egységes rendszerben, elektronikus felületen bonyolítják le. 

- Az OKM a szövegértés és a matematika mellett kibővül a természettudományi mérési 

területtel. 

A mérések továbbra is a 6., 8.,10. évfolyamokat érinti. 

Alsó tagozaton kiemelt feladatunkként kezeljük és előtérbe helyezzük –nemcsak 

magyar nyelv és irodalom órákon- a szövegértési tudás fejlesztését. 

A matematikai készségeket és képességeket pedig tevékenykedtetve, bőséges 

eszközhasználattal gyakorlatiasabb szintre emeljük. Szemléletünket támogatja az első 

évfolyamon bevezetett új tankönyvcsalád matematikából, melyben a matematika a legalsó 

szinttől a legfelsőig tapasztalatokból nő ki: próbálkozásokból, sejtésekből és ellenőrzésükből, 

elvetésükből vagy megerősítésükből. Tele van játékossággal, esztétikummal. 

Felső tagozaton, a tanórákon továbbra is papíralapú feladatokkal gyakorlunk az 

országos szövegértés mérésre, illetve az Oktatási Hivatal weboldalán található 2 minta 

feladatsorral tudunk készülni a tanulói tabletek segítségével a szövegértés korrepetálásokon.  

Év elején, félévkor egységes, minden évfolyamra kiterjedő mérést írtak a gyerekek és 

megvalósítottuk a követő mérést is novemberben. Matematikából és természettudományból a 

mérésekre való konkrét felkészülés a második félévben kap nagyobb hangsúlyt, de évek óta a 

tanórai feladatok, és a mérési anyagok részét képezik a kompetencia alapú, illetve a logikai 

készség fejlesztésére irányuló feladatok.  

A tavaszi szünet előtt a 6. évfolyamosoknak lehetőségük volt próbakompetencia 

mérést írni az intézményben, a nyolcadik évfolyamosok a szünetben élhettek ezzel a 

lehetőséggel.  

A NETFIT mérés esetében az idei tanévben már lehetőség lett volna egész tanévben 

végezni a feladatokat. Idén ezzel a lehetőséggel még nem éltünk, de a jövő tanévben tartunk 

majd egy őszi és egy tavaszi mérést is. Ez az esetleges hiányzások, felmentések, fejlesztések 

miatt megkönnyíti a lebonyolítást.  

Megkönnyítette az eredmények rögzítését, hogy időpontját június 15-re kitolták a rendszer 

nem megfelelő működése miatt.  

Az évek alatt olyan rutint szereztünk, hogy a tesztek elvégzése közben már tudjuk, hogy 

tanulóinknak mely területen van lemaradásuk és ennek függvényében a gyengébb területeket, 

a tanítási órákon célirányosan fejlesztjük.  
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A fejlesztő foglalkozásokon is készülnek tanítványaink az országos mérésekre. 

Kollégáink óraszervezésükben már a legkisebb korosztálytól kezdve a kompetencia alapú 

feladatmegoldásokra összpontosítanak, ezek köré szervezik a fejlesztést. A típusfeladatokat 

átveszik, átalakítják, személyre szabják. Nagyon lassú és időigényes feladat, de azt 

tapasztalják, hogy fokozatosan megszokják, nem idegenkednek tőle a tanulóik, és kezdik 

ismerni a megoldási módokat, eljárásokat. A BTMN-es és SNI-s gyerekeknél nem a 

megoldási módok, technikák elsajátításával van gond, hanem hogy a figyelmük egy idő után 

képtelen az érdemi munkára. De a figyelemzavar szinte minden gyereknél felmerül, mint 

korsajátosság, ezt a helyettesítések alkalmával nagyon jól látják. Ennek csökkentése 

érdekében kollégáink sok figyelemfejlesztő eszközt, játékot, feladatot készítettek a tanév 

folyamán.   

 

 A lemorzsolódási mutató pozitív irányú eredményeinek megtartása és növelése. A 

veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, szülők 

bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával.  

(tanulási akadályok csökkentése; a jövőkép erősítése; közvetlen irányított tanulás 

kialakítása, segítése)  

 

Intézményünkben nevelési értekezlet keretében foglalkoztunk a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer adatainak elemzésével, 

értékelésével. 

A pedagógusok beszámolói alapján összegyűjtöttük azokat a tüneteket, melyek felhívják 

figyelmünket azokra a jelekre, amelyek sejtetik ezt az összetett problémát. Ilyenek például: 

 

A tanulónál észrevehető jelek, okok 

a tanuló csökkent 

motivációja,  

a tanulás során jelentkező 

iskolai kudarcok, 

önbizalom hiánya, 

az unalom,  tanulási szokások 

kialakításának hiánya, 

hiányzó felszerelés, házi 

feladat, 

a hiányzás,  magatartásbeli problémák, gyenge figyelmi 

koncentráció, 

az agresszió, az izoláció,  negatív önértékelés, tanulási nehézség, 

a romló osztályzatok, a 

bukás, 

szülői támogatás hiánya, alapkompetenciák hiánya 

(személyes, szociális, 

kognitív, szakmai). 

 

Ennek megelőzése csak komoly összefogással, együttműködéssel, szülő, gyermek, 

pedagógus, szakemberek team-munkájának minél korábbi beavatkozásával lehetséges. 
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A pedagógus személye viszont a teljes folyamat során kulcsszereplő.  

Meghatározó szerepe a felelősségen túl egyben lehetőség arra, hogy aktívan tegyen a 

lemorzsolódás ellen.  

Iskolánkban a pedagógusok számtalan módon, szervezetten támogatják és segítik a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat, de ebben az esetben is igaz, hogy segíteni csak 

annak lehet, aki hagyja, aki maga is el akarja kerülni a bukást, a teljesítmény ilyen 

nagyarányú romlását. Ehhez soha nem elég csak a pedagógusnak akarni, sőt, gyakran a tanuló 

a pedagógussal karöltve is kevés. A szülő támogató segítsége elengedhetetlen a folyamatban.  

Kollégáim az alábbi prevenciós tevékenységekkel segítik lemorzsolódásban érintett 

tanítványaikat:  

 

Prevenciós tevékenységek 

naprakész Discord 

csatorna 

többszöri, rövid 

röpdolgozatok 

közös 

feladatmegoldás 

tanulást segítő 

anyagok  

jegyzetkészítés szorgalmi feladatok pozitív jutalmazás  szóbeli feleletek 

könnyítése egyéni 

ütemezés szerint  

KRÉTÁBAN 

elküldött üzenetek 

buzdítás, bátorítás 

aktív tanórai 

részvételre 

javítási lehetőség 

biztosítása 

lehetőleg többet 

dicsérni, mint 

büntetni  

osztályfőnöki órákon 

tanulás, leckeírás 

tanórán többszöri 

felszólítás 

segítség felajánlása a 

tananyag 

bepótolására  

tevékenykedtetés a 

tanórákon  

kapcsolatfelvétel a 

szülővel telefonon 

beszélgetés a 

tanulóval 

személyesen és 

osztályszinten 

szem elé ültetés-

fokozott figyelem 

változatos óravezetés  

megkértem, hogy 

hozzon felszerelést 

beszélgetés az 

osztályfőnökkel 

differenciált 

feladatok (1) 

folyamatos motiválás 

tanóra alatt 

folyamatos, többszöri 

ellenőrzés 

tanulópár  egyéni megsegítés következetes 

szabály-és 

követelményrendszer 

betartatása  

 

A lemorzsolódási mutató pozitív irányának megtartása érdekében folyamatos a konzultáció a 

szaktanárok, az osztályfőnökök, a fejlesztő pedagógusok között, a szülők bevonása is 

megtörténik és ott, ahol nem csak üres ígéreteket kapunk, sikerült is, ha lassan is, de 

eredményeket elérni. Van olyan tanítványunk, akinek ugyan a jegyeiben még nem jelentkezett 

kiemelkedő változás, de az egyeztetések során kiderül, hogy órákon kezd aktívabb lenni, 
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elkészíti házi feladatait, amik bíztató jelek. Ugyanakkor van, akinél mind a szülő, mind a 

gyerek érdektelensége miatt kudarcba fulladnak kísérleteink. 

 

 A 2. és 6. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 

Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

Második és hatodik évfolyamon a tanmeneteket elkészítettük, az egységes mérési anyagokat 

átalakítottuk a bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján.  

Az idei tanévben az 1. évfolyamon tanítók új tankönyvcsaládot választottak matematikából, 

melynek módszertana lényegesen eltér a korábbi évek gyakorlatától, típusfeladatok és a 

tananyag tartalmának időbeli eltolásában. Így át kellett dolgozniuk a mérési anyagokat, a 

tananyaghoz igazítva azokat. 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 
 

Iskolánk a 2021/2022. tanévben a Pénzügyi-és Vállalkozói Témahét (PÉNZ7), valamint a 

Fenntarthatósági Témahét programjához csatlakozott.  

A témahetek általános célja a 21. század köznevelési elvárásainak megfelelő 

szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű 

átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására.  

1-2. évfolyamon a Pénzügyi- és Vállalkozási, majd a Fenntarthatósági témahét tanóráira több 

tantárgyat átfogó óraterveket készítettek a pedagógusok, mely a játékos feladatoktól kezdve a 

kreatív önkifejezésig, ötletelésig sok mindent ölelt át. Magyar irodalom, vizuális kultúra, 

matematika, a technika és tervezés, digitális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó tartalmak, 

tevékenységek is megjelentek egy-egy multidiszciplináris órán. A témákat projektben 

dolgozták fel, egyéni és csoportmunkákban. A sokszínű tevékenységeket a gyerekek nagyon 

nagy élvezettel fogadták. A legtöbb ismeretet így sajátíthatták el egy adott területen.  

Az évfolyam beszámolójában a következő gondolatok olvashatók: „A Pénzügyi- és 

Vállalkozói témahét alatt megvalósított feladatainkból néhány: iskolai szintű rajzversenyt 

szerveztünk Mire költenéd a zsebpénzedet? címmel, készítettünk lapbookot, kutyaperselyt, 

terveztünk pénzérméket. Régi papírpénzekből és az elkészített legszebb gyerekmunkákból 

színvonalas kiállítást rendeztünk az aulában, melyet iskolánk minden tanulója és pedagógusa 

megcsodált. Emellett színdarabot is tanult egyik-másik osztályunk, valamint osztályszintű 
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táncot és éneket a témához kapcsolódóan. Ezeket is megtekinthették az érdeklődők digitális 

felvétel formájában.  

Egész héten pengőket/filléreket/tallérokat/petákokat/zsetonokat gyűjthettek a gyerekek sikeres 

feladatmegoldásaikért (osztálya válogatta, hogy mit), amiket a hét zárásaként az osztályban 

tartandó tavaszi vásáron vásárolhattak el a gyerekek. A témahét sikerét bizonyítja, hogy több 

kisdiák a tanév legsikeresebb osztályprogramjának a Pénzhetet jelölte.”  

„A Fenntarthatósági témahét egyik legmeghatározóbb programja az állatkerti látogatás volt a 

gyerekek számára, főleg, hogy a tanévet érintő járványügyi helyzet miatt ez volt az első közös 

kimozdulásunk. Ezen kívül fantáziadús tárgyakat készítettünk PET palackokból, például 

rakétákat, űrhajókat. Születtek kiemelkedő rajzos alkotások is, melyeket madzagtárlat 

kiállításon tekinthettünk meg, és szavazhattunk a számunkra legjobban tetszőkre, és a hét 

folyamán legjobban sikerült tanulói munkadarabokból ismét külön kiállítást szerveztünk. Az 

iskolaszintű esőcsepp performance kezdeményezéshez örömmel csatlakoztunk, mely izgalmas 

záróprogramja volt a témahétnek.” 

 

3.és 4. évfolyamokon hagyományos keretek között, kötött tanítási órákon szerezhettek 

tapasztalatokat diákjaink a Pénz7 és a Fenntarthatósági Témahét érdekességeiről. A következő 

tanévben azonban az új NAT felmenő rendszerében már a harmadikos diákok is tágabb 

időkerettel és sok érdemi tevékenységgel gazdálkodhatnak. 

Az élménypedagógia segíti a tanulókat abban, hogy saját élményeiken, tapasztalataikon 

keresztül aktív, életszerű tudást szerezzenek, készségeik fejlődjenek, értékrendjük 

formálódjon. 

Tevékenykedtetéssel, vitával beszélgetéssel körbejárják a témákat, amely a tudomány minden 

területét érinti.  

A társadalomtudományi munkaközösség beszámolója is sikerekről számol be, úgy érzik, hogy 

mind munkaközösségi, mind intézményi szinten maximálisan sikerült teljesítenünk kitűzött 

célunkat. A pedagógusok meglátása szerint kicsik és nagyok egyaránt élvezték, hogy ebben a 

kétszer 1 hétben kicsit „mást” csinálhattak és kiderült, hogy még olyan témák, mint a pénz és 

a fenntarthatóság is megjelenhet akár történelem, akár magyar, vagy ének, rajz órához 

kapcsolódva is az életünkben. 

A természettudományi munkaközösség tagjai egy kicsit óvatosabbak az eredményességet 

illetően. Ők is azt tapasztalták, hogy tanítványaik örömmel vesznek részt a témahét 

feladataiban, azonban aggodalmukat fejezték ki abban a tekintetben, hogy nem tudják „mi 
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csapódott le mindebből a gyerekek fejében”. Azt javasolják, hogy a következő tanévben 

szorosabbra lehetne fűzni a szálakat az egyes tantárgyak között. 

A német és angol nyelvi munkaközösség is megtalálta a kapcsolódási pontokat a 

témahetekhez. 

A német nyelvi munkaközösség beszámolójában a következőket olvashatjuk: „A célunk az 

volt, hogy változatos, sokrétű és minden korosztály számára érdekes foglalkozásokat tartsunk. 

Ezt megvalósítandó, érintettük a digitális kultúra, a természettudományok, de még az 

irodalom világát is. Kézműveskedtünk, a témához kapcsolódó plakátokat készítettünk. 

Életkori sajátosságaiknak és korosztályuknak megfelelően érintettük a gazdálkodás, a 

pénzügy és a bankrendszer területeit. És természetesen a német nyelvi szókincsfejlesztésre is 

hangsúlyt fektettünk. Úgy gondoljuk, minden, általunk tervezett feladatot, foglalkozást jól 

meg tudtunk valósítani, bár a hetek vége felé közeledve néhány tanuló már elvesztette 

motiváltságát a kijelölt témák iránt.” 

Az angol nyelvi tanórákon a történelem, matematika, földrajz, biológia, testnevelés, irodalom, 

digitális kultúra, és ének-zene tantárgyak anyagaihoz kapcsolódtak a pedagógusok, 

projektmunka formájában kerültek feldolgozásra a multidiszciplináris megközelítésű 

tananyagrészek. 

Testnevelő kollégáink is kivették részüket a témahetek programjaiból. A Fenntarthatósági 

Témahét kapcsán a munkaközösség nagyon színes, a hét folyamán egymásra épülő 

tananyaggal dolgozta fel a szelektív hulladékgyűjtés témáját és a szemetelés elítélendő, 

romboló mivoltát. Igyekeztek feleleveníteni a természetismeret tanórán tanultakat és erősíteni 

az egyéni és a családi szokások fontosságát.  

A Pénz7 alkalmával saját pénzből (forint és euró) gazdálkodhattak tanulóik. Az Európai Unió 

valutájáról kiselőadást is tartottak. 

A játék során a különböző tantárgyi tudásukról kellett számot adniuk a tanulóknak. 

Csapatszinten kezelték a pénzt, fejlesztve ezzel pénzhasználati ismereteiket. 

A fejlesztő foglalkozások alkalmával is foglalkoztak a gyerekek a pénzügyi tudatossággal, 

valamint a fenntarthatóság jelentőségével. Beszámolójukban a következőket olvashatjuk: „A 

témahetek alkalmával lehetőségünk van bizonyos részekben jobban elmélyülni. Mivel 

kiscsoportos szinten valósul meg, itt jobban figyelembe tudjuk a tanulók képességeit, 

érdeklődési körét. Lehetőséget adtunk, hogy egy témát minden gyerek más szemszögből 

tudjon megközelíteni, a saját meglátásait belevinni ebbe. A beszámolókat követően 

vitatémákat vetettünk fel, érveltettünk, ok-okozati következtetéseket vonattunk le a 
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gyerekekkel.” 

 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására.  

 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításához nem 

elegendőek önmagukban a kognitív követelmények. A megszerzett tudás mellett az érzelmi 

viszonyulás és a környezetbarát szokásrend kialakítása is kívánatos. 

A környezettudatos magatartás formálását minél előbb kezdjük, annál jobb, annál 

hatékonyabb. A családi példa, az otthonról hozott minták ennek szerves alapját képezik. 

Ennek az attitűdnek az alapozási folyamata a bölcsődékben, óvodákban folytatódik. Később, a 

kisiskolás kor válik aktív szakaszává a környezettudatos magatartás, az ökológiai szemlélet 

formálásának. Alsó tagozaton arra törekszünk, hogy az osztályterem, ahol napjaink 

legnagyobb részét töltjük, külső megjelenésében harmóniát, egységet és esztétikumot 

tükrözzön, légköre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. A tisztaságot és 

a rendet igyekszünk a nap folyamán mindig fenntartani, a dicséret rendkívül jó motiváció. A 

folyosókon kihelyezett szemetesekben szelektíven gyűjtjük a hulladékot, vannak osztályaink, 

ahol ez tantermen belül is megvalósul. A tanteremi növényeket egyes osztályainkban 

felelősök öntözik, illetve van, ahol kisállatot is gondoznak. Luca napján búzát ültettünk, mely 

néhány osztályban a tanterem dísze lett.  

A technikai dolgozók szűkös létszáma kissé kényszerhelyzetet teremtett számunkra. A 

hátrányból azonban többen próbáltunk előnyt kovácsolni. Közösen, gyerekek bevonásával, 

feladatok kiosztásával igyekeztünk tantermeinket tisztán tartani. Hiszünk abban, hogy a 

munkának értékformáló hatása van. 

Felső tagozaton is esztétikus, rendezett és tiszta tanteremben várjuk tanítványainkat és 

úgy tapasztaljuk, hogy ők is igyekeznek mindezt megőrizni. Használják a szemeteskukát, 

vigyáznak a virágjainkra, dekorációra, bár sokszor kell még figyelmeztetni néhányukat amiatt, 

hogy szemét maradt a padban. A folyosókon vagy a lépcsőkön már gyakrabban látunk 

eldobott szemetet, de mindig akadt diák, aki felvette és kidobta azt.  

Tanítványainkat mindig rendezett körülmények várják a tornateremben, és a 

szertárban is. Ennek fenntartása közös eredmény, hiszen tanulóink is rendszeresen pakolnak, 

és rendet tartanak a helyiségekben. 

Az öltözők tisztántartására már kevésbé figyelnek. Az idei tanév kezdetén, a felsős lányok 

firkálással rongálták az öltözőiket. Vezetőinkkel egyetértve, az okozott kárt a lányok 
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társadalmi munkával hozták helyre, tudatosítva bennük azt, hogy a közösség értékének 

megóvása mindenki feladata.  

Az iskolai programokon mellőzzük a műanyag poharak, tányérok és evőeszközök 

használatát és arra törekszünk, hogy rendezvényeinken a fenntarthatóság és 

környezettudatosság felé tereljük a gyerekek figyelmét. Jó példája volt ennek az 

“Erntedankfest” nevű őszi rendezvényünk, amely keretein belül terményekből és a természet 

kincseiből készült tárgyakat hoztak létre a gyerekek, majd az alkotásokból rendezett mini 

kiállítást bárki megtekinthette az aulában. A DÖK által szervezett Kamaszklub 

megrendezésekor is fontos volt a környezettudatos kivitelezés. Szelektív hulladékgyűjtők 

kihelyezése mellett döntöttek, ám ez az akció nem bizonyult sikeresnek. A DÖK tagok 

felvetették jó és tartós beruházásként a mosogatható Repoharakat (Hartyán logóval), de ennek 

költségei magasak, illetve a technikai feltételei sem adottak a higiénikus tisztításnak. 

Amennyiben a helyzet engedi a következő programon lebomló poharakat fognak alkalmazni, 

bár a gyerekek is tudják, hogy ezek is csak fél megoldást jelentenek: hiszen csak ipari 

körülmények között komposztálhatók. 

 

1.2. Az intézmény specialitásának megvalósulása, eredményessége 

 

Az intézmény specialitásai, sajátosságai a nevelés-oktatás megjelenése sok területén jelen 

vannak, érzékelhetők.  

 művészeti osztály: hangszeres oktatás a tanóra keretein belül, báb szakkörön, 

énekkarban való részvétel, művészeti gála, a  tanulók bemutatkoznak előadással, 

néptánccal és kiállítást szervezünk elkészült alkotásaikból,munkadarabjaikból 

 angolos osztály: szabadidős programok, Halloween, karaoke angol házi, és nemzetközi 

nyelvvizsga 

 német nemzetiségi osztály: Schultüte átadása, Octoberfest, Martinstag, (Márton napi 

lámpás felvonulás és előadás), DSD, Goethe és 

házi nyelvvizsgák 

A rendezvényekre mindig lelkesen készülnek a diákok és a pedagógusok, tanítványaink 

gondviselői szívesen vesznek részt a bemutatókon, programokon, megtelik az aula büszke 

szülőkkel és gyerekekkel.  
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1.3. Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom (tendenciák az előző 

évekhez képest) 

 

 

Magatartás, szorgalom 

 

 

 

2020-21. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,43 4,36 

szorgalom 4,27 3,86 

 

 

 

2021-22. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,36 4,37 

szorgalom 4,20 3,87 

 

 

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

elmondható, hogy tanítványaink magatartása az alsó tagozaton 0,07 százados visszaesést, míg 

felső tagozaton 0,01 százados javulást mutat. A négy egész feletti átlagokból azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy tanítványaink döntő többsége a házirendet, iskolai 

követelményeket ismeri, általában betartja, a társaival és a felnőttekkel szemben tisztelettudó, 

a közösség aktív, értékes tagja. Ha ez a valóságot tükrözi, akkor elégedettek lehetünk 

tanítványaink jó magaviseletével. 643 tanulónkból 351 gyermek kapott példás, 197 tanuló 

pedig jó osztályzatot. 

Nyilvánvalóan tudjuk, hogy van egy maroknyi tanuló, akinek viselkedése sok kívánnivalót 

hagy maga után, és akik akár napi szinten is megnehezítik, olykor ellehetetlenítik mind az 

osztályközösség, mind pedig a pedagógusok munkáját. Ők rossz minősítésű magatartás 

értékeléssel zárják a tanévet, szám szerint 28-an, ami az intézményi tanulólétszám 4,35 %-a. 

Minden kétséget kizáróan tudjuk, hogy ezeknek a tanulóknak az elsődleges szociális közege 

nem az általánosan elfogadott normákat közvetíti, így a szülővel való együttműködés gyakran 

nehézkes, olykor lehetetlen. A család támogató együttműködése nélkül ezek a gyerekek 

sajnos csak az őket nevelő-oktató pedagógusokra számíthatnak, akik fejlődés-lélektani, 

pedagógiai szaktudásuk segítségével képesek irányt mutatni ezeknek a tanulóknak. 
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Több osztályban iskolapszichológusunk segíti az osztályfőnök munkáját. 

A szorgalom tekintetében alsó tagozatban 0,07 százados romlás, míg a felsősök körében 0,01 

százados javulás tapasztalható. Mindkét tagozaton jelentős a bukások száma, ez az 1-4. 

évfolyamokon nyolc, az 5-8. évfolyamokon 26 tanulót érint.  Közülük 10 tanulónak kell 

megismételnie az évfolyamot.  

Tanítványaink tanulás iránti elköteleződése, tanulási motivációja gyakran nem éri el az 

elégséges szintet. Több olyan pedagógus van, aki korszerű, a mai gyerekek számára is 

figyelemfelkeltő módszerek, eszközök bevonásával igyekszik rábírni ezeket a tanulókat a 

munkára, kisebb-nagyobb eredménnyel. Sajnos azonban olyan eset is megtörténik, amikor a 

rossz jegyet kapott tanuló napi szinten felel abból, amit már korábban sem tudott, így a 

tanórai kudarcai, meg az elégtelen osztályzatai megszaporodnak, és még nehezebb motiválni, 

esetleg érdekeltté tenni őket a tanulásban, vagy kijavítani a sok elégtelen osztályzatot. 

 

 

Dicséretek, büntetések 

 

 

2020/21. tanév Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 483 60 965 226 

osztályfőnöki 74 54 58 66 

intézményvezető-helyettesi 8 3 0 3 

intézményvezetői 5 0 25 14 

Összesen: 570 117 1048 309 

 

 

2021/22. tanév Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 506 162 647 429 

osztályfőnöki 392 68 163 108 

intézményvezető-helyettesi 135 1 33 16 

intézményvezetői 30 2 100 14 

Összesen: 1063 233 888 567 

 

 

Az adatokat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy alsó tagozaton a dicséretek száma 86,4%-

kal több, mint az előző tanév végén, a felső tagozaton a dicséretek száma 15,3 %-os 

csökkenést mutat. Örvendetes számunkra, hogy a tanév során voltak tanulmányi-és 

sportversenyek, ahol eredményesen szerepeltek tanítványaink. Ezen kívül számos tantárgyból 
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szereztek a tanulók tantárgyi dicséretet, ami mögött tartós és rendszeres készülés, tanulás, és 

folyamatos jeles osztályzat áll. 

A büntetések száma alsó tagozaton a tavalyi eredményekhez képest majdnem a duplájára nőtt, 

míg a felsősök esetében 83%-os növekedés figyelhető meg.  

Mivel a magatartás értékelése és a büntetések száma között szoros összefüggés van, 

elgondolkodtató, hogy a fegyelmi büntetések számának markáns emelkedése miért nem 

mutatkozik meg a magatartás értékelésekben. Valóban objektív, a házirendben rögzített 

szempontok alapján kerülnek-e megállapításra a minősítések, vagy engedjük, hogy a tanuló 

iránt érzett pillanatnyi érzéseink befolyásoljanak bennünket. 

 

Kitűnő tanulók: 

 

Alsó tagozat: 

 

Évfolyam 2020-21. tanév 2021-22. tanév 

1. 10 fő 10 fő 

2. 12 fő 9 fő 

3. 13 fő 14 fő 

4. 8 fő 13 fő 

Alsó 

tagozat 

összesen 
43 fő 46 fő 

 

Felső tagozat: 

 

Évfolyam 2020-21. tanév 2021-22. tanév 

5. 7 fő 4 fő 

6. 7 fő 4 fő 

7. 7 fő 5 fő 

8. 7 fő 9 fő 

Felső 

tagozat 

összesen 
28 fő 22 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavalyi év végi adat: Idei év végi adat: 

 

alsó tagozat: 11,62% 

 

alsó tagozat:      15,5% 

felső tagozat: 7,14% felső tagozat:    6,3% 
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A százalékos eredmény tekintetében az alsó tagozaton pozitív irányú elmozdulás 

tapasztalható. A tavalyi tanévhez képest 3,8%-al nőtt a kitűnő tanulók száma. A korábban 

kitűnő tanulmányi eredményt elért gyerekeknek sikerült megtartaniuk kitűnő 

bizonyítványukat, és számuk tovább gyarapodott. Bízunk abban,  szorgalmukkal továbbra is 

meg tudják tartani ezt a szép eredményt. 

Felső tagozaton nem sikerült mindenkinek megtartania kitűnő tanulmányi eredményét, az 

ötödik évfolyamra belépett tanítványaink közül csak 50%-nak sikerült csupa jeles 

bizonyítványt szereznie.  Mindannyian tudjuk, hogy az alsó és felső tagozat váltásánál nem 

ritka ez a jelenség, bízunk abban, hogy ezt a kezdeti visszaesést meg tudják fordítani 

tanítványaink.  

Örvendetes számunkra, hogy 8. évfolyamon idén 9 olyan diákunk is van, akik joggal 

érdemelték meg a kitűnő bizonyítványt. 

Intézményi szinten a tanulók 10,57%-a kitűnő. 

 

Tantárgyi eredmények – alsó tagozat 

 

 

Osztályzatok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Etika Testnevelés Életvitel  Vizuális  Ének Angol 

Átlag  4,98 4,92 4,85 4,77 4,58 4,44 

 

 

7. 8. 9. 10. 11. 

Irodalom Környezet Német Matematika Nyelvtan  

4,25 4,16 4,15 4,09 4,05 

 

A tantárgyak eredményességének sorrendjében az első öt helyen nem történt változás a 

tavalyihoz képest. A sereghajtó továbbra is a magyar nyelv és a matematika, igaz idén helyet 

cseréltek. Nincs olyan tantárgy, aminek az eredménye 4 egész alatt lenne. A logikus 

gondolkodás fejlesztésére nagy gondot kell fordítanunk, hiszen mindkét tantárgy esetében 

kiemelkedő fontosságú ez a terület. 
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Tantárgyi eredmények – felső tagozat 

 

Osztályzatok 
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 

Etika Info Vizuális Életvitel Testn. Ének Irodalom Német 

Átlag  4,92 4,79 4,73 4,67 4,63 4,60 4,04 3,93 

 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

Nyelvtan Angol Történelem Term.tud. Fizika Kémia Biológia Földrajz Matek 

3,90 3,71 3,69 3,69 3,58 3,57 3,39 3,39 3,19 

 

 

A felső tagozatosok esetében is az etika tantárgy áll az élen, mögötte egy kicsivel gyengébb, 

de még mindig kiemelkedő eredménnyel az informatika következik. A tavaly év végi 

adatokhoz képest helyet cserélt a testnevelés és a rajz. A fizika a 8. helyről a 13. helyre 

csúszott, a nyelvtan a 12. helyről a kilencedikre lépett előre. A történelem tavalyi 15. helyét 

javítva a 11. helyen áll. Két helyet csúszott vissza a kémia tantárgy is. A sereghajtó, csakúgy, 

mint tavaly, a biológia, a földrajz és a matematika. A bukások tekintetében a matematika 

vezeti a sort. 

 

1.4. Tanulmányok alatti vizsgák, záróvizsgák, érettségik eredményei, 

tapasztalatai 

 

Nemzetközi nyelvvizsgák eredményei 

 

Német nyelv 

 

Tanítványaink a tanév elejétől kezdve készültek ezekre a megmérettetésekre, a munka 

folyamatos, és egymásra épülő folyamat 5.évfolyamtól kezdve.  

DSD I. nyelvvizsga: A 8.n osztály 22 fővel vágott neki a DSD I. német nyelvű nemzetközi 

nyelvvizsgának. A német Kultuszminisztérium által kidolgozott és finanszírozott programnak 

négy éve tagja iskolánk. A vizsga A2/B1 szinten méri a diákok tudását és a teljesen ingyenes 

számukra. Tekintettel arra, hogy más nyelvvizsga szervezeteknél a B1 szintű vizsgák díja 

kb.30 000 Ft, úgy gondoljuk, hogy ez egy remek lehetőség és támogatás diákjaink számára. 

Nyilván ez azzal jár, hogy nincs szűkítve a létszám, aki szorgalmas és motivált, részt vehet 
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rajta, ingyenesen. A szaktanárnak így nem válogatott, ellenben nagy létszámú csoporttal kell 

készülnie, valamint differenciálnia kell, a vizsgán nem résztvevő néhány gyereket is. Ezekkel 

a körülményekkel és heti hat német nyelvi órával készül munkaközösségünk évek óta és 

évről-évre jobb eredményeket érünk el. 

Ebben a tanévben diákjaink 70%-a tudott B1 szinten teljesíteni, ami jelenleg a középszintű 

érettségi nyelvi szintje és mindösszesen 30 %-a „ragadt” A2 szinten. 

 

Fontos tudni, hogy a vizsga csak akkor sikeres, ha mind a négy feladatrészt B1 szinten 

teljesíti a tanuló. Sajnos idén is volt olyan szomorú helyzet, hogy három feladatrész B1 szint 

volt, egy viszont nem érte el. Négy tanuló esetében ennyin múlott a komplett B1 minősítés. 

Legeredményesebben a szóbeli vizsgán teljesítettek, 86%-os teljesítménnyel, 95%-uk érte el a 

B1 szintet. ( Ilyen szép eredmény még nálunk soha nem volt és az országos DSD I. átlagot is 

felülmúlja) 

 

Ebből arra következtethetünk, hogy a munkaközösség által preferált kommunikatív 

nyelvoktatás ennél az osztálynál rendkívül hatékonynak bizonyult.  
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A második legsikeresebb terület a hallott szöveg értése volt. Ezen a területen a diákok 90%-a 

érte el a B1 szintet. 

Az olvasott szöveg értésénél 86%-uk tudta B1 szintre és 14 % A2-es szinten teljesíteni a 

feladatot. Ez különösen örömteli annak tükrében, hogy évről-évre ez a terület volt a 

leggyengébb a központi és nemzetközi mérések alkalmával. Vagy 8.évfolyamra beért a 

tantárgyakat átszövő értő olvasás fejlesztésébe tett nevelőtestületi munka, vagy egy 

kiemelkedő képességű osztály, vagy nagyon jól koncentráltak a feladatokra. 

Az érvelő fogalmazás rész szintén jól, bár a legkevésbé alakult sikeresen a  69%-os 

eredménnyel . A vizsgázók 72%-a elérte a B1 szintet, 28 % lett A2. Ennél a feladatnál nem 

volt könnyű dolguk, kb.2,5-3 oldalas irányított, érvelő fogalmazást kellett írni, megadott 

szempontok alapján. 

Házi nyelvi vizsga  

5.n osztály 

Május 30-31-én szerveztük meg a házi nyelvi vizsgát, ami a Goethe Intézet A1-es nyelvvizsga 

feladatait tartalmazta. Az írásbeli vizsga 3 részből állt: hallott szöveg értése, olvasott szöveg 

értése és íráskészség feladat, a következő napon szóbeliztek a gyerekek. A vizsga a 

vizsgarészek 50%-os teljesítése esetén volt sikeres. 

Átlagolt eredmények a következők:  

 

Hallott szöveg 

értése  

18 pont 

Olvasott szöveg 

értése 

12 pont 

Íráskészség 

12 pont 

Szóbeli 

kommunikáció 

18 pont 

13,8 pont 7,57 pont 11,24 pont 16,57 pont 

76,6% 63,08% 93,6% 92,05% 

 
A szép eredmények ellenére látható, hogy az olvasott szövegértéssel adódnak a legnagyobb 

nehézségek, amin mindenképp javítani kell, hisz a következő évben tervezett A2-es vizsgán 

már 60%-os teljesítmény lesz a sikeres vizsga feltétele. Öröm számunkra, hogy az aktív tudást 

tükröző, kommunikációs feladatok írásban és szóban egyaránt jól sikerültek. 

Goethe Fit in Deutsch A1 nyelvvizsga 

Június 7-én az osztályból 19 gyerek vett részt a Goethe Intézet Fit in Deutsch A1 

nyelvvizsgáján. Ez egy objektív visszajelzés számunkra is és a gyerekek számára is, hogy hol 

állnak a nyelvtanulásban. Mindenki sikeresen teljesítette a kihívást, de a vizsgadrukknak és a 
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modern, de idegen környezetnek némileg gyengébb eredmények születtek  a házi vizsgáénál. 

A hallott szövegértés beugratós feladatai részben kifogtak a csapaton, a legügyesebb is csak 2 

hibával tudta megválaszolni a kérdéseket. A leggyengébben teljesítők csak a kérdések 30%-ra 

tudtak helyesen válaszolni. Az információt helyesen hallották, de a kérdések 

megfogalmazását nem sikerült helyesen értelmezni. Meglepő módon a szövegértés feladat lett 

elenyészően jobb élesben: ketten 1 és egy vizsgázó 2 hibaponttal oldotta meg a feladatot. Az 

íráskészség mérésénél 8 tanuló maximális pontszámot kapott! Szóban 12 tanuló 94% felett, a 

többi hét diák 83%-on teljesített, amire nagyon büszkék vagyunk! 

 

Az objektív visszajelzés is alátámasztotta, hogy továbbra is az olvasott szövegértés 

fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt, ha további sikereket szeretnénk elérni. 

 

6.n osztály 

 

6.n osztályból 18 fő vett részt június 7-én a Goethe Intézet Fit in Deutsch A2 nyelvvizsgáján. 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből állt, ezeken belül az írásbeli rész három feladattípusra 

(hallás- és szövegértés, levélírás) tagolódik.  
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Fontos hangsúlyozni, hogy a járványhelyzet miatt ez az évfolyam többször is digitális 

oktatásra kényszerült, ez valószínűleg a jelenben is érezteti az esetleges kevésbé pozitív 

hatását. 

 

 

 

A fent látható eredményekből kiderül, hogy a Lesen/Szövegértés rész hozott gyengébb 

eredményt. Ennek oka több tényezős is lehet. Tanulóinknak ez volt az első, idegen 

környezetben, idegen felnőttek előtt teljesítendő vizsgahelyzetük, ebből adódóan a 

természetes vizsgadrukk, izgalom érezhető volt rajtuk. A felkészülés alatt, a tanórai 

gyakorlások során ennél a feladattípusnál sokszor tapasztaltuk, hogy figyelmetlenek, nem 

olvassák el alaposan az adott szöveget, elnézik/elsietik a választ, illetve voltak szövegtípusok, 

melyeket nehezebben értettek meg. Azt is tapasztaltuk olykor, hogy egy-egy nehezebb 

szövegnél hamar “feladták”, nem akartak megbirkózni vele, gyorsan bejelöltek egy választ, 
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csak hogy minél hamarabb túl legyenek rajta. És természetesen nehezítő körülmény volt 

számukra, hogy a vizsga alatt nagyon figyelniük kellett a rendelkezésükre álló időt.  

A legjobban sikerült vizsgarész a Sprechen/Beszéd volt, itt valamennyi tanulónk 90% felett 

teljesített. Erre a részre a tanulók meglévő szókincsének a fejlesztésével, a különböző 

beszédfordulatok elsajátításával célzottabban tudtunk felkészülni. A vizsgára előírt 

hétköznapi, a mindennapi életből vett témák is közelebb állnak hozzájuk. Elmondhatjuk, hogy 

a gyerekek talán ezt a vizsgarészt élvezték leginkább. A tanórai gyakorlások során egyre 

ügyesebbé váltak, egy idő után láthatóan élvezték, hogy német nyelven tudnak kommunikálni 

egymással, a társaikkal, örültek az önmaguk számára is jól érzékelhető fejlődésüknek.   

 

 

7.n osztály 
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Köszönjük kollégáink lelkiismeretes felkészítő munkáját! 

 

Angol nyelv 

Házi nyelvi vizsga: 

 

Az 5. a osztály házi nyelvi vizsgája  jobban sikerült, mint amire számítottunk. Ez azért volt 

meglepő, mert egész évben sokan nem hozták az elvárt szintet. Látszik, hogy komolyan 

vették a felkészülést és most mutatták meg azt, hogy a szorgalommal mire lehetnek képesek. 

Sajnos azonban 2 tanuló az idén sem nem tudta teljesíteni az elvárt szintet.  

A tanulók egész évben szorgalmasan és alaposan készültek a vizsgára. Ugyanakkor erősen 

érezhető volt, hogy a vizsgahelyzet új és idegen számukra, ezért a vizsga során nyújtott 

teljesítményük gyengébb volt, mint a második féléves próbafelelések. 

A vizsga eredménye az 1. csoportban 74.1 %, a 2. csoportban 76%, összesítve 75 % lett. 

 

A 7. a osztály tanulói írásbeli feladatsort oldottak meg és szóbeli feleletet is teljesítettek.  

Az 1. csoport angol nyelvi vizsgájának összeredménye: 66,7%. Szóbeli feleletük eredménye: 

75% Írásbeli feladatsorok eredménye: 58,4%; A 2. csoport összeredménye 74,6%: Szóbeli 

feleletük eredménye: 79,4%; az írásbeli feladatsorok eredménye: 69,8%; A 7. a osztály 

összesített eredménye: 70,65 %; ebből a szóbeli: 77,2 %, az írásbeli: 64,1 %. 

Ebből az eredményből szembetűnő, hogy bár a szóbeli felelet egy tanuló kivételével 

mindenkinek sikeresen zajlott, az írásbeli feladatsorok már sokkal több tanulónál gondot 

okoztak. A legtöbb probléma azoknál a feladatoknál jelentkezett, amelyeket előző félévben, 

vagy korábban tanultak a diákok.  

  Köszönjük kollégáink felkészítő munkáját! 
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Origo Nyelvvizsga B1 Akkreditált  

 

Nyolcadik évfolyamon, 4 angol nyelvet tanuló tanítványunk készült a tanév során az Origo 

B1 angol nyelvvizsgára. Két tanuló emelt óraszámban, két tanuló pedig a német nemzetiségi 

osztály számára nyújtotta lehetőséget kihasználva, heti kettő órában tanulta az angol nyelvet. 

Mindannyian sikeres B1-es szintű nyelvvizsgát tettek. Külön büszkék vagyunk azokra a 

tanítványainkra, akik az angol mellett német nyelvből is B1-es szintű nyelvvizsgával 

köszönnek el a Hartyántól.  

Hatodik évfolyamos tanulóink közül 7 fő vizsgázott eredményesen ők Origo Junior A2 

nyelvvizsgát szereztek.  

Nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra, és az őket felkészítő pedagógusra! 

 

1.5. Hiányzások, igazolatlan hiányzások száma, az igazolatlan hiányzások 

csökkentése érdekében tett intézkedések 

 

 

 

2021-22. tanév 

Alsó 

tagozat 

Felső 

tagozat 
Összes 

Összes mulasztott órák 

száma 
32 116 44 333 76 449 

Igazolt órák száma 29 922 38 813 68 735 

1 főre eső igazolt nap 18,21 19,39 18,8 

Igazolatlan órák száma 98 641 739 

1 főre eső igazolatlan nap 0,04 0,35 0,39 

Nem mulasztott tanuló 3 3 6 

 

 

Az adatok vizsgálatánál fontos tudni, hogy a tanév első félévében jelentős hiányzást 

halmoztak fel a tanulók.  Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a járvány miatt érvényben lévő 

szabályok miatt amennyiben betegség tünetei jelentkeznek egy tanulónál, tíz napot otthon 

kellett töltenie a kontaktszemélyként megnevezett társaival együtt. Bár ezen a szabályon idő 

közben enyhítettek, a mulasztások számának alakulására ez már nem volt jelentős befolyással. 

1-6. évfolyamig sokáig az egész osztályközösséget érintette az esetleges karantén. Az alsó 

tagozaton volt olyan osztály, aki több alkalommal is karanténba került a közösséget érintő 

megbetegedés miatt. Az alsó és a felső tagozat közötti létszámkülönbséget figyelembe véve 

kiegyenlített az igazolt hiányzások száma a két tagozat között. Az igazolatlan órák számában 
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megfigyelhető markáns különbség néhány felsős tanuló rendkívül magas számú hiányzásával 

indokolható. 

 

 

1.6. Évismétlések száma, alakulása az elmúlt évekhez képest 

 

 

 2020-21. tanév 
Alsó tagozat Felső tagozat 

1-3 tárgyból bukott 
3 fő 0,99% 5 fő 1,27

% 

több tárgyból bukott 
2 fő 

0,66% 
2 fő 0,51

% 

mulasztása miatt ismétel évfolyamot 0 fő 0% 0 fő 0% 

 

 

 2021-22. tanév 
Alsó tagozat Felső tagozat 

1-3 tárgyból bukott 
5 fő 1,67% 20 fő 5,76

% 

több tárgyból bukott 
4 fő 

1,35% 
6 fő 1,72

% 

mulasztása miatt ismétel évfolyamot 0 fő 0% 0 fő 0% 

 

 

Az előző tanév adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 2021-22. tanévben nőtt azoknak a 

tanulóknak a száma, akik nem tudták teljesíteni a tantárgyi követelményeket, így vagy 

javítóvizsgára, vagy pedig évfolyamismétlésre kötelezte őket a nevelőtestület.  

Alsó tagozaton vannak olyan tanulók, akik nagyon sokat hiányoztak, a tananyag pótlására 

azonban nem fektettek hangsúlyt, így halmozódtak hiányosságaik. Ezt a lemaradást később 

sem tudták pótolni.  

A felső tagozaton magas a bukások száma. Ez leginkább a 6. és a 7. évfolyamra 

koncentrálódik, ahol van olyan tanuló, aki kilenc tantárgyból szerzett elégtelen értékelést. 

Tisztában vagyok azzal, hogy az eredménytelenül teljesítő tanulók jelentős része maga sem 

tartotta elég fontosnak, hogy éljen a pedagógus által felkínált lehetőséggel. Sajnos ezek a 

tanulók a tudásra nem, mint értékre tekintenek. Mi leginkább azokért tudunk tenni, akik 

maguk is akarják a jobb eredményt.  
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1.7. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

 

Lemorzsolódás oka 
Évfolyam Össz. 

5. 6. 7. 8.  

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

száma 
1 1 16 - 18 

Ebből lány - - 6 - 6 

Tanulmányi eredménye nem éri el a 

közepes szintet 
1 1 16 - 18 

1,1-et rontott - - - - - 

1, vagy több tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott 
1 1 12 - 14 

Magatartásának minősítése rossz 1 1 5 - 7 

Szorgalmának minősítése hanyag 1 1 14  16 

 

Kiemelt célként határoztuk meg munkatervünkben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

nyomon követését. 

A lemorzsolódás veszélyének megszüntetése érdekében prevenciós, illetve intervenciós 

tevékenységekkel támogatjuk tanítványainkat. Ezek a beavatkozások a tanulmányi eredmény 

javítására, a tanulói motiváció növelésére, a tanulói igazolt és igazolatlan hiányzás 

csökkentésére, a tanulók testi, lelki, mentális fejlesztésére irányulnak. Folyamatosan nyomon 

követjük tanítványaink tanulmányi eredményeit. Támogatjuk diákjaink egyéni készség- és 

képességfejlesztését a tanórákon, differenciált óravezetéssel, felzárkóztató foglalkozásokon, 

és gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink az egyéni fejlesztéseken. Segítjük őket a 

számukra megfelelő tanulási technikák megismerésében, illetve kiválasztásában. Felvettük a 

kapcsolatot a szülőkkel. Iskolapszichológus és szociális segítő munkatársunk egyéni 

tanácsadást, önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson való részvételt, illetve 

szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezését, lebonyolítását biztosította. 

 

1.8. Hátrányok enyhítése (mit tettem, mi az eredménye, hová jutottam?) 

 

A tanulási hátrányok enyhítésére tett törekvéseink mind a tanórán, mind pedig a tanórán 

kívüli tevékenységekben megvalósulnak.  

Tanórai keretek között főleg differenciálással, képességhez igazodó feladatokkal segítik a 

pedagógusok tanítványaikat. Ebben nagy segítséget nyújtanak gyógypedagógus és 

fejlesztőpedagógus kollégáink, akik módszertani segítséget is adnak a tanórai 

hátránykompenzációhoz.  
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Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy napközis csoportjainkban komoly szakmai munka 

folyik, a pedagógusok türelemmel és szakértelemmel segítik és támogatják azokat a tanulókat, 

akiknek elakadásuk, lemaradásuk van. 

Örömmel tölt el az is, hogy vannak olyan pedagógusok, akik felismerve a hiányosságokat és 

lemaradásokat, a tanórák után felzárkóztató foglalkozások szervezésével nyújtanak segítséget 

az arra rászorulóknak. 

Hiszem, hogy ezeknek a tevékenységeknek köszönhetően sikerült azoknak a tanulóknak is 

sikeresen teljesíteni a tanévet, akik már többször voltak eredménytelenek.  

Fontos eredményként értékelem, hogy felsős napközis csoportjaink létszáma stabil, sokan a 

tanév közben iratkoztak be, mert hallották, hogy a pedagógusok sok segítséget, magyarázatot 

nyújtanak a mindennapi felkészüléshez. Köszönöm kollégáim lelkiismeretes munkáját!  

 

1.9. SNI ellátás (hogyan oldotta meg az intézmény, milyen problémák 

vannak) 

 

Intézményünkben a gyerekek és a felnőttek is méltó körülmények között tanulhatnak, 

dolgozhatnak. Van hely a mozgásra, az eszközök tárolására, az eredményes fejlesztésre. Két 

gyógypedagógus és 2,5 álláshelyen 3 fő fejlesztőpedagógus végzi a teljes SNI-BTMN 

diagnózissal rendelkező tanulók ellátását. Csak a speciális – szurdo-, tiflo-, 

szomatopedagógiai és logopédiai ellátást látja el utazó gyógypedagógus. A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók adják a munkánk alapját. Az egyéni/kiscsoportos fejlesztési terveket 

elkészítettük, a többségi kollégáinknak kigyűjtöttük az SNI/BTMN-es gyerekekre vonatkozó 

összes tanácsot, könnyítést, javaslatot. Napi kapcsolatban vagyunk az osztályfőnökökkel, 

szaktanárokkal. Munkánkat a pozitív hozzáállás, a jobbá tétel és az elfogadás hatja át, amit az 

egyéni képességekre és sajátosságokra, valamint a követelményrendszerre alapozunk. 

Módszereket, új módokat, technikákat osztunk meg egymással. Bódor Katalin, munkája során 

gyakran használja a foglalkozásokon a hangpancsi relaxációs technikát, (könnyed relaxációs 

technikák hangterápiás eszközökkel: tibeti hangtálak, tingsha, csengő, koshi) a szorongó, 

kommunikációs nehézségekkel küzdő tanulóknál. Az együttműködés a többségi kollégákkal, 

fejlesztői megbeszélések, a tantárgyi felzárkóztatás a szaktanárok együttműködésével 

maradéktalanul megvalósultak, folyamatosan zajlanak. Akadnak nézetkülönbségek a többségi 

pedagógusokkal az órán felhasználható segédeszközök tekintetében, de ezeknek a megoldásán 

dolgozunk.  A kompetencia alapú feladatok és felvételire felkészítő feladatok, feladattípusok 

alkalmazása, minél több beépítése a fejlesztő foglalkozásokba napi szinten előtérben van. 
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Új pszichológusunk, Vida Liliána, aki 2021. november 21-én csatlakozott a csapatunkhoz, 

Csernovszki Brigittától maradéktalanul átvett minden feladatot, tanulót, és folytatta a 

megkezdett pszichés megsegítéseket. Új pszichológiai foglalkozásokat is kezdett a mi 

jelzésünk alapján. A szülőkkel személyesen és online tartja a kapcsolatot, a gyerekekkel és a 

pedagógusokkal személyesen konzultál. Az esetmegbeszélések mindenki hasznára válnak, a 

gyerekek érdekeit szolgálják.  Nagyon talpraesett, jó szervezőkészségű, kedves személyiség, 

nagyon örülünk, hogy a mi tantestületünket gyarapítja tudásával, jelenlétével. 

Iskolai szociális segítőnkkel, Molnár Dittával működött együtt a munkaközösségünk a 

Fejlesztők hetén, ahol bemutató foglalkozás vállalásával tette színesebbé a napot.  Az iskolai 

pszichológus érdemben többet dolgozik vele: az 5.b osztálynak tartottak a bullying és 

asszertív kommunikáció témakörében csoportos foglalkozásokat.  

1.10. Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  

 

Az első félévben csak néhány kerületi vagy magasabb szintű versenyt rendeztek meg, mert 

a járványhelyzet miatt a legtöbbet a tavaszi időszakra halasztották. A munkatervünkben 

kitűzött házi versenyeket az ősz folyamán megtartottuk.  

Tanóráinkon egyénre szabott, differenciált feladatokkal, tanórán kívül pedig 

kutatómunkákkal, PPT-k, kiselőadások készítésével biztosítunk lehetőséget a tehetséges 

tanulók képességeinek kibontakoztatására. Amennyiben kiemelkedő teljesítményük a zene 

vagy a sport területén nyilvánul meg, külső óraadókhoz, külsős kollégákhoz, edzőkhöz 

irányítjuk őket. 

Nagy örömünkre az idei tanévben újra rendeztek kerületi diákolimpiákat, ahol tehetséges 

tanítványainkat sikeresen tudtuk versenyeztetni. Minden megrendezett megmérettetésen 

indítottunk egyéni versenyzőket és csapatokat, több érmet is nyertek tanítványaink.  

Kerületi/db 
Fővárosi/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

 1. 2. 3.    

Sport 80 24 4 
2. hely/1 db 

3. hely/1db 
 

2. hely/1 db 

 

Tanulmányi 16 5 12 
2. hely/1 db 

 
1. hely/3 db 

1. hely/3 db 

2. hely/2 db 

3. hely/1 db 

Összesen: 96 29 16 3 3 7 
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1.11. Szakmai munkacsoportok működése  

 

Intézményünkben nyolc szakmai munkaközösség működik. A munkaközösségek szakmai 

módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelő és oktató munka 

tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. 

 Feladatuk: 

 Az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése,  

 egységes követelményrendszer kialakítása, 

 a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

  a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése,  

 segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a 

munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.  

A havonta szervezett vezetőségi értekezleten részt vesznek a munkaközösségek vezetői, ahol 

előkészítjük a következő hónap előre tervezhető feladatait.   

 

1.12. Mindennapos testnevelés megvalósulása 

 

Intézményünkben rendelkezésre állnak a személyi-, illetve a tárgyi és létesítményi 

feltételek a mindennapos testnevelés teljes értékű megvalósításához. Minden osztályunk a 

tornateremben tarthatja az órarend szerinti 5 db testnevelés óráját. Tanítványaink a tanév 

elején nehezen szoktak vissza a pandémia előtt megszokott rendszerhez. A mozgásszegény, 

ülő életmódot folytató tanulóknak meg kellett adnunk a mindennapos, egészségfejlesztő 

testmozgást. A szabályok felelevenítésével, fokozatos terheléssel és következetes munkával 

az első félév végére sikerült javítanunk fizikai és mentális állapotukat, hiszen a rendszeres 

testmozgás befolyásolja a hangulati állapotot, és ez segíti a stresszhelyzetekkel való 

megküzdést.  

Tanítványaink többsége csak a heti öt testnevelés óra alkalmával mozog, szabadidejükben 

sokat használják a különböző digitális szórakoztató eszközöket, mozgásszegény életmódot 

folytatnak. Ennek következménye az egyre több helytelen testtartás, gerincdeformitás. Ezért 

kifejezetten fontos, hogy a helyes testtartás prevenciója egész évben folyamatos legyen, így 

tanmenetünkben helyet kapnak az ilyen jellegű órák.  
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Tanulóink szűrése és ennek a szülők felé történő jelzése megvalósult. 

A testnevelés órákon megvalósítottuk az élményszerű testmozgást, azáltal, hogy óráinkat 

színesen és változatosan tartjuk. A rendelkezésünkre álló eszközöket maximálisan 

kihasználjuk. Időnként tanulóink kreativitására támaszkodunk, illetve választási lehetőséget 

hagyunk számukra az óravégi játékok kiválasztásában.  

Mindig is figyeltünk arra, hogy az értékelés a diákok saját képességeihez mérten történjen, 

ezzel is motiválva őket. 

1.13.  Diákönkormányzati tevékenység 

 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által választott, az iskolában tanító tanár irányítja, 

segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat érdekeiben. Legfontosabb feladata az iskolai 

közösségi élet szervezése, a diákok érdekeinek képviselete.  

A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti. 

Szervezeti felépítése 

 Irányító tanár 

 Osztályképviselők: akik az osztályfőnökökkel együttműködve a kétirányú információ 

áramlás fő bázisai 

 Elnök: a tanulók által választott diák, a legfőbb összekötő kapocs a DÖK vezető és az 

osztályképviselők között, képviseli a tanulóifjúságot 

A tanév elején új pedagógust bízott meg a nevelőtestület a diákönkormányzat 

irányításával, segítésével. Kollégánk fiatalos lendülete, kreativitása pozitív változást hozott az 

intézmény diákéletébe. Kommunikációjával, empátiájával, türelmével, megbízhatóságával, 

kompromisszumkészségével ki tudja vívni a gyerekek támogatását ötletei megvalósításához. 

A félév során több közösségi programot sikerült megrendezni a DÖK közreműködésével.  

Az évkezdés sikerein felbuzdulva nagyon aktív évet tudhat maga mögött a DÖK: a tanulók 

felnőttes önszerveződésről, érett, problémamegoldó gondolkodásról és aktivitásról tettek 

tanúbizonyságot. A gyűléseken kívül a Discord DÖK szerveren keresztül állandó napi 

kapcsolatot tartanak a képviselők, folyamatos a kommunikáció. Sikerült kialakítani egy 

együttműködő belső ellenőrzést: az esetleges mulasztásokat, hiányzásokat is itt jelzik a 

tanulók a közösségnek, nagyon gyorsan találnak helyettesítést az esetleges kimaradások 

esetén. Online szavazórendszerünk („szavazz like-kal”) villámgyors döntéseket tesz lehetővé 

egy-egy sarkalatos kérdésben vagy dokumentumok elfogadásában. A gyűlésekről készült 

részletes jegyzőkönyveket, megosztásra szánt plakátokat és egyéb dokumentumokat, 
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beosztást, táblázatokat is minden képviselő elérheti a csatornán keresztül. Külön örömömre 

szolgál, hogy az első félévvel ellentétben már a tanulók késztik a saját beosztásukat, 

táblázataikat, én valóban csak segítő/ellenőrző szerepben vagyok jelen-a DÖK elérte a 

tényleges önszerveződés szintjét. 

 

Az első félév során megvalósult eseményeink: 

Szeptemberi papírgyűjtés: 

Szeptember 27-29. között fogadtuk a szülőket két mérleggel és az önkéntesekkel a konténerek 

mellett. Továbbá a kijelölt idősávokon kívül önkéntesekkel (8.c tanulók) hordtuk ki az 

osztálytermekben és a könyvtárban a járvány másfél éve alatt összegyűlt papírhulladékot. 

Összesen: 8320 kg papírt gyűjtöttünk, ami csak kevéssé marad el a környező intézmények 

papírgyűjtésének eredményeitől (~9000-10 000 kg). Amennyiben a járványhelyzet engedi, a 

tavaszi papírgyűjtés alkalmával szeretnénk feljebb tornázni a mennyiséget-nagyobb reklám, 

élesebb versenyhelyzet megteremtésével. Összességében sikeres akciónak könyveltük el az 

őszi papírgyűjtést. 

Kamaszklub (Halloween) 

A DÖK félévének legfontosabb eseménye a régóta tervezett október 22-i Kamaszklub volt. A 

második (október 6.) DÖK gyűlés során elkészítettük az esemény részletes beosztását és 

lefektettük az alapokat. Így később a Discord DÖK szerveren csak a részleteket kellett 

megvitatnunk. Az előkészületekben minden DÖK képviselő részt vett.  

Nagyon sikeres programot sikerült szerveznünk, melyre a diákok már nagyon vártak. A 

novemberi DÖK gyűlés kiértékelő ülésén előkerült néhány kritika, amin a jövőben változtatni 

szeretnénk. 

DÖK Mikulás 

Az utolsó esemény, amit a járványhelyzet ellenére-kompromisszumokkal, de sikerült 

megvalósítanunk a DÖK Mikulás volt. A november 22-i DÖK gyűlés egyben az utolsó is volt 

az évben: a járványügyi rendelkezések miatt a későbbiekben a Discord felületre korlátozódott 

a kommunikáció. A hagyománytól eltérve idén nem járt körbe az iskolában a Mikulás, hanem 

a fizikai kontaktus elkerülése érdekében krampuszai segítségével kosárból kínálták a 

szaloncukrot az intézménybe belépő tanulóknak és pedagógusoknak. Igazán sikeresnek érzem 

a program kivitelezését, úgy gondolom sikerült kicsit feldobnunk mindenki reggelét. 
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Sajnos a farsangi Kamaszklub a járványhelyzet miatt idén elmaradt. 

Az előre tervezett munkaterven kívül február 14-én egy régi hagyomány felélesztésével 

elindítottuk a „Szív küldi” Valentin napi DÖK postát, ami viszonylag nagy sikerrel zárult. A 

DÖK megszavazta, hogy jövőre név nélkül is lehessen leveleket küldeni.  

A félévben összesen 3 DÖK gyűlést tartottunk: február 23., május 3. és május 24. 

Február 23-án a Valentin nap kiértékelése mellett egy fontos DÖK kezdeményezés is 

megvitatásra-és elfogadásra került. A DÖK tanulói szerettek volna aktív munkát vállalni a 

járvány elleni védekezésben, ehhez összegyűjtötték elképzeléseiket, melyeket továbbítottam a 

vezetőség felé. Az Intézményvezető megadta az engedélyt, így a második félévben a DÖK 

képviselők saját beosztásuk szerint fertőtlenítettek a reggeli beengedésnél, illetve az 

ebédlőben étkezés előtt. Kisebb kihágásokat/mulasztásokat leszámítva az egész félév során 

összhangban működött a fertőtlenítési akció.  

A fertőtlenítésen kívül ekkor kezdeményezte a DÖK a testnevelés öltözők szellőztetésének 

megoldását is, ami azonban nem hozta meg a várt eredményt-az ablakok kinyitása után már az 

első héten súlyos kihágás történt az öltözőben. További DÖK kérés volt az utolsó tanítási 

héten egy éjszakai „iskolában alvós” program lebonyolítása, ám a felsős tanulók magatartás 
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problémái miatt ez az ötlet elutasításra került. A DÖK elkeseredve vette tudomásul, hogy nem 

lehet feltétel nélkül mindent kérni, sajnos a körülményeket is biztosítani kell ahhoz, hogy egy-

egy kérés teljesüljön, így ezen még dolgoznunk kell.  

Április 6-án 4 képviselővel végre személyesen is részt vettünk a Kerületi KÖR-DÖK 

fórumon, melynek keretében megismerhettük a kerület többi iskoláinak képviselőit és játékos 

önismereti foglalkozás mellett egy vezetőképző minitréningen is részt vehettünk. Diákjaink 

nagyon élvezték a foglalkozásokat, mindenképpen csatlakozni fogunk a további közös 

találkozókhoz is. A fórumon került meghirdetésre a kerületi ifjúsági nyári DÖK tábor két 

turnusa is, melyekre iskolánkból összesen 7 tanuló jelentkezett. Közülük öten DÖK 

képviselők, a különböző játékos programok mellett ők egy komplex vezetőképző 

foglalkozáson is részt fognak venni, kíváncsian várom a beszámolójukat. 

 

Május 9-11. között a tavaszi papírgyűjtés keretében beosztás szerint fogadták segítőim a 

szülőket a konténerek mellett. Sajnos betegség miatt nem tudtam jelen lenni, de kollégáim 

készségesen és pillanatok alatt beosztották helyettesítésemet. Elmondásuk alapján minden 

DÖK-ös tanuló megjelent beosztás szerint, semmiféle probléma nem volt. 

 

Az eredmény viszont elmaradt a várthoz képest: fele annyi papírt sikerült gyűjtenünk, mint 

szeptemberben. Ennek ellenére a DÖK továbbra is szorgalmazza az évi 2 alkalmat. 

Az utolsó májusi DÖK gyűlésen az éves közös munka tapasztalatainak megbeszélésén túl a 

Hartyán napi programok voltak a középpontban. A Hartyán nap DÖK-öt érintő része: a 

csoportos, menetleveles kihívások teljesítéséhez kapcsolódó feladatok ismertetése, 

levezénylése. Csoportonként 6 db 10 perces feladat fért bele a küldetés idejébe, de voltak 

olyan csoportok, akik a torlódás miatt kihagytak 1-1 állomást. Így is sikeresnek vélem a 

program ezen részét, a gyerekek nagyon élvezték a kihívásokat, nem kaptam negatív 

visszajelzést. A DÖK képviselők is egytől egyig betartották a megbeszélteket, ügyesen 

bonyolították le a feladatokat. A nap további programjai a testnevelők által szervezett 

sportversenyek: röplabda- és focibajnokság voltak, illetve a nyolcadik évfolyam lehetőséget 

kapott osztálymolinók festésére is. Az elkészült molinókon érződik az alkotás öröme  , a 

nyolcadikosok nagyon élvezték a festékspray használatát. A jövőben úgy gondolom kis 

rákészüléssel -pl. a pólófestéshez hasonló stencilek alkalmazása-még színesebb alkotások 

születhetnének. A legnagyobb sikert az eredetileg alsósoknak szervezett vattacukor stand 

jelentette, szerencsére a tervezettől eltérően a felsősök is kiélvezhették- mindenképpen 
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megfontolandó jövőre minden évfolyamot beleszámolni ebbe az élménybe, ha van rá 

kapacitása Csilláéknak. Úgy gondolom akár egy Hartyán napi DÖK büfé is szóba kerülhetne, 

kis haszonnal néhány féle hűtött üdítő, csoki, ropi árusítása tovább színesíthetné a körképet. 

A félév során DÖK képviselők számában és személyében nem történt változás, ám a 

programokon való inaktivitás és az elvállalt felelősségekkel való visszaélések miatt a 

következő tanév elején kezdeményezni fogjuk néhány képviselő leváltását, cseréjét. Azoknak 

a képviselőknek, akik kiemelkedő szorgalommal és odaadással végezték feladataikat, 

többletmunkát vállaltak, osztályfőnöki dicséretet kértem tanáraiktól. Egy tanuló rendkívüli 

szorgalmáért intézményvezetői dicséretet érdemel.  

Antal Anna Katalin 

DÖK segítő pedagógus 

Budapest, 2022. június 14. 
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1.14. Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 

 

Alsó tagozat 

 

Oszt. Tanulást segítő/db  Élményszerző/db Sport/db Összesen 

1.a 3 5 4 12 

1.b 2 3 2 7 

1.d 4 3 4 11 

2.a 3 1 4 8 

2.b 7 4 4 15 

2.n 3 5 4 12 

3.a 6 1 3 10 

3.b 2 6 1 9 

3.n 5 2 3 10 

4.a 4 1 3 8 

4.b 2 1 3 6 

4.n 6 5 3 14 

Össz: 47 37 38 122 

 

Felső tagozat 

 
Oszt. Tanulást segítő 

/db 

Élményszerző/db Sport/db 
Összesen 

5.a 4 5 3 12 

5.b 12 4 3 19 

5.n 4 4 3 11 

6.a 2 4 3 9 

6.b 1 4 3 8 

6.c 2 4 3 9 

6.n 7 11 2 20 

7.a 2 1 3 6 

7.b 1 3 3 7 

7.c 1 2 1 4 

7.n 2 6 3 11 

8.b 3 2 2 7 

8.c 3 2 2 7 

8.n. 6 9 3 18 

Össz: 50 61 37 93 

Mind

össze

sen: 
97 98 75 215 

 

Iskolánk 26 osztálya összesen 215 iskolán kívüli programon vett részt. Ha figyelembe 

vesszük, hogy a tanév során korlátozottak voltak a lehetőségek, akkor ez kiváló eredménynek 

számít. Nagy örömmel fogadták a gyerekek és a pedagógusok a Lázár Ervin program 
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folytatását, sok élménnyel gazdagodtak. Bízom abban, hogy a tanórán kívüli, tanulást segítő 

programokon szerzett ismereteket be tudták építeni a pedagógusok a tananyagba!  

 

 

2. A pedagógiai munka ellenőrzése (külső, belső); tanfelügyelet, minősítés 

eredményei 

 

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. 

 

A minősítésekről és a tanfelügyeletről egy korábbi fejezetben már beszámoltam. 

 

 

3.    Tantárgyi mérések 

 

3.1.  Kompetenciamérés eredményei, az eredményesség növelése érdekében tett konkrét 

lépések 

 

Országos kompetenciamérés értékelése (2020/2021) 

Matematika 
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Matematika:  

A matematika kompetenciamérés eredményeiben a megelőző 5 év és a 2021-es eredmények 

között hullámzó a 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 tanulók átlageredménye 6. évfolyamon 1463, 8. évfolyamon 1665. A képesség-eloszlási 

adatokat böngészve kitűnik, hogy hatodik osztályos gyerekeink 50,5%-a, nyolcadik 

évfolyamosaink 26,3%-a nem éri el az alapszintet. Ez a nekünk megfelelő képzési típusban 

34%, illetve 33%. Ez az a minimális szint, amely szükséges a további ismeretek 
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megszerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz. A minimum szintet iskolánkban 

a tanulók 11,7% illetve 8,9%-a nem éri el. 

 A korábbi évekhez képest jelentősen nőtt azon 6. évfolyamosok száma, akik nem érik el az 

alapszintet. Ez nagy részben tulajdonítható annak, hogy felsős matematikai tanulmányaik 

alapozó szakaszában hosszas online oktatásra kényszerültek. Ellenben a 8. évfolyam 

eredményein nincs szembetűnő eltérés a korábbi évekhez képest a vizsgált populációban, mert 

ők már biztosabb tudással rendelkeztek, mikor az online oktatás elrendelésre került. 

Fontos megjegyeznünk az iskolai eredményeket akkor látjuk reálisan, ha a tanulói CSH-index 

tükrében vizsgáljuk azokat. Ebben az esetben viszont a 6-os diákjaink átlagos szinten 

teljesítettek, míg a 8-osaink szignifikánsan magasabb szintet értek el a várhatónál.  

 

Szövegértés:  
 

A hatodik évfolyamon tanulóink átlageredménye 1490 pont. Ha az országos 

átlageredményeket nézzük, 12 ponttal teljesítettünk jobban. A budapesti általános iskolák 

tekintetében kicsit rosszabb a helyzet, 37 ponttal teljesítettünk rosszabbul, 33 iskola teljesített 

nálunk gyengébben, mi a középmezőnyhöz tartozunk. A XV. kerületi iskolákhoz képest 

csupán 6 pontos elmaradásunk van, ami jó teljesítmény. Ha a képességszintek szerinti 

megoszlást nézzük, nagyon hasonlóan teljesítettünk a budapesti általános iskolákat tekintve. 

Mindössze 2 tanulónk teljesített az 1. szint alatt (ez 2,1% a budapesti 0,5%-hoz képest). A 

legtöbben a 4. szinten helyezkednek el (24,7%). A 6. és 7. szinten 6 tanulónk teljesített. Az 

alapszintet (3. képességszint) a tanulóink 26,8%-a nem érte el. Ez egy százalékkal haladja 

meg az országos átlagot.  Ha a 2021. évi átlageredményt összevetjük a 2019. évi eredménnyel 

(2020-ban nem írtak a gyerekek) egy pont híján ugyanazt az eredményt kapjuk, sikerült 

tartanunk egy jó átlagot a pandémiás helyzet ellenére is. Összességében elégedettek lehetünk 

a 6. évfolyam eredményével, reméljük 8. osztályban is tartani tudják ezt a teljesítményt. 

 A nyolcadik évfolyam átlageredménye 1610 pont. Elballagott diákjaink jobban 

teljesítettek több szempontból is hatodikos társaiknál. Ebből is látszik, hogy komolyan vették 

ezt a megmérettetést. Ha az országos átlageredményeket nézzük, 20 ponttal teljesítettünk 

jobban. A budapesti általános iskolák tekintetében kicsit rosszabb a helyzet, 19 ponttal 

teljesítettünk rosszabbul, 50 iskola teljesített nálunk gyengébben, mi az erős középmezőnyhöz 

tartozunk. A XV. kerületi iskolák átlagához képest 6 ponttal többet értünk el, ami szép 

teljesítmény. Ha a képességszintek szerinti megoszlást nézzük, nagyon hasonlóan 

teljesítettünk a budapesti általános iskolákat tekintve. Nincsen tanulónk az 1. szinten és alatta. 
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A legtöbben a 4. és 5. szinten helyezkednek el (28,3% és 29,3%). Egy tanulónk érte el a 7. 

szintet. Az alapszintet (4. képességszint) a tanulóink 24,2%-a nem érte el. Ez 6 százalékkal 

jobb teljesítmény az országos átlagnál.  Ha a 2021. évi átlageredményt összevetjük a 2019. 

évi eredménnyel (2020-ban nem írtak a gyerekek) 16 ponttal jobban teljesítettünk. 

Összességében nagyon elégedettek lehetünk a 8. évfolyam eredményével, reméljük 10. 

osztályban is tartani tudják ezt a teljesítményt. 

 

Idegen nyelvi mérés/ Angol nyelv 

 

 

6. évfolyam 

 
(Az utasítások magyar nyelven adottak.) 

 

Olvasott szöveg értése: 

 

 A táblázatokból látszik, hogy a feladatlap első részében, az olvasott szöveg mérésének első 

feladata, az egyszerű mondatokhoz a megfelelő képek kiválasztása három lehetséges közül a 

két osztály négy csoportja közül az egyik csoportnak okozott gondot.  

A második feladat, ahol kérdésekre kellett megtalálni a kissé hosszabb megfelelő választ, 

ráadásul a felhasználhatónál több lehetőségből választva, szinte mindegyik csoportnál 

problémát jelentett, hisz három csoport 60% alatt maradt, míg egy csoport is csak éppen elérte 

a 60 %-os sikeres szintet. 

A harmadik feladatban egy programról szóló tájékoztató alapján a helyes megoldás 

kiválasztásával kellett befejezniük a megadott mondatokat. Ezt mind a négy csoport tanulói 

sikeresen oldották meg, annak ellenére, hogy az ilyen típusú feladat szokta jelenteni a 

legnagyobb nehézséget. 

A legnehezebb feladatot a második jelentette, aminek az eredménye három csoportnál is 60 % 

alatt maradt.  

Osztályokra lebontva a 6. a mindkét csoportjának a tanulói elérték a 60 %-ot, míg a 6. c egyik 

csoportjának írott szöveg értése sem érte el a kívánt 60 %-os értéket, igaz a 6. c egyik 

csoportjánál az elmaradás csupán 0,52 %. 

 

Hallott szöveg értése: 

 

A feladatlap második részében, a hallott szöveg mérésének feladatai közül az első feladatot, 

ahol hallott szöveghez kellett a megfelelő képet kiválasztaniuk a tanulóknak, mind a 4 
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csoportban 60 % fölötti eredményt mutatnak az adatok. Egy csoport kifejezetten jó, 94,28%-

os eredménnyel oldotta meg ezt a feladatot. 

A második feladat esetében, amikor is rövid dialógusok alapján kellett kiválasztaniuk a 

megfelelő helyszínt szintén kissé gyengébb eredmény született: 2 csoportnál 80% fölötti, 1 

csoportnál 70% fölötti, míg az olvasott szöveg értéséhez tartozó 3 feladatot is leggyengébben 

teljesítő csoportnál 67% fölötti szinttel. 

 Az utolsó, harmadik feladat, a hiányos mondatok befejezése sem okozott gondot 2 

csoportnál, míg 2 csoport teljesítménye sajnos 60% alatt maradt. A számok alapján ez a 

feladat jelentette a legnagyobb kihívást a tanulóknak. 

Osztályokra lebontva a hallott szöveg értésének eredménye mindkét osztály mind a négy 

csoportja esetén elérte el a 60 % -ot. 

 

A feladatlap két részének összesítése alapján a 6. évfolyam mindkét osztálya 60 % fölötti 

eredményt ért el 69,18 %-os értékkel. 

 

8. évfolyam 

 
(Az utasítások angol nyelven adottak.) 

 

Olvasott szöveg értése: 

A táblázatokból látszik, hogy a feladatlap első részében, az olvasott szöveg mérésének első 

feladata, hiányos összefüggő szöveg egy-egy szóval történő kiegészítése, az öt csoportból a 8. 

c egyikénél okozott igazán nagy gondot 54,95%-os eredménnyel. 

A második feladat, ahol 2-3 mondatból álló leírásokhoz kellett megtalálni a megfelelő 

kérdéseket a felhasználhatónál több lehetőség közül választva, ugyanannál, a 8. c osztály 

egyik csoportjánál jelentett 60 % alatti eredményt okozó problémát, míg a többi csoport mind 

meghaladta a 70 %-os szintet, két csoport pedig a 80 %-ot is. 

Az első látásra legnehezebbnek tűnő harmadik feladatnál érdekes eredmény született. Ebben a 

feladatban hosszú, összefüggő szöveg alapján kellett megtalálni a megadott mondatok helyes 

befejezését több lehetőségből választva.  

Egy csoport, ismét a 8.c osztály egyike  60 % alatt teljesített, ugyanakkor egy csoport 

eredménye jobb lett, mint az első feladaté és három csoportnál látható az az évek alatt 

tapasztalható tendencia, miszerint a feladatok nehézségével csökken az elért pontok száma. 
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Osztályokra lebontva a 8. a osztály mindkét, a 8.d osztály és a 8. c osztály egyik csoportjának 

az írott szöveg értése 60 % fölötti, míg ez a 8. c osztály másik csoportjánál kb.3 % -kal a 

megfelelő szint alatt maradt úgy, hogy mindhárom feladat eredménye, ha kevéssel is, de nem 

érte el a 60%-ot. 

 

Hallott szöveg értése: 

 

A feladatlap második részében, a hallott szöveg mérésének feladatai közül az elsőnél, ahol 

képeket kellett kiválasztani az elhangzott interjú alapján, nem tapasztaltunk különösebb 

gondot egyik osztálynál sem, 90% körüli eredmény született. 

A második feladat, a nyitott végű mondatok megfelelő befejezésének kiválasztása az 

elhangzott interjú alapján négy csoportnál a kívánt szint fölötti eredményt hozta, igaz, a 8. c 

egyik csoportjában ez éppen csak sikerült, míg egyben – az ominózus 8. c.-és csoportban - 

sokkal a szint alatti értéket mutatott.  

A harmadik feladatban a tanulóknak szintén a mondatok megfelelő befejezését kellett 

megtalálniuk több lehetőségből kiválasztva rövid történetek meghallgatása után. Érdekes 

módon a második feladat mind a négy csoportnál rosszabb eredményt hozott, mint az utolsó 

feladat, ahol négy csoport elérte a megfelelő szintet, (egy 70%, kettő pedig 80% fölött 

teljesített). Sajnos ez nem sikerült a már korábban is rosszul teljesítő csoportnak. 

Osztályokra lebontva a 8.d osztály, a 8. a mindkét, és a 8. c osztály egy csoportjának hallott 

szöveg értése 60 % fölötti eredményt mutat. 

A feladatlap két részének összesítése alapján a 8. évfolyam mindhárom osztálya 60 % fölötti 

eredményt ért el 75,39 %-os értékkel. 

 

6. évfolyam 

A mért 6. évfolyam négy csoportja közül a 6.c osztály egyik csoportja nem teljesítette a 60 %-

os minimumot, de a többi átlaga 70 % körüli. 

8. évfolyam 

A három osztály öt csoportjából egy csoport szövegértési teljesítménye nem érte el a 60 %-ot, 

ám összességében az évfolyam 75 % körüli eredményt ért el. 

Az országos eredményekhez viszonyítva 6. évfolyamos tanulóink 69,18%-os eredménye egy 

picivel rosszabb, mint az országos 71,93%-os és a tankerületi központokhoz tartozó iskolák 

71,43%-os átlaga, valamint kb. 8%-kal rosszabb, mint a budapesti átlag (79,33%). 

Ugyanakkor ez az eredmény nagyban annak a 6.c osztályos csoportnak köszönhető, amelyik a 
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felmérés 6 feladatából 4 esetében nem érte el a kívánt szintet. Ez sajnos előrevetíti a 8. 

évfolyamon esedékes eredményüket is. Két csoport viszont jobban teljesített az országos és a 

tankerületi átlagnál. 

A 8. évfolyam tanulóinak 75,39%-os eredménye jobb, mint az országos 72,27%-os és a 

tankerületi központokhoz tartozó iskolák 71,35%-os teljesítménye, de gyengébb a budapesti 

81,12%-os eredménynél. Az évfolyam 5 csoportja közül 1 csoport teljesített kifejezetten 

rosszul, a 8.c osztálynak az a csoportja, amelyik a felmérés 6 feladatából 5 feladatnál, és 

összességében is 60% alatt teljesített. Ez a csoport igencsak lerontotta az évfolyamátlagot. 

Ugyanakkor az összes többi csoport jobban teljesített az országos és a tankerületi átlagnál, 

egy csoport pedig még a budapestinél is, ez pedig örvendetes. 

 

Összegzésként a fenti adatok alapján elmondhatjuk, hogy a rosszul teljesítő csoportok gyenge 

átlagot hozó eredményei ellenére, mind a 6., mind a 8. évfolyam az elvárt minimum fölött 

teljesített. 

Intézményünkben az angol nyelvi felmérésben részt vevő tanulók eredménye 72,28%, ami az 

országos 72,1%-os és a tankerületi központokhoz tartozó iskolák 71,39%-os szintjénél egy 

picit jobb, ám a budapesti 80,22%-os eredménytől azért elmarad. 

 

Osztály Olvasott szöveg % 
Összesen 

% 
Hallott szöveg % 

Összesen 

% 

Összesen 

Csoport 

Összesen 

Osztály 

 Feladat  Feladat    

 1 2 3  1 2 3    

6.a/1 77,1 57,1 81,42 69,87 94,28 85,71 58,57 79,52 74,69 
75,94 

6.a/2 78,3 60,00 81,6 73,3 86,6 80 76,66 81,08 77,19 

6.c/1 69,23 35,38 73,84 59,48 89,23 72,3 69,2 76,91 68,19 
62,42 

6.c/2 49,09 29,09 67,27 48,48 69,09 67,27 58,18 64,84 56,66 

6. 

évfolyam 
         69,18 

           

8.a/1 79,99 78,57 68,57 75,71 89,99 67,14 84,28 80,47 78,09 
79,42 

8.a/2 83,1 81,4 72,85 79,11 89,9 71,62 85,66 82,39 80,75 

8.c/1 83,32 71,42 66,22 73,65 89,6 60,56 71,35 73,83 73,74 
64,26 

8.c/2 54,95 56,91 59,35 57,07 91,42 21,93 44,16 52,50 54,78 

8.d 74,23 85,54 82,15 80,64 93,3 75,46 84,38 84,38 82,51 82,51 

8. 

évfolyam 
         75,39 

Intézmény          72,28 
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Idegen nyelvi mérés/Német nyelv 

1.Bevezetés 

A 2020/2021-es tanévben az Oktatási Hivatal hatodszor szervezett idegen nyelvi mérést a 6. 

és a 8. évfolyamos tanulók részére német nyelvből. Az idegen nyelvi mérés minden olyan 

tanulót érintett, aki első idegen nyelvként németül tanul. 
1
 

A mérés célja felmérni, hogy a német nyelvet első idegen nyelvként tanuló 6. és 8. 

évfolyamos tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös 

Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. Az idegen nyelvi mérés részmérésekből, és azon 

belül 6. évfolyamos és 8. évfolyamos mérésekből állt. 6. évfolyamon a tanulók A1-es szintű, 

8. évfolyamon A2‐es szintű feladatlapot töltöttek ki. Annak a tanulónak a nyelvtudása felelt 

meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60 

százalékát elérte. A mérés két alapkészségen (hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) 

tekintetében mérte a nyelvtudást, ennek megfelelően a feladatlapok két részből álltak. 

Mindkét rész csak zárt feladatokat tartalmazott. A feladatlapok összeállításánál fontos 

szempont volt az egységesség. 
2
 

A feladatok szintezése a feladatlapokat összeállító és ellenőrző szakemberek megítélésére van 

bízva, azaz a mérést nem előzi meg a feladatok bemérésére szolgáló próbamérés. A 

feladatlapok javítása és az eredmények rögzítése helyi szinten, az iskolákban történik. 

A Hartyán Általános Iskola eredményeit, az Oktatási Hivatal a 2020/2021-es országos 

összesített eredményeivel hasonlítottam össze. 

2. A mérés  

Iskolánkban, az érintett tanévben összesen 88 fő vett részt a német nyelvi mérésben. Ebből 42 

fő a 6. évfolyamon és 46 fő a 8. évfolyamon. 

Fontos megjegyezni azt a tényt, hogy 6.b osztályunk, heti három nyelvórával, amit 4. 

évfolyamon kezdtek tanulni , ugyanazt a mérési anyagot írták, mint a 6.n osztályunk, akik 

első osztály óta heti öt órában tanulják a német nyelvet. 

Mindkét évfolyamon olvasott és hallott szöveg értését mérték, három-három db feladaton 

keresztül. Mindkét feladatrésznél zárt feladatokkal dolgoztak a tanulók, tehát előre megadott 

válaszlehetőségek közül kellett kiválasztaniuk az általuk vélt egy db helyes választ. 

                                                           
1
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2021/Idegennyelvimeres2021_Eredmenyekos

szesitese.pdf utolsó letöltés: 2022.06.29. 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2021/Idegennyelvimeres2021_Eredmenyekosszesitese.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2021/Idegennyelvimeres2021_Eredmenyekosszesitese.pdf
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Olvasott és hallott szöveg értésénél is megállapítható volt, hogy a szövegek nehézségi foka 

feladatról-feladatra nőtt. Amíg az első feladatnál mondatszinten kellett érteni a szöveget, a 

második feladatoknál már 2-3 mondattal dolgoztak, a harmadik feladatnál pedig összefüggő, 

hosszabb szöveget kellett megérteni a tanulóknak. 

A mérésben érintett telephelyek többségének fenntartói Tankerületi Központok voltak a 

telephelyek 92,6 százaléka pedig általános iskola, akárcsak a mi intézményünk, tehát a 

körülményeink és helyzetünk elvileg nagyon hasonló volt a mérésben résztvevő 

intézményekkel. A telephelyek 41 százaléka mindkét nyelv mérésében érdekelt volt, akárcsak 

a Hartyán Általános Iskola. 

Az összes érintett tanulónak szűk egynegyede , 24 százaléka  a német idegen nyelvi mérésben 

vett részt, Budapesten ez az arány 15,1 százalék. 

 Az országos összesített eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy a német nyelvet tanulók 

száma 2015 óta jelentősen csökkent Budapesten. Ez a tény munkaközösségünk számára 

további szakmai célok kijelölését teszi indokolttá, még inkább dolgoznunk kell a német nyelv 

népszerűsítésén az óvodás korú gyermekek körében. 

3.Az országos mérés eredményei német nyelvből 

Az ábrák egyik része a tanulók által elért pontszámokat ábrázolja, másik része a megfelelt 

minősítést szerző (azaz a maximális pontszám 60 százalékát elérő) tanulók százalékos arányát 

mutatja be. A 6. évfolyamos mérésen 30 pontot, a 8. évfolyamos mérésen 40 pontot lehetett 

elérni, tehát a megfelelt minősítéshez 6. évfolyamon 18, 8. évfolyamon 24 pontot kellett 

szerezni. 

 A 6. évfolyamos és 8. évfolyamos német nyelvi mérésen is 18 volt a leggyakoribb pontszám, 

ez 60, illetve 45%-os eredmény (mivel a maximális pontszám különböző volt a két 

évfolyamon), ugyanakkor mindkét német mérési csoportban is sok tanuló ért el a 

maximálishoz közeli pontszámot is. 
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2015 és 2021 között a megfelelt minősítést szerző tanulók aránya a a német nyelvi mérésen 60 

és 75 százalék között volt . Ha a mérőeszköz bizonytalanságából eredő szélsőséges értékektől 

eltekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy  a németül tanulóknak körülbelül 70-75 százaléka 

érte el az A1-es nyelvi képességszintet. Ez 2021-ben országosan 58,3 % volt. 

 

 

A megfelelt minősítést szerző 8. évfolyamos tanulók aránya  a német nyelvi méréseken 40 és 

60 százalék között volt 2015 és 2021 között. Ha a mérőeszköz bizonytalanságából eredő 

szélsőséges értékektől eltekintünk, akkor mondhatjuk, hogy a 8. évfolyamos  németül 

tanulóknak körülbelül 45-55 százaléka érte el az A2-es nyelvi képességszintet.  
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2021-ben országosan 51,5 % volt. 

4. Országos nyelvi mérés eredményei intézményünkben 

Az idei nyelvi mérés különbözött az eddigi tanévek méréseitől, hiszen a mérést megelőző 

tanévben egy hosszabb, a mérés tanévében pedig egy rövidebb, de így is két hónap 

digitális munkarend előzte meg. 

6. évfolyamon ebben a tanévben 46 fő vett részt a mérésben. 

 A 6. b osztályból 23 fő. Ebben az osztályban a 23 főből 18 tanuló sajnos 60%, azaz az 

elvárt, megfelelő szint alatt teljesített. A leggyengébb eredmény 20%, a legjobb 80% volt. 

Volt olyan tanuló, 2 fő is, akik semmilyen választ nem adtak a kérdések egy részére. Ez 

vagy a teljes érdektelenséget, vagy nagyfokú figyelmetlenséget jelez. A 

részeredményekből kitűnik, hogy a korábbi mérésekhez képest, nem az olvasott szöveg 

értése jelentette csak a kihívást tanítványainknak, hanem a hallott szöveg értése is, ami 

eddig mindig jobb eredményt mutatott az olvasott szöveg értésénél. 

 

6.n osztályból szintén 23 fő vett részt. Itt jobbak lettek az eredmények, ez nem okozott 

meglepetést, hiszen magasabb óraszámban és első osztály óta tanulják a német nyelvet, 

mégis ugyanazt az A1 szintű mérési anyagot írták. Az viszont meglepő, hogy még így is 

volt két tanuló, aki nem érte el a 60%-ot. A leggyengébb eredmény ebben az osztályban is 

mindössze 20% volt, a legjobb eredmény 96%. Erre az osztályra is megállapítható, hogy a 

gyenge teljesítményt nyújtó tanulóknak a hallott szöveg értése nagyobb kihívást jelentett, 

mint a korábbi tanévek alkalmával.  
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Iskolánk 6. évfolyama az adatok tükrében együttesen 62,95652%-os összteljesítményt 

nyújtott, ami mindenképpen elmarad a vártnál. Az okokat a digitális munkarend 

időszakaiban is látjuk, de mindenképpen szükség lesz egy olyan szakmai terv 

kidolgozására, amelynek segítségével erősíteni tudjuk az olvasott és hallott szöveg értését 

és javítani tudunk ezeken a gyenge eredményeken.  

8. évfolyamon összesen 42 fő vett részt az idei mérésben.  

Leggyengébben a 8.b osztály teljesített, ahol 17 főből 12 fő nem érte el az elvárt 60%-os 

szintet. Ez a szám rendkívül magas szám! A leggyengébb eredmény 30%, de a legjobb is 

mindössze 67%. 

Mindkét feladatrészt gyengén teljesítették és ennek komoly üzenete van. Nevelő-és oktató 

munkánk során kiemelt figyelmet kell fordítanunk a kompetenciák fejlesztésére és a 

tanulók megfelelő motivációjára is. 

A 8.d osztályból 6 fő vett részt, ők nagyon szépen teljesítettek a mérésen, hiszen a 

leggyengébb eredmény 75%, a legjobb pedig 100% volt. Mindkét feladatrésszel könnyen 

boldogultak. Ebben az osztályban mindenki teljesíteni tudta a megfelelt, 60 %-os szintet. 

A 8.n osztály már színesebb képet mutatott a mérésen, mert 19 főből 2 fő nem érte el a 

60%-ot. A leggyengébb eredmény 47%, a legjobb 97% lett. „Mentségükre” szolgáljon, 

hogy tisztességgel helyt álltak a DSD I.nemzetközi nyelvvizsgán, többen B1 szintet is 

elértek, valószínűsíthető, hogy ők elfáradtak és kevésbé voltak már motiváltak az országos 

nyelvi mérésen. 
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A 8. évfolyam összesített átlaga 67, 69%. Az, hogy iskolai szinten átléptük a 60%-os 

lélektani határt, kizárólag a nemzetiségi osztályok tanulóinak köszönhető, ugyanakkor 

semmiképpen nem nevezhető megnyugtató eredménynek. Amikor arra gondolunk, hogy 

végzős tanulóink 33%-a nem érte el a az OH által megjelölt 60%-os minimum szintet, 

akkor úgy gondolom , hogy szemléletváltásra és új utak keresésére lesz szükség a 

jövőben. 
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5. Összegző értékelés 

A 2021-es idegen nyelvi mérésen iskolánk tanulói 8. évfolyamon összesítve  elérték az 

országos átlagot, hiszen 67% szerzett megfelelt minősítést, az országos arány viszont csak 

 51,5 %. 

A 6. évfolyam ugyanakkor összesítve is az országos eredmények alatt van, hiszen az 

évfolyam  57 %-a érte el a megfelelt szintet, szemben az országos 58,3 %-os átlaggal. 

Amennyiben azt vesszük figyelembe, hogy az évfolyam 43%-a nem tudott megfelelt 

minősítést szerezni, márpedig szükségszerű ezzel szembenéznünk, akkor különösen sok 

szakmai feladatunk van. 

Az iskola összteljesítményét nézve a következő megállapítás fogalmazható meg: 

 Mindkét évfolyamon az olvasott szöveg értése feladatrész ment nehezebben a 

tanulóknak,de a hallott szöveg értése is gyengébb eredményt hozott az előző 

tanévekhez képest. Ennek oka valószínűleg a digitális munkarend, amelynek keretein 

belül még kevésbé gyakorolták a gyerekekk a hallott szöveg értését az online 

tanórákon, annak ellenére, hogy a pedagógusok minden esetben megosztották a 

hanganyagokat tanulóikkal. A szövegértés fejlesztése 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 2021-es mérésen iskolánk tanulóinak összesen 61 % százaléka szerzett megfelelt 

minősítést, 6. évfolyamon 57%, 8. évfolyamon 67%. 

 A jó eredménytől így messze vagyunk. 

 Fontos megjegyezni, hogy ez az eredmény a nemzetiségi osztályok tanulóinak jó 

teljesítményének köszönhető. 

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

eltér az iskolai átlagtól, mint például a 6. és 8.b osztályban, ott még nagyobb figyelmet 

fordítsunk a hátrányok  leküzdésére az idegennyelv-oktatás erősítésére. 
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3.2.  NETFIT mérés 

 

Netfit felmérés értékelése a 2020/2021-es tanév alapján 
 

Az elmúlt tanévek járványidőszaka nagy hatással volt az iskolai élet minden területére. Ez az 

időszak a NETFIT mérésekre is negatívan hatott. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 

2020-ban készített felmérése alapján megállapította, hogy a gyerekek jelentős testmozgás 

deficittel rendelkeznek
3
. Ebben a helyzetben hatalmas szerep hárult az új tanévben iskolánkra 

is, hiszen iskolai méréseink is alátámasztották ezt a tényt, hogy a korábbi évek méréseihez 

képest a 2020/21-es tanévben diákjaink fittségi felmérésében több területen is visszaesés volt 

tapasztalható. 

 

NETFIT mérés 

 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két, illetve három 

zónába kerülhetnek: 

 1. Egészségzónába 

 2. Fejlesztési zónába 

 3. Fokozott fejlesztési zónába 

 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál 

minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét 

ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 5. évfolyamtól 12. évfolyamig, évente, 

visszajelzést ad a tanuló fittségi állapotáról. A szülő be tud lépni, látja a gyermeke 

eredményeit. Rontott vagy javított az eddigi évekhez képest. Ajánlásokat ad, hogy milyen 

területet és hogyan fejlesszen. 

Összehasonlítási adatok 

Covid járvány megnehezítette az elemző munkát is, ezért a 2020/21-es tanév eredményeit a 

2018/19-es tanév eredményeivel hasonlítottuk össze, és intézményi szintű összehasonlítást 

végeztünk. Az országos eredményekkel kapcsolatban a 2020/21-es tanévben nem tudtunk 

releváns összehasonlítást végezni, mert ezen időszak alatt az országos mérési adatfeltöltöttség 

                                                           
3
 https://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2020/08/Gyorsjelentes_Covidfelmeres.pdf 

https://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2020/08/Gyorsjelentes_Covidfelmeres.pdf
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22,30%.  Ennek oka az országos mérések félbeszakítási
4
, de intézményünk pedagógusai 

többé-kevésbé be tudták fejezni ezen tanév méréseit. 

Tanév Adatfeltöltöttség Létszám (fő) Átlagéletkor 

Összesen Fiú Lány 

2020/2021 77,18% 393 195 198 13 

2018/2019 96,86% 336 161 175 13 

 

Eredmények 

 

Testtömegindex 

 

 2018/2019: tanulók 68%-a került egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 72%-a került egészségzónába 

A vizsgált időszakok eredményei között 4% eltérés van, azaz tanulóink testösszetétele javult 

az elmúlt tanévben. Fokozott fejlesztésre szorulók száma csökkent, ezen adatokat az 1. és 2. 

ábra mutatja. Ezen terület eredményeinek a fejlesztése mindenkor feladatunk, hiszen a 

gyermekkori testösszetétel fontos indikátora a későbbi népbetegségeknek, úgymint a szív- és 

érrendszeri problémáik, magasvérnyomás, cukorbetegség.  

 
1. ábra Hartyán Általános Iskola TTI mérésének eredményei a 2018-2019-es tanévben 

                                                           
4
 https://www.netfit.eu/public/pb_hir.php?id=8 

https://www.netfit.eu/public/pb_hir.php?id=8
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2. ábra Hartyán Általános Iskola TTI mérésének eredményei a 2020-2021-es tanévben 

Testzsír százalék 

 2018/2019: tanulók 67%-a teljesített egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 70%-a került egészségzónába 

Szinte azonos képet mutat a testtömegindex mérési adatokkal. Minimális előrelépés (3%-os 

javulás) tapasztalható a két időszak eredményei között, de továbbra sem egy megnyugvásra 

okot adó eredmény. Az állandó törekvés a javulásra itt is elengedhetetlen célunk. 

 

Aerob fittségi (állóképességi profil) teszt 

 2018/2019: tanulók 84%-a teljesít egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 71%-a teljesít egészségzónában 

Ennél a területnél szignifikáns eltérés tapasztalható. 13%-kal csökkent azon tanulók száma, 

akik az egészséges zónában vannak. A táblázatokból megállapítható, hogy a fokozottan 

fejlesztésre szorulók száma növekedett. Megállapítható, hogy iskolánk tanulói is jelentős 

mozgásdeficittel rendelkeztek/rendelkeznek, ami a covid járvány következménye, és állandó 

kihívást fog jelenteni az iskolák számára a vírus okozta egészségi problémák megoldása. 
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3. ábra Hartyán Általános Iskola állóképességi ingafutás tesztjének eredményei a 2018-2019-

es tanévben 

 

 
4. ábra Hartyán Általános Iskola állóképességi ingafutás tesztjének eredményei a 2020-2021-

es tanévben 

Ütemezett hasizom teszt 

 2018/2019: tanulók 98%-a teljesít egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 97%-a teljesít egészségzónában 

A korábbi évekhez képest 1%-os csökkenés történt. Ennél a feladatnál meg kell jegyeznünk, 

hogy alacsonyan határozták meg egészségeszóna küszöbét, ezért is teljesíthettek ilyen jól 
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iskolánk tanulói, illetve az ország diákjai. Ezt az eredményt továbbra is tartani szeretnénk, 

hiszen a megfelelően edzett, megerősített hasizom hozzájárul a helyes testtartás 

kialakításához. 

 

Törzsemelés teszt 

 2018/2019: tanulóink 80%-a teljesít egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 65%-a teljesít egészségzónában 

15%-kal csökkent azok száma, akik ennél a mérésnél az egészségzónában tudtak teljesíteni. 

Érdekes, hogy a 2018-2019-es országos átlag csupán 27%, de ez nem nyugtat meg minket. A 

jövőben még jobban oda kell figyelnünk a törzs, de kifejezetten a hátizom erősítésére, mert a 

hátizom ereje alapja a helyes testtartásnak, a gerincdeformitások prevenciójának. 

 

 

5. ábra Hartyán Általános Iskola törzsemelés tesztjének eredménye a 2018-2019-es tanévben 
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6. ábra Hartyán Általános Iskola törzsemelés tesztjének eredménye a 2020-2021-es tanévben 

 

Ütemezett fekvőtámasz teszt 

 2018/2019: tanulók 78%-a teljesít egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 75%-a teljesít egészségzónában 

3%-os csökkenés tapasztalható az elmúlt tanévben. Mint korábban is ennél a mérésnél a fiúk 

teljesítettek gyengébben, mert náluk az egészségzóna határ jóval magasabb, mint a lányoknál. 

 

 

Kézi szorítóerő teszt 

 2018/2019: tanulók 68%-a teljesít egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 58%-a teljesít egészségzónában 

 

Ennél a tesztnél 10%-os visszaesés tapasztalható a korábbi évekhez képest. Az ábrákon jól 

látszik, hogy főként a lányok eredményeinél szembetűnő a visszaesés, többen kerültek piros 

zónába, míg a fiúknál az egészséges és a fejlesztésre szorulók arányában történt változás. 

Ezen terület fejlesztése a következő évek egyik fontos feladata lesz. 
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7. ábra Hartyán Általános Iskola kézi szorítóerejének mérési eredményei a 2018-2019-es 

tanévben 

 

 
8. ábra Hartyán Általános Iskola kézi szorítóerejének mérési eredményei a 2020-2021-es 

tanévben 

Helyből távolugrás teszt 

 2018/2019: tanulók 76%-a teljesít egészségzónában 

 2020/2021: tanulóink 80%-a teljesít egészségzónában 
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Ennél a tesztnél évről évre fokozatos javulás tapasztalható. A korábbi évekhez hasonlóan idén 

is a lányok jobban teljesítettek, mint a fiúk. Ebben a tesztben is, a fiúk szintje sokkal 

magasabb a lányokéhoz képest. 

 

 
9. ábra Hartyán Általános Iskola helyből távolugrás mérési eredményei a 2018-2019-es 

tanévben 

 

 

 
10. ábra Hartyán Általános Iskola helyből távolugrás eredményei a 2020-2021-es tanévben 

Hajlékonysági teszt 

 2018/2019: tanulóknak a 66%-a teljesít egészségzónában 
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 2020/2021: tanulóink 73%-a teljesít egészségzónában 

 

Ebben a tesztben 7%-os javulás történt. Ezzel az eredménnyel elégedettek vagyunk, 

elmondható, hogy kezd beérni a korábbi évek munkája, azaz, hogy nagyobb hangsúlyt 

fektettünk a nyújtásra, több nyújtó-lazító hatású feladatot végzünk az órákon.  

Fontosnak tartjuk a prevenciót, aminek meghatározó eleme a tanórákon végzett nyújtások, 

erősítések, hiszen így tanulóink kevésbé sérülékenyek, könnyebben- és nagyobb 

terjedelemben tudják a mozgásokat végrehajtani. 

 

Összegzés, következtetések 

A következő tanévek feladata, hogy a pandémia okozta változásokat minimálisra 

csökkentsük. Az iskolában a mindennapos testnevelés órákon folyamatosan biztosítsuk a 

tanulók számára az egészséges fejlődéshez szükséges közepes és nagy intenzitású, valamint 

erősítő jellegű, nyújtó hatású rendszeres testmozgás lehetőségét. Célunk lesz továbbá a tavalyi 

mérés visszaeséseinek orvoslása, úgymint az állóképességi ingafutás, a kézi szorítóerő és a 

törzsemelés teszt. 

 

3.3. Belső mérések eredményei, változások 

 

Az intézmény belső méréseinek eredményei és a szakmai munkaközösségek elemzése és 

értékelése a mellékletben található. 

 

4.    Versenyeredmények 

 

1.10. rész tartalmazza az erre vonatkozó adatokat. 

 

5. Rendezvények, programok- az intézményi munkatervben foglaltak 

megvalósulása 

 

Iskolánkban, az első félévben a járványügyi veszélyhelyzet miatt csak korlátozott számban 

valósultak meg az intézményi rendezvények.  Több program az iskolarádión keresztül került 

kivitelezésre. A veszélyhelyzet feloldását követően megszervezésre kerültek a programjaink. 

Kivételt képeznek azok az események, amelyek megvalósulása hosszabb távon is bizonytalan 

volt, pl. a német nyelvi tábor.  
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5.1.  Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei  

 

A rendezvény megnevezése Időpont Megvalósulás 

Tanévnyitó ünnepély 2021. VIII. 31. 

első 

évfolyamosoknak 

jelenléttel 

Tanévnyitó ünnepély 2021. IX.1.  iskolarádió 

Német nemzetiségi önkormányzat támogatásával – 

Schultüte 
2021. IX. 2. 

csoportkeretben 

Népmese napja  2021. IX. 30. osztálykeretben  

Kutatók éjszakája 2021. IX. 24-

25. 

6.c részvételével 

valósult meg 

Gólyaeskü 2021. IX. 27.  megvalósult 

A zene világnapja – iskolarádión keresztül 2021. X. 1. megvalósult 

Október 6. ünnepély – alsó tagozat / felső tagozat 2021. X. 6. megvalósult 

Október 6-i koszorúzás az örmény nemzetiségi 

önkormányzattal 
2021. X. 6.  

megvalósult 

Halloween – angolos osztályoknak 2021. X. 20. osztálykeretben 

Október 23-ai megemlékezés 
2021. X.23. 

Emlékfutás 

megvalósult 

Csendes Dani emlékverseny  

7-8. évfolyam 
2021. XI. 5. 

megvalósult 

Márton nap 2021. XI. 11. megvalósult 

Advent 2021.  XI.26.  

XII. 3. 

XII.10. 

XII.17.  

iskolarádió 

videofelvétel 

Mikulásnapi rendezvény 2021. XII. 6. megvalósult 

Karácsonyi bazár 2021. XII. 9.  elmaradt 

Lucázás 2021. XII. 11. megvalósult 

Hartyán tortája 2021.  2021. XII. 11.   elmaradt 

Betlehemezés  2021. XII.16.  elmaradt 

Karácsonyi hangverseny 2021. XII. 20. elmaradt 

Pedagógus karácsony 18
00

 2021. XII. 20.   

Magyar kultúra napja 2022. I. 22. iskolarádió 

Farsang 

Felsőben: közösen 

Alsóban: kiszézés + közös megnyitó + osztálykeret 

  2022. II. 11. 

   2022. II. 4. 

felsőben elmaradt 

alsóban 

osztálykeretben 

Pancake day (osztály keretben) 2022. II. 21-

25. 

megvalósult 

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak napja – 

megemlékezés osztályfőnöki óra keretében 
2022. II. 25. 

iskolarádióban 

DSD próbavizsga 2022. II. megvalósult 

Bemutatkoznak az elsősök 2022. III. 10. elmaradt 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  

Alsó tagozat: kimozdulás 
2022. III. 11. 

iskolarádióban 
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Felső tagozat: ünnepi műsor 

Koszorúzás az Örmény Önkormányzattal ? elmaradt 

DSD német nemzetközi nyelvvizsga - írásbeli ? megvalósult 

Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak 
2022. III. 26. 

április 9-én 

valósult meg 

Alapítványi bál 2022. IV. elmaradt 

Nyuszi kupa 1-4. évfolyam 2022. IV. 12-

13. 

megvalósult 

Magyar költészet napja  2022. IV. 11. iskolarádióban 

Holokauszt áldozatainak napja – megemlékezés 

iskolarádión keresztül 
2022. IV. 13. iskolarádióban 

Kerületi Föld napi vetélkedő megrendezése 2022. IV. 22. elmaradt 

Kerületi Föld napi vetélkedő – eredményhirdetés, 

műsor  
2022. IV.  elmaradt 

Szent György nap- osztály- és csoportkeretben 2022. IV. 20-

22.  
megvalósult 

Pólusfutás 2022. IV.  megvalósult 

Tavaszi hangverseny  2022. V. 11. május 18-án 

valósult meg Művészeti kiállítás  2022. IV. 11. 

Nemzeti Összetartozás Napja – iskolarádió 2022. VI. 3. iskolarádióban 

Hartyán nap (DÖK kérésére) 

alsó/felső tagozat 
2022. VI. 13. megvalósult 

Ballagás 
 
 2022. VI. 15. megvalósult 

Hartyán Aranykönyv díjátadás (15
00

) 2022. VI. 27. megvalósult 

Tanévzáró ünnepély alsónak (16
00

) 2022. VI. 27. 

 megvalósult 

Tanévzáró ünnepély felsősöknek (17
00

)  2022. VI. 27. 

Év végi beszámoló, iskolai pedagógusnap  2022. VI. 30.  megvalósult 

Német nyelvi tábor Ausztriában 2022.  

 

nem került 

megszervezésre 

Tanévnyitó ünnepély  2022. VIII. 31.  

 

5.2. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei, témái 

 

 Dátum Program Felelős 

1. 2021. VIII. 23.  Alakuló értekezlet 

intézményvezető 

2. 2021. VIII. 31.  Tanévnyitó értekezlet 

3. 2021. IX. 13.  

Nevelési értekezlet – munkaterv 

kidolgozása, célok feladatok meghatározása, 

elfogadása  

4. 2021. X.6. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

5. 2021. XI. 10. 
Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

6. 2022. I. 24. 
 

Osztályozó konferencia  

 

alsó, felső tagozat – 8
00

-tól 

intézményvezető, 

int.vez.h.  
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7. 2022. II. 3. 
Félévi beszámoló értekezlet  

(rövidített órák 35’+10’) 

Takácsné Bodnár Erika 

 int.vez.h. 

8. 2022. III. 16. 
Nevelési értekezlet  

 

intézményvezető 

 

9. 2022. IV. 28. 

Nevelőtestületi értekezlet: 

- kompetenciadolgozatok eredményeinek 

kiértékelése 

 

intézményvezető 

munkaközösség 

vezetők 

10. 2022. V. 26. 

Munkaértekezlet: 

- ballagási megbeszélés 

- a tanévzárás teendői 

intvez., intvez.h., 

7-8. évfolyam vezetője, 

dekorációs csoport 

11. 2022. VI. 16. 

Osztályozó konferencia –  
alsó, felső tagozat – 8

00 

 
intvez., intvez.h, 

12. 2022. VI. 28. Szakmai tantestületi kirándulás  Benkő Csilla 

13. 2022. VI. 30. Tanévzáró – beszámoló – értekezlet intézményvezető 

 

 

Intézményünkben a nevelőtestületi szakmai rendezvények a tervek szerint valósultak meg. 

Egyetlen kivétel a március 16-ra tervezett nevelőtestületi értekezlet volt, ami egybeesett a 

pedagógusok sztrájkjával. Gyors döntésre volt szükség, melynek értelmében a szakmai 

rendezvényt elhalasztottuk.  

Az erre az alkalomra tervezett program később sem került megvalósításra, mert nagyobb 

szerepet és figyelmet szeretnénk rá szánni, a külsős előadóval pedig előzetesen szükséges az 

időpontot egyeztetni.  

Idén szakmai tantestületi kirándulásunkat meg tudtuk valósítani.  

 

5.3. Az iskola által szervezett táborok, erdei iskola 

 

Örömünkre szolgált, hogy az idei tanévben osztályainknak ismét lehetősége nyílt a 

táborokban való részvételre. Hét osztályunk táborozott Balatonvilágoson, májusban 3-3 napot 

tölthettek el a megújult sátortáborban. Négy alsós osztályunk 85 tanulója pedig 

Bernecebarátiban élvezhette a természeti környezet nyújtotta lehetőségeket.  

Egyik kollégám így ír erről: 

„A rövid ott töltött időt igen hasznosan szerettük volna tölteni, ezért az osztályokban 

tanító kollégák alaposan felkészítették a gyerekeket a terület földrajzi és kulturális 

látnivalóiból. Szinte ismerősként tekintettek a területre. 



Hartyán Általános Iskola 

Év végi beszámoló 2021-2022. tanév 

 

84 

 

Első nap a tábor elfoglalása után faluportya keretében ismerkedtek meg a gyerekek a 

településsel. Felmásztunk a kálváriadombra, felkerestük a legendás pincéket, a templomot, a 

helyi iskolát és a tájházat, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek a régi, paraszti világba.” 

Mindkét táborhelyszín sok élményt kínált a résztvevőknek, azonban az étkeztetés 

megszervezésében akadtak problémák. Sem az ételek mennyisége, sem pedig a minősége nem 

volt megfelelő. 

 

6.  Környezetvédelmi tevékenység  

 

Sajnos ebben a tanévben sem tudtuk megrendezni hagyományos környezetvédelmi 

vetélkedőnket, mégsem maradtak tanítványaink környezetvédelmi tevékenység nélkül. 

Intézményünk ebben a tanévben is csatlakozott a Fenntarthatósági Témahéthez, ahol 

szerteágazó, sokrétű információra tehettek szert tanítványaink, érvelhettek, vitázhattak, és a 

szaktárgyakhoz kapcsolódva ismerkedhettek a fenntartható fejlődéssel.  

Tagozatonként létrehoztunk egy tantárgyanként rendszerezett tananyagbázist a Discord 

felületen, melyre kollégáink számos, jól használható anyagot töltöttek fel.  

A munkaközösségek beszámolóiból kiderül, hogy tanítványainkat sikerült megszólítanunk, 

lelkesen és aktívan vettek részt a témahét programjaiban, feladataiban. 

 

 

7.  Egészségnevelés, prevenció  

 

Kollégáim az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak szerint végezték 

egészségnevelő, preventív tevékenységüket.  

Az alábbiakat fogalmazták meg: 

„Nagy segítség az „iskolagyümölcs program” azoknak a gyerekeknek, akik nem tudnak 

minden nap gyümölcsöt hozni magukkal. 

A gyerekek menzai étkezése az intézményben előírásoknak megfelelő, tápláló ételt jelent. 

Természetesen nem mindig nyeri el a gyerekek tetszését a menü, de mindig arra kérjük őket, 

hogy kóstolják meg az ételt. Az étkezések időpontjának rendszeressége is fontos. Szerencsére 

az órarendünknek köszönhetően minden nap azonos időben történtek az étkezések.  

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a tanteremben elfogyasztott tízóraizás és uzsonnázás is 

kulturált formában, ülve történjen, szalvéta használattal.” 
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„Az egészségnevelés, prevenció is áthatja a minden napi munkánkat. Rendszeresen 

foglalkozunk személyi higiéniával, az egészséges táplálkozással, a rendszeres testmozgással, 

a szabadidő aktív eltöltésével, a lelki egyensúly megőrzésével, az egészséges és biztonságos 

tárgyi környezettel, az egészségkárosító magatartásformákkal. E témában is nagyon fontosnak 

tartjuk a személyes példamutatást.  

Az egészségmegőrzés szerves része a helyes táplálkozás, folyadékfogyasztás, mozgás és lelki 

egyensúly megőrzése is.”  

„Ebben a tanévben kiemelt hangsúlyt fektettem káros szenvedélyek elleni küzdelemre, főként 

a drogfogyasztás tekintetében. Megnéztük etika órán a „Mosolygó kék szemek” c. 

dokumentumfilmet. Ebben a filmben egy édesapa mondja el, hogyan veszítette el a 21 éves 

egyetlen fiát a drog túladagolása miatt. Ezt követően mobilon felhívtam az apukát, 

kihangosítottam a telefont és így „élőben” kérte a gyerekeket, soha ne nyúljanak ehhez a 

halált okozó szerhez.” 

 
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 

baleset. Ennek ellenére mindig van néhány szerencsétlen eset, de ez szinte törvényszerű 

ekkora tanulólétszám esetén.  

Az idei tanévben összesen 9 tanulóbalesetet regisztráltunk. Ezek: ujj-, csukló-, és bokatörés 

voltak. Többnyire a szabadidős tevékenység idején, illetve a tornateremben történtek a 

balesetek.  

 

8.  Gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok figyelemmel kísérése fontos része a 

pedagógusok mindennapi munkájának.  

Speciális gyermekvédelmi feladataik során megóvják a tanulókat a különböző veszélyektől, 

földerítik és nyilvántartják a veszélyeztetett gyerekeket, közreműködnek a fejlődésüket gátló 

hatások megszüntetésében. Kapcsolatot tartanak a hivatalos gyermekvédelmi szervekkel és 

intézményekkel.  

A feladatok megvalósításában első helyen az osztályfőnök áll. Ők irányítják a vezetésükre 

bízott osztályban, napközis csoportban a pedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét. Jelzik 
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a bekövetkezett veszélyeztetettséget, segítik a szülőket a nevelési problémák megoldásában és 

közreműködnek a veszélyeztető körülmények felszámolásában. Számon tartják az igazolatlan 

mulasztást, segítenek a szabadidő helyes eltöltésében, a pályaválasztásban. Különös gonddal 

foglalkoznak a nehezen nevelhető, magatartási problémákkal küzdő tanítványaikkal. 

 

8.1.  Az iskolai környezet jellemzői, problémái a gyermekvédelem területén 

 

 

Iskolánk szorosan együttműködik a gyermekvédelmi területen tevékenykedő 

intézményekkel, szükség esetén a hatóságokkal is.  A 2021/2022. tanév során az alábbi 

problémákkal kapcsolatban tettünk jelzéseket: 

 testi fenyítésre, bántalmazásra utaló nyomok a gyermek testén 

 krízishelyzetben lévő tanulóról jelzés küldése 

 rendszeres késés az iskolából 

 igazolatlan hiányzások 

 a szülői kapcsolattartás teljes hiánya az iskolával 

 szülő munkanélkülisége, anyagi gondok 

 gyermek védelembe helyezése 

A pedagógusok a problémás esetek megbeszélésére gyakran fordulnak tanácsért az 

iskolapszichológushoz, az iskolai szociális segítőkhöz, az intézmény vezetőihez, és a 

kollégáikhoz is. 

Szükség esetén javasoljuk a családoknak az iskolapszichológusunk segítségének 

igénybevételét. Idén is többen éltek a lehetőséggel. 

 



Hartyán Általános Iskola 

Év végi beszámoló 2021-2022. tanév 

 

87 

 

 

8.2. Szociális problémák, deviancia, jelzések a gyermekjóléti szolgálat felé 

 

 Alsó 

tagozat 

Felső 

tagozat 

Összes intézkedés száma 40 103 

ebből  

 felszólítás iskolába járásra 
2 45 

 feljelentés (Rendőrség, Gyámhivatal felé) 8 14 

 egyéb (jelzés a Fiókának, pedagógiai vél. küldése) 30 44 

Pedagógiai Szakszolgálatba küldött tanulók száma, (Izabella u. 

is) 
37 34 

ebből 

     - szakvéleményt kaptunk 
28 28 

BTM-es tanulók száma 46 68 

SNI-s tanulók száma  9 20 

ebből: 

 2-nek számító tanuló 

 3-nak számító tanuló 

 

6 

3 

 

14 

6 

Fejlesztésben részesülő tanulók száma összesen  

 

                                                                              

55 88 

ebből: 

 saját fejlesztő pedagógus látja el (BTM) 

 saját gyógypedagógus látja el (SNI) 

 saját pszichológus látja el (SNI) 

 utazó gyógypedagógus látja el 

 

46 

9 

1 

5 

 

68 

20 

4 

5 

 

 

8.3. 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 eredmények 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. 

 

Iskolapszichológus kollégánk gyakori szakmai támogatója, szervezője volt prevenciós 

munkánknak. Kollégám így írt erről: 

„Rendszeresen konzultáltam az intézményvezetővel és/vagy helyetteseivel az iskola tanulóit 

érintő problémákról. Több fejlesztőpedagógussal, illetve tanár kollégával együtt egyeztettünk 

a gyermekvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Úgy gondolom kifejezetten jól működött 

kollegáimmal az erről való diskurzus, és végül helyesen jártuk el a jelzések kapcsán. Szülő- és 

pedagógus konzultációk során gyakran hívtam fel a figyelmet a mentális egészséghez 

szükséges lépésekre, illetve preventív eszközökkel láttam el a hozzám fordulókat. A 

munkaközösség tagjaival és a tanár kollégákkal szorosan együttműködtünk, melynek 

eredménye, hogy sok gyermek jutott el hozzám pszichés megsegítés céljából. A 

gyermekvédelmi jelzőrendszer több esetben is működött, így összesen 4 jelzést tettem ebben 

2022.06.05 az évben a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat felé.” 

 

Iskolai szociális segítő kollégánk – a legtöbb munkaközösségi beszámoló alapján - szorosan 

együttműködött a pedagógusokkal a tanév során.  

Az alábbiakkal segítette a pedagógusok munkáját, illetve támogatta a tanulókat, 

osztályközösségeket: 

 kapcsolattartás a FIÓKA Család-és Gyermekvédelmi Központtal, 

 jelzés miatti utánkövetés, 

 csoportfoglalkozások, közösségfejlesztő játékdélutánok szervezése, lebonyolítása, 

 meseterápiás, indulatkezelési problémák kezelésével kapcsolatos foglalkozás  

szervezése. 

 stresszkezelési technikák megismertetése a tanulókkal,  

 iskolai bántalmazás megelőzésével, megoldásával kapcsolatos szemléletformálás. 
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9.  Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

(középiskolában, illetve felsőoktatásban történő továbbtanulás 

statisztikai kimutatása). 

 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.b 25 3 12 22 88 0 0 

8.c 24 8 33 12 50 4 17 

8.n 26 10 38,5 16 61,5 0 0 

 

 

Nyolcadikos tanítványaink 28%-át vették fel gimnáziumba. Ez a szám megegyezik a 

tavalyi beiskolázási adatokkal. Szakgimnáziumban tanítványaink 67%-a tanul tovább, ez 

magasabb, mint az előző évek beiskolázási adata. Idén is a tanulók jobban preferálták azokat a 

középfokú iskolákat, ahol valamilyen szakirányon tanulhatnak. 

Szakiskolában 5%-a tanul tovább. Ebben a tanévben nincs olyan tanítványunk, akit nem 

vettek fel sehová. 

 

III. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE 
 

1. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

A szülőkkel a következő fórumokon tartjuk a kapcsolatot: 

 szülői értekezlet 

 fogadóóra 

 KRÉTA rendszer 

 telefon 

 e-mail 

 Facebook 

 Messenger  

 Discord 
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A tanév első félévében a szülői értekezletek és a fogadóórák többnyire online formában 

valósultak meg. A pedagógusok tapasztalatai és a szülői visszajelzések alapján kedvelt az 

online forma. A szülői értekezletek látogatottsága ebben a formában sem változott, alsó 

tagozaton nagyobb számban vesznek részt rajta a szülők, felsőben ez a kommunikációs 

lehetőség kevésbé kihasznált. A tanév elején az új osztályfőnököknek, illetve a tanév során 

egyéni fogadóórák alkalmával lehetőséget biztosítottunk a személyes jelenléttel történő 

kapcsolattartásra a szülők számára.  A járványügyi veszélyhelyzet feloldásával valamennyi 

szülőket érintő rendezvényünket személyes jelenléttel szerveztük meg.  

A fogadóórákat a tavalyi évhez hasonlóan a Kréta rendszeren keresztül hirdettük meg, ott 

foglalhattak időpontot a gondviselők. A KRÉTA rendszer rendkívül jól támogatja a szervezési 

feladatokat, mind a tanári, mind a szülői felületen jól követhetők az időpontfoglalások. 

Továbbra is jól sikerült tartani az időkereteket, sokkal inkább, mint a személyes megjelenések 

alkalmával. 

Az iskolai SZMK értekezlet az első félévben online módon került megszervezésre. A 

lebonyolításhoz a gyerekekkel is használt Discord alkalmazást választottuk. Az értekezlet 

látogatottsága megfelelő volt. A második félévben személyes jelenlétet igénylő formát 

választottunk, a résztvevők számában enyhe csökkenést tapasztaltunk.  

 

2. Szakmai együttműködés civil szervezetekkel, egymással, más 

intézménnyel, tankerülettel stb. 

 

Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

 

Az alapítvány működése a 2021 - 2022. tanévben 

 

Az elmúlt két tanév hosszú-hosszú hányattatásai után iskolánk alapítványa az idei tanévben 

végre ismét anyagilag is támogatni tudta az iskolánkban folyó oktató - nevelő munkát. 

Mindez három területre terjedt ki: 

- Az egyik a - covid járvány hullámai miatt – két éve elmaradt „Javítok az 

átlagomon” jutalomkirándulás pótlása volt (6000 Ft). Erre 2021. november 9-én 

került sor.  

A nyertes diákok a Csodák palotájában tölthettek el egy emlékezetes napot, ahol 

több mint 200 interaktív játékban próbálhatták ki ügyességüket. Mindezeken túl 

egy másfél órás előadáson is részt vehettek az „Elektromosság csodái” 

témakörben.  
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- Iskolánk alapítványa anyagilag is támogatta a pedagógusok szakmai munkáját 

azzal, hogy már meglévő oktatástechnikai eszközök javításának (243 520 Ft) vagy 

újak vásárlásának (1 526 795 Ft) költségeit vállalta magára.  

Ez utóbbinak köszönhetően az elmúlt félévben 6 projektort és 8 konzolt 

vásároltunk a hozzájuk kapcsolódó szerelési anyagokkal és fizettük a hozzájuk 

kapcsolódó munkadíjat is. Mind ezek mellett az érdeklődő pedagógusok 2 órás 

oktatáson is megismerkedhettek az okostáblák működésének és működtetésének 

alapjaival, aminek szintén az alapítvány állta a költségét. 

- Iskolánk honlapjának üzemeltetési - valamint a meglévő tárhelypark bővítésének 

költségeit – ahogyan eddig is mindig – az alapítvány fedezte (126 285 Ft). 

A kiadások részletezése: 

 

 

 

Kiadás megnevezése 

 

Jutalom 

kirándulás 

 

Új eszközök 

vásárlása 

 

Javítások 

cserék 

Honlap és 

tárhelypark 

+ 

Egyéb 

költségek 

2021.08.13. Okostáblához 

projektor 

 298 450 Ft   

2021.08.16. Bélyegző párna    6 330 Ft 

2021.08.27. Okostáblához 

projektor 

 369 850 Ft   

2021.08.31. Projektorizzó   85 900 Ft  

2021.09.06. HDMI kábel 

meghajtó monitor 

kábel 

 14 270 Ft   

 

2021.09.22. 

Kiadási pénztári 

bizonylat 

   600 Ft 

Monitorkábel  3 690 Ft   

2021.10.05. Koszorú okt. 6-ra    2000 Ft 

2021.11.09. Gyűjtőjegy 6000 Ft    

2021.12.09. 4db Epson projektor 

+ 8 db konzol 

 715 440 Ft   

2021.12.18. Okostábla 

projektorának 

szerelése anyagokkal  

 125 095 Ft   

2022.01.06. Tárhelypark    43 155 Ft 

2022.01.14. Bevizsgálási díj   7 620 Ft  

2022.01.17. Honlap üzemeltetése    74 200 Ft 

2022. 05. Tornatermi 

elválasztó függöny 

  150 000 Ft  

ÖSSZESEN 6000 Ft 1 526 795 Ft 243 520 Ft 126 285 Ft 
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Bevételek: 

Iskolánk alapítványának vagyona csak a 2020. évi SZJA 1 %-os felajánlásokból 

gyarapodott (2021.09.21-én utaltak 717 649 forintot). (A covid helyzet miatt nem rendezhettük 

meg a ”Hartyán tortája” programunkat sem, ahonnan bevételt remélhettünk volna). 

 

Összegezve: alapítványunk 1 902 600 forintot fordított a fentebb részletezett 

területekre, tehát közel 1,2 millió forinttal többet, mint amennyi bevételre az elmúlt 

naptári évben szert tett.  

 

Hartyán Diák Sport Egyesület 

 

Az idei tanévben, a járványhelyzet okozta hosszú kihagyás után, újra indulhattak iskolánkban 

a Diáksport Egyesület foglalkozásai. Jelenleg két szabadidős sportágban (asztalitenisz és 

túrázás) sportolhattak tanulóink. 

Túra csoportunk, hosszú évek óta, tanító kollégánk lelkes és odaadó munkájának 

köszönhetően működik. Ebben a tanévben három túrát szervezett diákjaink és azok szülei, 

testvérei számára. Ezeken a kirándulásokon az átlagos létszám 40 fő volt. 

A BTSSZ által szervezett budapesti Őszi Tájékozódási Túraversenyen három csapattal vettek 

részt. Az egyik csapat az általános iskolás kategóriában 3. helyezést ért el, a másik két csapat 

a vegyes kategóriában a 3. és 4. helyezést érte el. 

Július elején, Mátraalmáson, kollégánk vezetésével túratáborban vehetnek részt, az erdőt 

kedvelő, kirándulni szerető diákjaink. 

Asztalitenisz foglalkozásokat tartottunk mind az alsós, mind a felsős tanulóink számára. A két 

csoportban összesen, közel 60 gyerek sportolt. Az edző személyiségének és játékos 

foglalkozásainak köszönhetően ezek az alkalmak nagyon népszerűek voltak diákjaink 

körében. 

Az idei tanévben, iskolánk tanulói által befizetett tagdíjakból, a DSE anyagilag is támogatta 

iskolánkat, közel 200 ezer forintot költött szerekre, eszközökre. Annak érdekében, hogy fiú 

öltözőinkben jobbak legyenek az átöltözési körülmények, két darab öltözői padot vásárolt. 

Szertárunk felszereltségének megújítására szivacskézilabdákat, röplabdákat, ugróköteleket 

vett nagyobb mennyiségben. 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal tartjuk a legszorosabb kapcsolatot. Ebben a tanévben 
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is számíthattunk anyagi és szakmai támogatásukra nemzetiségi rendezvényeinken, 

programjainkon.  Tisztelettel és szeretettel köszönjük! 

 

Diákönkormányzat 

 

Antal Anna Katalint kértük fel, hogy segítse az iskola Diákönkormányzatának 

működését.  

Minden felsős osztály továbbra is 1 vagy 2 tagot delegál.  

A 2021 szeptemberében tartott alapító ülés során, a DÖK megválasztotta a 2021/2022. 

tanévre a DÖK elnököt, az elnökhelyettest és a jegyzőkönyvvezetőt. Szabó Noel Alexander 

7.a korábbi elnökhelyettes lemondása után jelenlegi elnök: Tasnádi-Karvai Diána (7.a), 

elnökhelyettes: Busa Barnabás (7.c) és jegyzőkönyvvezető: Nagy Noémi (6.b). 

A DÖK által szervezett programokról és a Diákönkormányzat működéséről egy korábbi 

fejezetben részletesen beszámoltam. 

 

 
Észak-Pesti Tankerületi Központ 

 

Mindennapi munkánkat nagymértékben segíti a tankerületi központ munkatársaival való 

szoros együttműködés.  

Ők biztosítják a működéshez szükséges hátteret tanügyi, munkaügyi, gazdasági területen 

egyaránt. A gördülékeny együttműködés érdekében e-mailen, telefonon és skype-on is 

tartottuk egymással a kapcsolatot, törekedtünk a hatékony és konstruktív együttműködésre.  

Úgy gondolom, hogy kooperációnkat eredményes, és kölcsönös elégedettség jellemzi. 

 

 

IV. PÁLYÁZATOK 
 

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

köznevelésben” pályázatban. A projekt megvalósítási szakaszára rányomta bélyegét a 

pandémia, így az meghosszabbításra került 2022. június 30-ig. Kihasználva a rendelkezésre 

álló lehetőséget, iskolánkban június hónapban két programmal színesítettük a mindennapokat. 

Intézményi Családi Napot, valamint Virtuális Diáknapot szerveztünk. 

Iskolánk a Hatátalanul! program keretében pályázatot nyújtott be egy Szlovákiai tanulmányi 

kirándulásra, melyet elnyert. A megvalósításra 2022 szeptemberében kerül sor.  



Hartyán Általános Iskola 

Év végi beszámoló 2021-2022. tanév 

 

94 

 

 

Mellékletek 

Szakmai munkaközösségek/munkacsoportok beszámolói (ezek eredmé-nyessége, 

tapasztalatok, konkrét eredmények). 



2021/22-es tanév év végi beszámoló szempontjai 

 

1-2. évfolyamos munkaközösség 2021/2022-es 

tanév végi beszámolója 

 
 

 

1. rész 

2. Hogyan segítetted szakmai munkáddal az intézmény kiemelt céljainak és 

feladatainak megvalósulását a nevelő- oktató munka területén!  

     (Segítségül a munkatervben megfogalmazott kiemelt célok és feladatok) 

 

Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, 

fejleszthető területek megerősítése.  

 

● PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG TERÜLETÉN: 

 

- A hatékonyság fokozása érdekében igyekeztünk változatos pedagógiai módszereket 

alkalmazni. 

- Tanórákon kiemelt figyelmet fordítottunk az egyéni képességek figyelembevételére, 

tevékenykedtetésre. 

- Bemeneti és kimeneti mérést végeztek első osztályban tanítóink, folyamatos méréssel 

követték a gyerekek képességeinek, készségeinek fejlődését. 

 

 PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK, TERVEZÉSEK TERÜLETÉN: 

 

- Az órákat igyekeztünk logikusan, a kitűzött célok figyelembevételével felépíteni. 

- Terveinket a tanóra eredményességének függvényében aktualizáltuk. 

- Figyelembe vettük a gyerekek eltérő tanulási képességét, munkavégzésük különböző ütemét. 

 

 A TANULÁS TÁMOGATÁSA TERÜLETÉN: 
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- Első naptól kezdve pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört igyekszünk 

kialakítani, ahol minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek lehetősége van javításra. 

 

 A TANULÓK SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSE TERÜLETÉN: 

 

- Folyamatosan igyekeztünk fejleszteni a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek 

megalapozását, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet, a tisztesség, a türelem, a megértés és az elfogadás. Sajnálatos tény, 

hogy egyre több családban válnak jelentéktelenné ezek a fontos értékek. 

 

 A TANULÓI KÖZÖSSÉGEK, CSOPORTOK ALAKULÁSÁNAK SEGÍTÉSE 

TERÜLETÉN: 

 

- Az első félévben az intenzív közösségi élet leginkább az osztálytermek falai közé szorult.  

- A második félévtől lehetőség adódott közös programok szervezésére iskolán belül illetve 

kívül is. (Gólyaavató, Nyuszi-kupa, Művészeti gála, Állatkerti látogatás, Tarzan-park, közös 

fagyizás gyereknap alkalmából, erdei iskola) 

 

 A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK ÉS A TANULÓK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK 

FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉSE, ELEMZÉSE TERÜLETÉN: 

 

- A Házirendben és a Pedagógiai programban megfogalmazott szabályoknak megfelelően 

rendszeres értékeltük a tanulók munkáját. 

- Értékeléseinkkel, visszajelzéseinkkel igyekeztünk a tanulók fejlődését segíteni.  

- Különös hangsúlyt fektettünk az órákon történő folyamatos visszajelzésre. 

  

 KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETÉN: 

 

- Figyeltünk arra, hogy a gyerekek életkorának megfelelő módon kérdezzünk, és válaszoljunk. 

- Rendszeresen tájékoztattuk a tanulókat és a tanuló szüleit a diák fejlődéséről, egyéni 

haladásáról (telefonon, elektronikus formában, Discordon, üzenő füzeten keresztül).    
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 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A hatékonyabb 

otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében különböző tanulási 

technikák megismertetése és alkalmazása. 

 

Első osztályos pedagógusainknak szeptemberben az iskolába kerülő, még inkább óvodás 

gyerekekkel kellett megismertetni, elfogadtatni az iskolát, az iskolai szabályokat, 

megszerettetni velük az iskolás életet, a tanulást, elfogadtatni a gyerekekkel egymást és saját 

magukat. A gyerekek többsége megismerte, megértette a szabályokat és a legtöbben 

igyekeznek betartani azt. 

Matematikából az idei tanévben az első évfolyamon tankönyvcsaládot váltottak kollégáim, 

mely lényegesen eltér a korábban megszokott Apáczais tankönyvcsalád nyújtotta 

feladattípusoktól, struktúrától, és módszertantól. A C. Neményi féle matematikaoktatás 

tevékenységalapú, rengeteg eszközzel támogatott oktatást jelent, így a mérési anyagok 

átdolgozására is gondolnunk kellett. A módszert jónak tartják, a gyerekek számfogalma, a 

számszomszédok, bontott alakok kirakás, képről művelet leolvasása sokkal jobban megy, 

mint a korábbi években. Félelmeikkel ellentétben a tízesátlépéses összeadást és kivonást is 

könnyebben megértették a gyerekek, habár a gyakorlásra jó lett volna több időt szánni. A 

módszer túlzottan a tevékenykedtetésre helyezi a hangsúlyt, és a matematikai írásbeliség 

nagyon a háttérbe szorul. Tökéletesen meg tudják fogalmazni szóban a matematikai 

problémák megoldását a gyerekek, de írásban ugyanennek a problémának a megoldása, 

lejegyzése már fejtörést jelent. A tankönyvcsaládhoz tartozó mellékletben található kártyákat, 

feladatlapokat, tanulást segítő lapokat jól lehet használni a tanórákon. 

 

Kisiskoláskorban az otthontanulás, egyáltalán a tanulás nagymértékben függ a szülői 

elvárásoktól. Ahol fontos a tanulás, érték a tudás, ott nagyon szépen tudtunk haladni, ezek 

hiányában azonban a legsokszínűbb oktatás sem éri el igazán a célját.  

Mindenki másként tanul, máshogyan észleli, dolgozza fel az információkat, és ez 

meghatározza tanítványaink tanulási stílusát. Ez a stílus pedig nagyban befolyásolja tanulási 

eredményeiket. Figyelmükben, észlelésükben, memóriában is különbözőek, így mindegyikük 

számára mást jelent hatékonyan tanulni. A különböző képességű tanulókat más-más 

módszerekkel támogattuk, tanulási stílusuk szerint – mindez egyéni információfeldolgozási 

szokásokat, stratégiákat jelentett.   
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Az egyéni jellemzőkön kívül a tanulási környezet is jelentősen meghatározó, így a tanulás 

belső és külső feltételei együtt mérvadóak. 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 tanító jelenléte is. Az otthoni feladatokat 

a tanulási stílusok ismeretében adtuk a diákoknak, hogy fenntartsuk a motivációjukat és 

tudják teljesíteni a feladatokat. Az alapvetően társas tanulási közeget igénylő gyerek 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.  

A tanév során 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. 

Munkánk során a következő szokásokat, tanulási technikák kialakítását, fejlesztését 

igyekeztünk megvalósítani: 

 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 

 

  A tanulás belső feltételeinek fontossága: 

- akaraterő fontossága az eredmények elérése érdekében (az akaraterő edzhető, 

elhatározás, kitartás, cél kell hozzá) 

- ismerjék meg képességeiket, tudjanak arról, hogy ezek fejleszthetőek  

- siker = mindig önmagukhoz képest legyen jobb a teljesítményük 

- a tanulás fontos kellékei a kíváncsiság, érdeklődés  

- tudjanak arról, hogy a kudarc is a munka természetes velejárója, merjenek 

segítséget kérni azok megoldásához 
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Az alább felsorolt technikák elsajátítása hosszú folyamat, de megismerésüket elkezdtük már 

első osztályban, több-kevesebb sikerrel.  

 Az önálló tanulás technikája: 

- szervezési feladatok, motiválás, helyes tanulási sorrend, időtervezés, önálló 

tanulás, közvetlen minőségi ellenőrzés, értékelés  

 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.  

 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 megtanuljuk, 

amit kell.  

- A tanórán megértett anyag megrövidíti az otthoni tanulási időt.  

- Társaink feleletei is az ismétlést szolgálják, érdemes meghallgatni. 

 

 

Országos mérésekre való felkészítés a jobb eredmények elérése érdekében. 

1-2. évfolyamon közvetlenül nem vagyunk érintettek az országos mérésekben. 

 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

Az alsó tagozatban egységes méréseink vannak, melyet az előző években készítettünk. A 

korábbiakban kidolgoztunk a sajátos nevelési igényű tanulók számára is mérőanyagot. Ezeket 

az egységes méréseket minden pedagógus használja. A tanév elején átdolgozásra kerültek a 

második évfolyam mérési anyagai a NAT 2020 alapján. 
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Az idei tanévben több évtizedes hagyományt törtünk meg azzal, hogy a matematika 

oktatáshoz új tankönyvcsaládot választottak elsős tanítóink. Az egységes 

követelményrendszer érdekében új felmérések összeállítása megtörtént. 

(C. Neményi Eszter – Oravecz Márta – Móricz Márk: Építsük fel!) 

 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

A Pénzügyi- és Vállalkozói, majd a Fenntarthatósági témahéten tanóráinkon több tantárgyat 

átfogó óraterveket készítettünk, mely a játékos feladatoktól kezdve a kreatív önkifejezésig, 

ötletelésig sok mindent ölelt át. Magyar irodalom, vizuális kultúra, matematika, a technika és 

tervezés, digitális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó tartalmak, tevékenységek is megjelentek 

egy-egy multidiszciplináris órán. A témákat projektben dolgoztuk fel, egyéni és 

csoportmunkákban. A sokszínű tevékenységeket a gyerekek nagyon nagy élvezettel fogadták. 

A legtöbb ismeretet így sajátíthatták el egy adott területen.  

A Pénzügyi- és Vállalkozói témahét alatt megvalósított feladatainkból néhány: iskolai szintű 

rajzversenyt szerveztünk Mire költenéd a zsebpénzedet? címmel, készítettünk lapbookot, 

kutyaperselyt, terveztünk pénzérméket. Régi papírpénzekből és az elkészített legszebb 

gyerekmunkákból színvonalas kiállítást rendeztünk az aulában, melyet iskolánk minden 

tanulója és pedagógusa megcsodált. Emellett színdarabot is tanult egyik-másik osztályunk, 

valamint osztályszintű táncot és éneket a témához kapcsolódóan. Ezeket is megtekinthették az 

érdeklődők digitális felvétel formájában.  

Egész héten pengőket/filléreket/tallérokat/petákokat/zsetonokat gyűjthettek a gyerekek sikeres 

feladatmegoldásaikért (osztályra válogatta, hogy mit), amiket a hét zárásaként az osztályban 

tartandó tavaszi vásáron vásárolhattak el a gyerekek. A témahét sikerét bizonyítja, hogy több 

kisdiák a tanév legsikeresebb osztályprogramjának a Pénzhetet jelölte. 

 

Fenntarthatósági témahét egyik legmeghatározóbb programja állatkerti látogatás volt a 

gyerekek számára, főleg, hogy a tanévet érintő járványügyi helyzet miatt ez volt az első közös 

kimozdulásunk. Ezenkívül fantáziadús tárgyakat készítettünk PET palackokból, például 
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rakétákat, űrhajókat. Születtek kiemelkedő rajzos alkotások is, melyeket madzagtárlat 

kiállításon tekinthettünk meg, és szavazhattunk a számunkra legjobban tetszőkre, és a hét 

folyamán legjobban sikerült tanulói munkadarabokból ismét külön kiállítást szerveztünk. Az 

iskolaszintű esőcsepp performance kezdeményezéshez örömmel csatlakoztunk, mely izgalmas 

záróprogramja volt a témahétnek. 

 

Tapasztalataink szerint a környezettudatosság jobban beépült a gyerekek mindennapjaiba, 

mint a pénzzel kapcsolatos fogalmak. A pénz fogalma, annak valódi értéke, a gazdálkodási 

kultúra nagyon távol áll még az elsős, másodikos korcsoporttól. Élmény volt velük együtt 

megélni, ahogyan megtették első lépéseiket egy számukra „új világban”. 

 

 

 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására. 

 

A környezettudatos magatartás alapjait már otthonról, és az óvodából is hozzák magukkal a 

gyerekek. Ennek megtartása és bővítése hangsúlyos célkitűzésünk volt ebben az évben is. 

Fontos számunkra, hogy az osztályterem, ahol napjaink legnagyobb részét töltjük, külső 

megjelenésében harmóniát, egységet és esztétikumot tükrözzön, légköre sugározza a 

szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. Az idei tanévben, sajnálatos módon, a fűtési 

szezon kezdetekor kiderült, hogy a rendszer tönkrement, ezért kénytelen volt két elsős 

osztályunk a faházból a főépület egyik tantermébe átköltözni. A megszokott kényelem, az 

első osztályos gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően berendezett osztályterem hiánya 

napi szinten megnehezítette a tanulás-tanítás folyamatának gördülékeny megvalósítását. 

Tanítóinknak sok munkájába került, hogy az elsősök amúgy sem egyszerű beszoktatási ideje 

alatt lebonyolítsák a szükségessé vált költözést, és gyermekbarát környezetet alakítsanak ki a 

néhány nap leforgása alatt a kicsik számára, mindennapi tanítási feladataik mellett. 

 

A környezettudatos magatartás formálására kiemelt figyelmet fordítottunk egész tanévben. 

Tanítványainktól már az első naptól kezdve tudatosan megköveteltük a felállított szabályokat, 

és természetesen saját magunk is jó példát mutatunk. A fokozott takarító személyzet hiánya 

miatt még jobban ügyeltünk a tantermek tisztántartására. Kreatív tevékenységek után mindig 
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külön feltakarítottuk az esetleges elszóródott papírhulladékokat, vannak osztályaink, akik erre 

a célra saját lapátot és kisseprűt rendszeresítettek. Hazamenetelkor pedig igyekeztünk szemét 

nélküli tantermet hagyni magunk után. Ritka az önállóan, belső késztetésből végzett ilyen 

jellegű megnyilvánulás a gyerekek részéről. Sokat kell még azon dolgozni, hogy ez belső 

késztetéssé váljon számukra. Az iskola épületében elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőket 

rendszeresen használjuk, de nagyon fontos lenne, hogy az iskolából is szelektíven távozzon a 

szemét. 

Az utcai cipőt mindig átcseréltük benti cipőre tanterembe lépés előtt, és a mosdók 

rendeltetésszerű használatára is rendszeresen felhívtuk tanítványaink figyelmét. 

Olvasásórákon számos lehetőségünk volt a tanulók környezettudatos magatartásának 

formálására, hiszen sok olyan szöveget dolgoztunk fel, mely rámutatott a Föld védelmének 

fontosságára, a környezetszennyezés káros hatásaira. 

 

 

3. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását 

mindegyik szempontra vonatkozóan!   

(Segítségül a munkatervünkben általunk közösen megfogalmazott célok és  

feladatok) 

 

 

1-2. évfolyam 

 

⁕ Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése 

 

 Logikus gondolkodás fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva az összetett 

szöveges feladatokra és szabályjátékokra. 

 

Első, második osztályban fő célunk az alapvető ismeretek közös feldolgozása, majd 

felkészítés az önálló ismeretszerzésre. A logikus gondolkodás fejlesztése minden esetben 

gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A szöveges feladatok közös 

eljátszása, majd kirakása, és a szabályjátékok működésének kitalálása szívesen végzett 

feladattípusok a gyerekek körében. Ezekhez a tevékenységekhez rengeteg eszközre van 

szükség, ami változatossá, színessé, érdekessé teszi az ismeretek feldolgozását. Minden tanuló 

rendelkezik saját eszköztárral, amit alkalomszerűen bővítünk, és napi szinten használunk. Az 

összetett szöveges feladatokat megpróbáltuk érdekesebbé tenni azzal, hogy a gyerekekről 
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szólt, egy-egy kedvenc tevékenységüket fogalmaztuk bele a szövegbe. Csillogó szemmel 

olvasta, aki szerepelt benne, aztán többen kérték, hogy róluk is szóljon feladat. Első 

évfolyamon a betűk megismerése után a gyerekek már hangosan, önállóan olvassák fel a 

feladatok utasításait, megpróbálják azokat értelmezni, és végrehajtani, második évfolyamon 

pedig már rutinosabban állnak e feladat elé. Az egyszerű szöveges feladatok megoldása szinte 

mindig sikeres, az összetett feladatok és a fordított szövegezésű feladatok nagyobb kihívást 

jelentenek a gyerekek számára. 

Kisdiákjainknál a matematikaórákon, a digitális platformokon elérhető feladatokkal szemben, 

előnyben részesítjük a konkrét tevékenységeken keresztül történő ismeretszerzést, amelynek 

során egy- egy feladathelyzetet, matematikai problémát több oldalról is megközelítettünk. Az 

internetes oktatóprogramok által kínált lehetőségek kihasználását inkább otthoni 

gyakorlásként ajánljuk.  

C. Neményi Eszter és Oravecz Márta által írt matematika tankönyv kiválóan alkalmas a 

logikus gondolkodás fejlesztésére. Tanórákon rengeteg tevékenykedtetéssel, hétköznapi, 

mindenki számára könnyen elérhető eszközökkel foglalkoztatja a gyerekeket. A rendezések, 

összehasonlítások, csoportosítások sok-sok eszköz bevonásával történnek. 

Reméljük, hogy a matematika oktatásában a kompetenciák differenciált, folyamatos 

fejlesztése a hangsúlyozottan tevékenykedtetésen alapuló módszertanon keresztül beváltja a 

hozzá fűzött reményeket, és megalapozza a biztos tudást a tapasztalat útján megszerzett 

ismeretek erősítése révén. A tanév végi felmérés ezen típusú feladataiban elért osztály és 

évfolyam eredmények tükrözik, hogy mit sikerült pontosan elérnünk ezen a területen ebben a 

tanévben. 

 

 

 Figyelem fejlesztésére és elvont gondolkodásra ösztönző feladatok alkalmazása. 

 

 

Leggyakrabban ezeket a feladattípusokat alkalmazzuk: összehasonlítás, szétválogatás, 

sorbarendezés különböző szempontok szerint, rendszeralkotás: adott elemek összes lehetséges 

sorrendjének létrehozása, memóriafejlesztő feladatok, szósorozatok, rövid mondókák 

megtanulása, képek sorba rendezése és a sorrend felidézése. 
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     Az önálló, tevékenykedtető feladatok elvégzését sokszor befolyásolja, hogy a tanulók közül 

többen rendszeresen hiányos felszereléssel érkeznek az iskolába, a szülők nem küldik be 

időben a kért eszközöket, az elveszett, megrongálódott felszereléseket nem pótolják. 

 

  

 Meglévő ismeretek (összeadás, kivonás) folyamatos szinten tartása 

 

 

Minden matematikaórán teret kap az összeadás, kivonás folyamatos szinten tartása, még 

akkor is, ha az óra fő témája nem az, hiszen egy-egy új szorzótáblát összeadásokkal, egy-egy 

új bennfoglalótáblát kivonásokkal magyarázzunk tanulóinknak. Óra eleji ráhangolásképpen, 

játékos vagy gyakorlófeladat formájában, online játékok során vagy akár a napköziben 

rendszeresen előkerül ezen ismeretek gyakorlása.  

Felméréseink eredményei kézzelfoghatóvá teszik, hogy pontosan milyen mértékben sikerült 

ezt a célunkat megvalósítanunk. 

 

 

⁕ Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés 

elérése a lehetőségekhez mérten 

 

 

A tanulásra, gyakorlásra szánt idő mértéke szorosan összefügg a megfelelő motivációval. A 

tanulási motiváció erősítésében nagy szerepet kap a pozitív megerősítés, és annak 

tudatosítása, hogy honnan indultunk, most hol tartunk, és hová szeretnénk eljutni. A saját 

egyéni fejlődésének felismerése kulcsfontosságú a gyerek számára ahhoz, hogy motivációként 

szolgáljon a későbbi célok eléréséhez, hiszen a fejlődés megvalósulása lehet, hogy nem 

azonos tempóban történik a társaihoz viszonyítva, viszont megvalósul. A kellő 

motiváltsághoz pedig a reális önkép elengedhetetlen. Ismernie kell a saját értékeit, és 

gyengeségeit. 

 

 

 A tanulási motiváció erősítése. 

 

Kisiskolás korban a legtöbb gyerek motivált a tanulásra, ez nálunk sincs másképp. Fűti őket a 

tudásvágy, kíváncsiak, sokat kérdeznek, szinte minden tanóra a kedvencükké vált. Feladatunk, 

és egyben nagy kihívás, megőrizni motiváltságukat az alsó tagozat 4 évén keresztül.  
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Sok dicsérettel, különféle pozitív megerősítéssel, (koronás ötös, matrica, nyomda) értékeléssel 

igyekeztünk a gyerekeket motiválni arra, hogy szeressenek, akarjanak tanulni. Bár a 

betűtanulás időszakában a „Holnap egy újabb betűvel ismerkedünk meg!, az olvasási 

szakaszban pedig a „Holnap egy újabb történetet, verset, mesét olvasunk el! - mondatok is 

nagy erővel bírnak. Napról napra igyekeztünk a gyerekek számára érdekes feladatokat 

összeállítani, hogy érdeklődésüket minél inkább fenntartsuk. Tanóráinkon a közös 

munkavégzés öröme szintén motiválja a gyerekeket, élvezetessé teszi a tanulást. 

 

 

 Az olvasási, szövegértési, számolási készség fejlesztése. 

 

 

Első osztályban az olvasási készségek fejlesztését kiemelten kell kezelni, hiszen a 

szeptemberben még olvasni nem tudó kisdiákból a tanév végére olvasó diákokká válnak. A 

hangos olvasás napi szintű gyakorlása pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy év végére a tanuló 

egy rövid szöveget el tudjon olvasni. A tanév végi hangos olvasás felméréseken hallottak 

bizonyítják munkánk sikerességét. A számolási készség fejlesztése minden matematikaóránk 

szerves részét képezte. Változatos eszközökkel, módszerekkel, játékos tevékenykedtetésen 

alapuló feladatokkal igyekeztünk izgalmassá, érdekessé tenni óráinkat a gyerekek számára. 

  

 

 Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése.  

 

 

Anyanyelvi kommunikáció területén: matematikai problémák megfogalmazása,  

igaz-hamis állítások megítélése, várható események megfogalmazása, matematikai tartalmú 

szövegek megértése, matematikai jelek szóbeli megfogalmazása, finommotoros 

mozgáskoordinációk: korong, pálcika használata. 

 

Természettudományos kompetencia területén: a képi demonstrációban az évszakok jellegzetes 

terméseinek, növényeinek és állatainak megjelentetése. 
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Esztétikai -  művészeti tudatosság és kifejezőkészség területén: számok jelének megismerése, 

ritmus utánzása mozgással, hanggal, szóval, számmal, irányok, irányváltoztatások követése 

mozgással, építkezés síkban, térben a logikai lapok elemeivel, színes rúd készlettel. 

 

Hatékony, önálló tanulás területén: számfogalom kialakítása, fogalmak tanulása, logikai 

feladatok megoldásának lehetősége-több megoldás keresése, önálló számolás elsajátítása. 

 

Szociális kompetencia területén: matematikai nyelv megismerése, számolási versenyekben a 

másik gyorsaságának elismerése, elfogadása. 

 

 

 Fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alkalmazása 

 

 

Célunk, hogy az értékelés során információt nyújtsunk arról, hogy a tanuló a tanítás-tanulás 

folyamatában a kitűzött célokat milyen mértékben érte el. Figyelünk arra, hogy az 

értékelésnek legyen motiváló, személyiséget formáló, fejlesztő hatása. Rövid, tömör, és 

érthető. Nagyon fontos a pozitív megerősítés, ezért törekszünk arra, hogy mindent dicsérjünk, 

amit csak lehet. Fontos, hogy a gyerekek képesek legyenek önmagukat és társaikat is értékelni 

szóban, anélkül, hogy megbántanák mások érzéseit. Ennek elsajátítása nagyon nehéz feladat, 

sokat kell gyakorolni.  

A bírálat szerves része az értékelésnek. A gyerekeknek meg kell tanulniuk elfogadni az őket 

ért kritikákat, nekünk pedig segíteni kell őket abban, hogyan tudják az adott problémát 

helyesen kezelni, a konfliktusaikat megoldani. Mindezt hogyan? Nagyon sok beszélgetéssel!  

 

 

⁕ Szövegértés hatékonyságának növelése 

 

 Különböző olvasási stratégiák változatos alkalmazása, különböző 

szövegtípusokon keresztül, a hangos olvasás napi szintű gyakoroltatása. 

 

 

A szövegértés, a néma, értő olvasás megfelelő szintű elsajátítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 

egy gyermek az adott iskolatípus követelményeinek eleget tudjon tenni, hiszen a tananyag 

nagy részét az értő olvasás segítségével kell elsajátítania. E készségre egész életünkön át 

szükségünk van, hiszen az értő olvasás készsége nélkül képtelenek vagyunk a világban 
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boldogulni. A világ megértése, értelmezése, kifejezése, valamint a társadalomban való 

együttélés alapfeltétele, hogy anyanyelvünkön szóban és írásban egyaránt kommunikálni 

tudjunk. A szövegértés az anyanyelvi kompetencia legfontosabb területe. Olvasott és hallott 

szövegek befogadásával, többféle szövegtípust használva fejlesztettük tanítványaink 

szövegértési képességét. Segítségünkre volt ebben a tananyag mellett a Szövegértést fejlesztő 

munkafüzet, a kötelező olvasmány feldolgozás, mely lehetőséget adott arra, hogy 

rendszeresen gyakorolják a hangos olvasást. A fejezetekhez készítettünk feladatokat, amelyek 

segítik a szövegértést, szókincs bővítését, utasítások pontos végrehajtását.  

A változatos műfajú szövegek feldolgozása magába foglalja a kritikai és a kreatív olvasás 

képességének fejlesztését, beleértve a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek 

befogadását, értelmezését és megválaszolását is. 

 

. 

 

 Ok-okozati összefüggések felfedezésére épülő feladatmegoldás szóban és 

írásban. 

 

A szövegekhez kapcsolódóan ok-okozati összefüggések felfedezésére irányuló feladatok 

közül rendszeresen állítottak sorrendbe eseménysorokat (képsor, mondat), megkezdett 

mondatokat folytattak, befejeztek, képhez, szöveghez kapcsolódó igaz állításokat kerestek, 

gyűjtöttek, válogattak. 

  

 Az utasítás fontosságának hangsúlyozása, annak pontos végrehajtatása. 

 

A szövegfeldolgozások során fokozott figyelmet fordítottunk az utasítások pontos 

értelmezésére. Az utasítások elolvasása után saját szavaikkal fogalmazták meg a tanulók, mi a 

feladat, illetve különböző színekkel, jelölésekkel emeltük ki a lényeget. Diákjaink az önálló 

feladatmegoldás során is alkalmazták ezt a technikát, így elenyésző volt az utasítások 

pontatlan értelmezése.  

  

 Szerepjáték, szituációs játék, mesedramatizálás módszerének tudatos beépítése a 

tanórába. Tudatos szókincsbővítés. 

 

Az olvasókönyv meséit, történeteit rendszerint eljátszották, időnként bábozással jelenítették 

meg a gyerekek. 
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Önállóan mondtak mesét, mely összefüggő szövegmondást igényelt, beszédbátorságot adott, 

választékosabb kifejezések megválasztására ösztönözte őket, ezért alkalmas volt a folyamatos 

beszéd fejlesztésére. Képek alapján mondták el a mesét, mert a vizuális szemléltetőeszközök 

segítik a mese felidézését, és a gyerekeket önálló mesemondásra motiválja. Rendszeresen 

kellett folytatniuk a mesét, amely gyakorlat során a tanulók részben mesehallgatók, részben 

önálló szövegalkotók. A tanórák végén összegzésként gyakran láncszerűen kellett folytatniuk 

a mesét, történetet. A mesedramatizálás során a gyerekek újraalkotják a történetet, közben 

erkölcsi, érzelmi, értelmi és esztétikai mondanivalókkal gazdagodnak. A mese reprodukálása 

fejlesztő hatással van a gyermekek inter- és intraperszonális képességeinek alakulására, 

amellett, hogy együtt kell működniük társaikkal, saját magukról is képet kapnak, mit tudnak 

hozzáadni a közös előadáshoz. 

 

Bábszakkört vezető kollégánk kiemelt feladatának tartja a dramatizálást, bábok segítségével a 

beszédkészség, kommunikáció fejlesztését. Különböző szituációkat tudnak ezáltal 

megjeleníteni, illetve a szöveg memorizálásával bővítjük a szókincset. A szövegek elolvasása, 

szerepek szerinti felolvasás ösztönzi a gyerekeket a helyes olvasásra. Itt is tanuljuk a helyes 

kiejtést, levegővételt, a mondatok hangsúlyozását. Színdarab, táncpróba közben az utasítás 

követése, végrehajtása bizonyítja a szavak, mondatok megértését. 

 

 

4. Értékeld a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, SNI, BTMN) 

fejlődéséért végzett munkádat! 

 

Osztályainkban számos tehetségesnek ígérkező kisdiák is tanul, akiket a tanév folyamán a 

tehetségüknek megfelelő tantárgyból versenyekre készítettünk fel, melyeken eredményesen 

szerepeltek, és sokszor helyezést is elértek. Van olyan tanítványunk, aki egyszemélyben egész 

alsó tagozat szinten is kimagasló számú versenyen indult a tanévben, több országos 

versenyen, megyei, budapesti, kerületi és házi versenyeken is, melyeken mind-mind szép 

eredményeket ért el. 

Kisdiákjaink közül többen bejutottak a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei, majd 

országos fordulójába, eredményesen szerepelt tanítványunk a Sakk Diákolimpia kerületi, 

megyei, majd országos döntőjében, és az Országos Rapid korcsoportos Sakkbajnokságon, a 

Tudásbajnokságon, kerületi vers- és prózamondó versenyen, és a német nyelvű kerületi 

versmondó versenyen is megcsillogtathatta tudását hartyános kisgyerek.  A tehetséges 
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tanulóink egy része részt vett egy online olvasóversenyben, az országos szintű verseny 

eredményét nagyon várjuk. Rendszeresen készítettek a gyerekek könyvajánlót a tanév során 

olvasott könyvekhez, melyet bemutattak diáktársaiknak, akik ezáltal kedvet kaptak a mű 

elolvasásához. Mindezekhez a szülők támogatása adott biztos hátteret a gyerekeknek. 

Írásbeli és online szorgalmi feladatok felajánlásával is segítettük tehetségük 

kibontakoztatását, valamint tanórákon projekt munkákban, kiselőadásokban mutathatták meg 

ügyességüket. Vizuális kultúra valamint technika és tervezés tantárgyak tanóráin, továbbá az 

olvasónaplók meseillusztrációinak elkészítésekor több tanítványunkról is kiderült, hogy ezen 

a területen kiemelkedő látásmóddal, kézügyességgel rendelkeznek. Ezeknek a gyerekeknek a 

munkáit mindig bemutatjuk a közösség többi tagjának, hogy pozitív megerősítést, sok 

elismerést kaphassanak. 

 

Egyik kollégám a tehetséges tanítványai részére külön bábszakkört indított. Felkészítette őket 

az előadásokra, memória és figyelemfejlesztő játékokkal segítette fejlődésüket. 

Beszédtechnikát tanultak, és a szép érthető beszédet is elsajátították. A furulyásoknak külön 

órában biztosított a furulyatechnikájuk magasabb szintre való emelése érdekében, figyelve a 

megfelelő előadó képesség kialakítására. Az osztályába járó tanuló részére a testnevelés 

keretében fejlesztő tornát tartott, ami segítette fejlődésüket, a relaxációval pedig az 

összpontosítás képességét fejlesztette a gyerekekben. 

Én az alsó tagozatosok számára idén ismét indíthattam énekkart, ahová a szép hangú, énekelni 

szerető gyerekeket vártam. Minden évben magas létszámban jelentkeznek szakkörömre a 

gyerekek, idén 39-en. A Koronavírus járványhelyzet azonban ebben a tanévben is 

megnehezítette a dolgunkat. A foglalkozásokat több hónapra felfüggesztettük, hiszen jelenleg 

8 különböző osztályból érkeznek ide az énekelni vágyók. Szerencsére tavasszal újra 

indulhatott az énekkar, és a májusban megrendezésre kerülő Művészeti Gálán szerepeltünk is 

a gyerekek és a szülők nagy örömére. A Covid miatt rég volt már erre lehetőségünk.  

 

Az SNI-s, BTMN-es tanulóinkkal a szakértői véleményükben foglaltakat szem előtt tartva 

foglalkoztunk ebben a tanévben is. Tanév elején a tanmenetünk összeállításakor rendszereztük 

a megsegítésre szoruló gyerekek esetében a kiemelt területeket. Fejlesztésük a javaslat szerint 

heti egy vagy két alkalommal a szakértői vélemény alapján kidolgozott terv szerint, csoportos 

foglalkozás keretén belül történt, fejlesztő pedagógus jelenlétében. Esetenként 
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iskolapszichológusi ellátás is javasolt volt. Mindkét kollégánkkal jó kapcsolatot ápolunk, 

rendszeresen egyeztetünk a felmerülő nehézségekről, megoldási lehetőségekről.  

 

A gyerekek betáblázott órarendje nem tette lehetővé, hogy a szabadidő egy részét használjuk 

ki korrepetálásra, ami szinte reménytelen helyzet elé állított minket egész évben, hiszen 

minden ezzel kapcsolatos feladatot a tanórákba építve tudtunk elvégezni. Ez nem könnyű 

feladat, hiszen vannak osztályaink, ahol akár 9 fő segítségre szoruló kisdiák tanul a másik 18-

20 fő mellett. Vannak, akiknek kirívó magatartási problémájuk van, mely számottevően 

megnehezíti a fegyelmezett, nyugodt és koncentrált munkavégzést osztálytársai számára is, 

egyes extrém esetekben az érintett gyermek, az osztálytársai és tanítói minden napjára 

rányomja bélyegét. Egyik elsős osztályunkban 4 kisgyerek rendszeres iskolapszichológusi 

ellátásra szorult. A Családjóléti Szolgálat 3 tanulónk családi életét követi nyomon, 

mindhárom esetben a szülők életvitele miatt. Egy tanulónk állami gondozásba került, rá 

különös figyelmet fordítanak tanítóik, nagyon sok megsegítést kap a kisgyerek a kollégáktól, 

és szülőktől is.   

Volt olyan elsős osztályunk, ahol a tanító azt tapasztalta, hogy kiemelkedően sok, problémát 

jelentő konfliktushelyzetet kellett megoldaniuk az idei tanévben. 4 tanuló rendszeresen 

eltulajdonította társai holmiját, volt, aki otthonról behozott éles eszközzel fenyegette a 

többieket, előfordult gyújtogatás a mosdóban. Soha ennyi figyelmeztetést és beírást nem adtak 

még első osztályban. Az ennyire problémás osztályokban több segítségre lenne szüksége 

minden érintettnek. 

A felzárkóztatást és korrepetálást, egyénre szabott differenciált feladatokkal, házi 

feladatokkal, illetve a Discord felületen, a KRÉTA rendszerben megosztott játékos, gyakorló 

anyagokkal tudtuk megvalósítani. A felzárkóztatást nehezítette a tanulók rendkívül sok 

tanórai hiányzása is, ami még mindig a járványtól való félelem számlájára írható.  

Rendszeresen konzultáltunk a szülőkkel személyesen és online formában is, hogyan tudják 

segíteni az otthoni tanulást. Tanórákon több időt fordítottunk a megtanulandó betűk 

gyakorlására, és a délutáni tanulóidőben kiemelt figyelmet szenteltünk a segítségre szoruló 

tanulóink munkavégzésére, egyéni vagy gyerekek közti páros segítségnyújtásra. Azt tanítjuk 

nekik, hogy nem vagyunk egyformák, és mindenki jó valamilyen területen. Nem engedjük, 

hogy bántsák, gúnyolják egymást, ennek betartását következetesen elvárjuk mindenkitől.  
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5. Hogyan építetted be mindennapi pedagógiai munkádba környezetvédelmi 

tevékenységedet? (nem kizárólag a témahét alakalmával) 

 

A környezetvédelem fontos szerepet kap az oktató-nevelő munkában. Az olvasókönyv 

ismeretközlő, évszakokhoz kapcsolódó szövegei, az etikakönyv egyes tananyagrészei, a dalok 

témája, valamint a vizuális kultúra és technika és tervezés tantárgy témái, illetve a testnevelés 

mind-mind remek lehetőséget teremtettek ahhoz, hogy megbeszéljük tanítványainkkal, 

hogyan és mit tehetünk a környezetünk megóvása érdekében. 

Az őszi erdőt bemutató olvasmány feldolgozása után Budakeszin, a Vadasparkba szervezett 

kirándulást egyik osztályunk, másik osztályunk babot, harmadik búzát ültetett, így a gyerekek 

az iskolában gondozhatták a saját növényüket, és figyelhették fejlődésüket, később haza is 

vihették.  

A nyárról szóló olvasmány megismerését követően pedig az erdei iskolába utazunk több 

napra két másodikos osztállyal, ahol szintén közelebb kerülhetnek a gyerekek a természethez. 

A megismert állatokról, növényekről közösen és önállóan is készítettek a gyerekek 

gondolattérképet, amely segítségével bemutathatták azokat. Állatkerti látogatást is tett a Lázár 

Ervin program keretén belül minden osztályunk. 

Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak és fák napja, Föld napja alkalmából a témák 

játékosabb hangvételű feldolgozásával lehetőség nyílt arra, hogy a gyerekek bővítsék az 

ehhez kapcsolódó ismereteiket. Közös projektmunkában plakátokat, montázsokat 

készítettünk, melyet felhasználtunk a tantermünk dekorálására. 

Hetesi feladatokban napi szinten kértük a gyerekektől a minden reggel elhangzó várható 

időjárás jelentését. 

Figyelmet fordítottunk az épület állagmegóvására. Példát mutattunk azzal, hogy nem csak 

beszéltünk róla, de csináltuk is.  Ügyeltünk a padok, valamint a folyosó tisztaságára, a 

tanterem, az ebédlő és az udvar rendjére. Az osztályban felelősi rendszert működtettünk: az 

ebédlőben asztalfelelősöket, a folyosón szekrényfelelősöket, a tanteremben pedig 

virágfelelősöket választottunk heti cserével, ezzel is a rend fenntartására irányítva a gyerekek 

figyelmét. Heti munkájukat közösen értékeltük és jutalmat kaphattak, akik megbízhatóan 

látták el a feladatukat. Megköveteltük a padokon, padokban, polcokon, szekrényekben a 

rendet. Nem szemeteltünk, illetve a szemetet felszedtük. Figyeltünk arra, hogy a tantermekben 

a világítást mindig lekapcsoljuk, ha kimegyünk. Az udvaron a játékok rendeltetésszerű 

használatára folyamatosan figyelmeztettük a gyerekeket. Rengeteg feladatot az online térben 
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oldhattak meg a tanulók, csökkentve a papírfelhasználást. A tanórai kreatív feladatoknál a 

szelektív hulladékgyűjtés fontosságára mindig felhívtuk a gyerekek figyelmét. 

Természetesen meghatározóak az otthonról hozott minták. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink 

igényesek legyenek saját környezetükre. 

 

A tudatos életmód egyik megoldása lehet, ha a még használható, feleslegessé vált dolgainkat 

nem kidobjuk, hanem továbbadjuk valakinek, aki még használni tudja. Tanítóink több 

osztályban szerveztek tavaszi vásárt a pénzhét zárásaként, melynek során a gyerekek 

feleslegessé vált játékaikat, eszközeiket adhatták-vehették osztálytársaik körében. A 

pénzhéten jó feladatmegoldásaikért kapott jutalom tallérokkal fizethettek. 

Az új NAT előírása alapján két hetet is eltöltöttünk témahetekkel, a fenntarthatóság is kiemelt 

témánk volt, eköré építettük a heti feladatokat, és a kreatív munkákat is. A témahét 

megkoronázásaként kiállítást rendeztünk az aulában a hét folyamán született munkákból, 

melyet közösen tekintettünk meg osztályainkkal. 

 

Az a tény, hogy 1. és 2. osztályban megszűnt a környezetismeret tantárgy, szűkebbre szabta a 

környezettudatos szemléletmód kialakítására, fejlesztésére a lehetőségeinket.  Ennek ellenére 

törekszünk, hogy a ránk bízott gyerekekben sikerüljön kialakítani a környezettudatos 

magatartást. A szelektív hulladékgyűjtést szeretnénk az osztályokon belül is megvalósítani. 

 

 

6. Milyen tevékenységek keretén belül jelent meg munkádban az 

egészségnevelés, prevenció? 

 

Az egészségtudatos magatartás kialakítását kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen a gyerekek 

idejük nagy részét az intézmény falai közt töltik. A pedagógus minden szava, 

megnyilvánulása példa értékkel bír. 

 

 Egészséges táplálkozás területén 

 

Szülői értekezleteken többször is felhívtuk a szülők figyelmét az egészséges tízórai 

csomagolására. Megjelentek a zöldségek és a gyümölcsök is a szendvicsek mellett. Kértük, 

hogy szénsavas üdítőt ne hozzanak magukkal a gyerekek, inkább a vizet részesítsék előnyben. 
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Van olyan osztályunk, ahol a szülőkkel megbeszéltek szerint csokoládét, cukrot sem lehetett 

hozni. 

Nagy segítség az „iskolagyümölcs program” azoknak a gyerekeknek, akik nem tudnak 

minden nap gyümölcsöt hozni magukkal. 

A gyerekek menzai étkezése az intézményben előírásoknak megfelelő, tápláló ételt jelent. 

Természetesen nem mindig nyeri el a gyerekek tetszését a menü, de mindig arra kérjük őket, 

hogy kóstolják meg az ételt. Az étkezések időpontjának rendszeressége is fontos. Szerencsére 

az órarendünknek köszönhetően minden nap azonos időben történtek az étkezések.  

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a tanteremben elfogyasztott tízóraizás és uzsonnázás is 

kulturált formában, ülve történjen, szalvéta használattal.  

 

Olvasásórákon és etikaórákon feldolgozásra, megbeszélésre kerültek olyan szövegek, 

amelyek felhívták a gyerekek figyelmét a rendszeres testmozgás, a helyes táplálkozás 

fontosságára. Beszélgettünk a gyerekekkel az egészséges életmódról, a lelki egészségünkről, 

társas kapcsolataink fontosságáról, kikapcsolódásunk formáiról és lehetőségeiről is, hogy 

harmonikus, kiegyensúlyozott életet élhessünk. A gyerekek saját példákat is hoztak életükből 

az egészségtudatos életmód megvalósítására. 

 

 Mindennapos testnevelés, testmozgás területén 

 

A mindennapos testnevelés a szükséges testmozgás egy részét szolgálja. Tanóráinkba a 

testtartásjavító, állóképességfejlesztő gyakorlatokat folyamatosan beépítünk. Ezt kiegészítette 

a mindennapos szabad levegőn töltött kötetlen játékidő, mely nagyon fontos tevékenység a 

kisgyermekek életében. 

 

 Tisztálkodás 

 

A Covid megjelenése óta a folyamatos kézmosás már teljesen beépült a gyerekek mindennapi 

tevékenységébe, és használhatják a kézfertőtlenítőt is. Az osztályokban kitett kis képek, fali 

tablók is figyelmeztetik őket.  Tudják tanítványaink, hogy milyen fontos az alapos kézmosás, 

hiszen szinte mindannyiuk családjában volt vírussal megfertőzött személy. 

 

 Balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás területén 
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A balesetek megelőzésének leghatékonyabb módja az alapvető biztonsági szabályok ismerete 

és betartása. Ezeket a szabályokat az iskolakezdés első hetében tisztáztuk, és folyamatosan 

ismételtük, ennek ellenére rendszeresen előfordultak apróbb balesetek, többnyire 

testnevelésórán vagy az udvaron eltöltött szabadidő alatt. Szerencsére, említésre méltó 

nagyobb baj nem történt.  

 

7. Mivel segítette, támogatta munkádat az iskolai szociális segítő? 

 

Az iskolai szociális segítő a gyermekvédelmi hatósággal való kapcsolattartásban volt a 

segítségére az egyik elsős osztályfőnökünknek, egy jelzés miatti utókövetés kapcsán. Másik 

elsős osztályunkban indokoltnak látták a tanítók, hogy szorosabb kapcsolatot tartsanak az 

iskolai szociális segítővel. Információkkal segítette munkájukat a problémás családi háttérrel 

rendelkező tanulóikkal kapcsolatban, valamint lehetőséget kaptak csapatépítő foglalkozáson 

való részvételre a gyerekekkel, ami az iskola udvarán, közösségépítő játékok keretében 

valósult meg. A gyerekek nagyon élvezték, szívesen vettek részt a különböző ügyességi, 

koncentrációt fejlesztő, mozgásos játékokban.  

Második évfolyamon az egyik osztályunkban 6 alkalomból álló délutáni foglalkozást tartott az 

iskolai szociális segítő indulatkezelési problémákkal küzdő tanulóink számára. A gyerekek 

visszajelzése alapján jól sikerült, tervezzük a folytatást a következő tanévben, mert szükségük 

van erre a gyerekeknek. Másik másodikosainknál 5 gyermek beilleszkedési, magatartási 

problémái miatt kért segítséget az osztályfőnökük a szociális segítőnktől. A gyerekeket 5 

alkalommal meseterápia keretén belül foglalkoztatta. A végén egy közös, játékos 

sportfoglalkozást szerveztek az egész osztálynak.  

Tanítóink ötlettára a foglalkozásokon való részvétellel új játékokkal gyarapodott, amit 

szívesen alkalmaznak majd az elkövetkezendő tanévben. Köszönet a segítségükért! 

 

 

8. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

 Az osztályfőnökök több alkalommal írtak pedagógiai véleményt osztályuk egyes 

tanulóiról a Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ kérésére, vagy a gyermekek 

igazolatlan hiányzásai esetén. Egy esetben pedig a Bíróság megkeresésére, 

gyermekelhelyezési ügyben készült írásos vélemény. 
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1-2. évfolyamon egy tanuló újra védelembe vételi eljárásban szerepelt, másik átmeneti 

gyermekotthonban lett elhelyezve. Egy gyermek esetében tett jelzést tanítója a 

gyermekvédelmi hatóság felé bántalmazás gyanúja miatt. Az ő előmenetelüket a szakszolgálat 

folyamatosan ellenőrzi. 

Intézményünk pszichológusával több alkalommal is sor kerítettünk konzultációkra, ahol az 

osztályokban problémásnak vélt helyzetekről beszélgettünk. Ennek eredményeképp a második 

félévtől több kisdiák rendszeresen is részt vett pszichológiai foglalkozásokon.  

  

8. Ellenőrzések száma a 2021-22. tanévben: 

 

Mindhárom elsős osztályfőnöknél látogattam órát: Németh Erikánál, Németh Juditnál és 

Daróczi Ibolyánál. Az beszoktatási időszak végén megvalósult látogatásom alkalmával 

pozitív tapasztalatokat szereztem. Játékos óravezetésükkel, átgondolt óratervükkel a 

kisgyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva tartották óráikat. Az óvoda-iskola közti 

átmenetben kedvesen, de mégis határozottan irányították kis tanítványaikat. Érezhető volt a 

napi szintű következetesség részükről, az iskola szokásrendszeréhez már akkor ügyesen 

alkalmazkodtak a kicsik.  

 

 

9. Táblázatban kérjük a különböző szintű versenyek eredményeit. Csak a 

gyerekek létszámát írd be! 

 

 

 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi 5  1 

Fővárosi    

Regionális 2   

Országos 2 1 1 

 

 

 



2021/22-es tanév év végi beszámoló szempontjai 

 

 

A beszámolót készítette: Bruscháné Bálint Enikő (munkaközösség-vezető) és az 1-2. 

évfolyamon tanítók. 

 

Budapest, 2022. 06. 09. 



Beszámoló a tanév végi mérések eredményeiről 1-2. 

évfolyamon 

 

Ebben a tanévben a már korábban kidolgozott egységes méréseinkben kisebb változtatásokra 

volt szükség, mert első évfolyamon matematika tantárgyból az előző tanévekhez képest 

számunkra új tankönyvcsaládból tanítottunk. 

 

 

 

 

A legeredményesebb feladattípusok: 

 

⁕ a kép-szókép egyeztetés 

⁕ hang és betű egyeztetése képek nevében 

⁕ nyomtatott kis- és nagybetűk párosítása 

 

 

A leggyengébben sikerült feladat: 

⁕ a rövidebb összefüggő szövegre irányuló kérdésekre való válasz jelölése 

 



 

A legnagyobb dolgok egyike egy kisgyermek életében, amikor megtanul írni, olvasni. 

Legtöbb kisdiákunk néma értő olvasása jól megalapozott, hiszen a tanév végi felmérésben a 

feladataik nagy részét 90% felett teljesítették. Az elért eredményekkel nagyon elégedettek 

vagyunk! 

 

A felmérés utolsó feladata volt a legnehezebb. Ezt a feladattípust csak év vége felé kezdtük el 

gyakorolni, amikor már a mondatok olvasásáig is eljutottunk. Tapasztalatunk alapján ebben az 

életkorban sok kisgyerek még „elveszik” a szövegben, amikor egy adott kérdésre kell 

megtalálni a helyes választ. Úgy gondoljuk, hogy az olvasástechnika fejlődésével ez a 

feladattípus sem fog a későbbiekben gondot okozni az osztályainknak. Fejlesztendő terület: az 

olvasástechnika fejlesztése. 

A magas számú hiányzást megnehezítette ebben a tanévben is a gyerekek és tanítóik dolgát, 

bár van olyan elsősünk, aki 200 óra feletti hiányzásai után is 89 %-ot ért el a tanév végi 

mérésben. Említésre méltó, hogy még olyan kisgyerek is van, aki kiemelkedően sokat 

hiányzott, és 400 óra körüli hiányzása ellenére is képes volt 97%-os felmérő megírására. 

Nagyon sok odafigyelést igényeltek ezek a tanítványaink, hogy a lemaradásukat be tudják 

hozni, amikor bent voltak az iskolában. Nem kevés energiába került foglalkozni velük, de az 

eredményük láttán, megérte. Ez is példázza: semmi sem lehetetlen! 

 

 

 

 

Legjobban sikerült feladat: 



 

⁕ betűk, szavak másolása írottról- írottra, nyomtatottról -írottra  

 

Leggyengében sikerült feladattípus: 

 

⁕ tollbamondás 

⁕ mondatok másolása 

 

Első osztályban a betűk helyes vázolása, helyes kapcsolásuk megtanulása az egyik 

legfontosabb feladat. A tanítónak napi szinten kell ellenőrizni, kontrollálni a tanulók 

munkáját. Az új tanterv bevezetésével elsőben csak a kisbetűket ismerték meg a gyerekek, így 

még több idő jutott egy-egy betű gyakorlására, rögzítésére. Az írott szövegről való másolás a 

legkönnyebb feladattípus a másolások közül. Év végére sokat fejlődtek ezen a területen a 

gyerekek. 

Évről - évre mindig a tollbamondás a leggyengébben sikerült feladattípus. A mondatok 

másolásánál a szavakat pontosan, helyesen írták, nagyrészt a mondatvégi írásjel sem maradt 

le. A leggyakoribb hibák: a szavak egybeírása, az ékezetek lehagyása és a mondatkezdő betűk 

piros színnel való jelölésének elhagyása. Az írás technikájának fejlődésével második 

osztályban jelentős javulás szokott bekövetkezni. Bízunk benne, hogy a nagybetűk 

megtanulásával ez majd jobban rögzül a gyerekekben. A tanulók nagyobb része 3-4 apró 

hibával ír tollbamondás után. A legtöbben képesek az önellenőrzésre, észreveszik a hibáikat 

és javítják. Van azonban néhány tanítványunk, akiknek még nagyon rossz a helyesírása. Ez 

leginkább annak köszönhető, hogy sokat hiányoznak. Nem javítják a hibás másolási 

feladatokat, hiányzásuk esetén nem pótolják megfelelő magyarázattal az órai munkákat. 

Tanév elején az írás és rajzolás okozta a legnagyobb kihívást egyik elsős osztályunknak. Az 

eltelt 2 év digitális oktatásának hátránya nagyon megmutatkozott. Az első félévben kiemelt 

célunk a finommotorika fejlesztése volt.   

 



 

 

Ebben a tanévben egy új tankönyvcsaládból tanulták az első osztályosok a matematikát. 

Olyan szintű alapozást tesz lehetővé a C. Neményi tankönyvcsalád a tevékenykedtetésen 

keresztül 10-es számkörben, és olyan összetett, logikus gondolkodásra sarkallja a gyerekeket, 

hogy a 20-as számkörben sokkal könnyebben tájékozódnak. A gyerekek számára egyszerűbb, 

és logikusabb a műveletvégzés. 

A matematika felmérés feladatainak sikeres megoldásához szükséges a tanulók 

számfogalmának biztos tudása 20-ig; gyakorlottnak kell lenniük képről összefüggések, 

kapcsolatok felismerésében, számok, mennyiségek nagyság szerinti sorba rendezésében; 

helyesen kell alkalmazniuk a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi, „valamennyivel” 

több, kevesebb fogalmakat; tudniuk kell megnevezni a 20-as számkör számainak egyes 

szomszédjait; tudniuk kell megoldani hiányos műveletet, műveletsort az eredmény 

ismeretében, a műveletek megfordításával is; pontosan kell számolniuk fejben a 20-as 

számkörben; képesnek kell lenniük a számegyenesen a számegyenesnek ugyanahhoz a 

pontjához rendelni a számokat különféle alakjukban; önállóan értelmezni a hallott, olvasott 

matematikai tartalmú szöveget; tevékenység, ábrarajzolás segítségével megoldani egyszerű, 

következtetéses, szöveges feladatokat.  

 

Legjobban sikerült feladattípusok: 

 

⁕ számszomszédok jelölése 



⁕ páros és páratlan számok megkülönböztetése 

⁕ egy képről 4 művelet írása 

 

A hangsúlyozottan tevékenykedtetésen alapuló módszernek köszönhetően a 

számtulajdonságok, és a képről művelet leolvasása jól bevésődött a gyerekeknél. Ezt 

tudatosan támogattuk meg az adott képről négy művelet lejegyzésével is, amire a tankönyvi 

feladatokban nem helyeznek nagy hangsúlyt, mint általában az írásbeliségnek sem. A 

matematika nyelvezetét elsajátítják a gyerekek szóban a játékos feladatokon keresztül, de 

annak lejegyzése, írásbeli rögzítése háttérbe szorul, pedig annak sajátos jelrendszerét írásban 

is meg kell tudniuk jeleníteni a gyerekeknek. 

 

Leggyengébben sikerült feladattípus: 

⁕ nyitott mondatok 

⁕ a szöveges feladatok megoldása 

 

A nyitott mondatoknál a legtöbb pontveszteséget a megoldáshalmazok elemeinek hiányos 

felsorolása okozta. A legtöbben a 0-át, mint jó megoldást hagyták ki. Sok gyakorlással ez a 

hiányosság pótolható.  

A szöveges feladatok esetében a gyerekek már a szöveg megismerése után fejben kiszámolják 

az eredményt, és szinte azonnal meg is tudják jeleníteni azt rajzban. Az algoritmus szerinti 

haladás viszont még sok gyereknél nehézséget okoz, így tudatosan több időt szenteltünk a 

gyakorlásnak. Az adatok kigyűjtése, a lényeges adatok kiemelése, a keresendő adatok 

azonosítása jól megy. Az adatok és azok kapcsolatainak megjelenítése valamilyen 

egyszerűsített rajz, matematikai modell segítségével (jelen esetben relációs jellel) már 

problémát jelentett, ezért az adott feladathoz többen hibás nyitott mondatot írtak fel. Még 

nehezen megy nyelvi szempontból megfelelő választ adni a feladatokban megjelenő 

kérdésekre, és ha ezt írásban kell megtenni, még több a tévesztés. 2. osztályban folytatni kell a 

szöveges feladatok értelmezésének, megjelenítésének, megoldásának fejlesztését, sok 

beszélgetéssel, történetmeséléssel eseményképekről, ábrákról szabadon és egy-egy részletre 

fókuszálva is. Mindazonáltal úgy véljük, hogy a gyerekek biztonsággal álltak neki ennek a 

feladattípusnak. 



Szívesen részt vennénk továbbképzésen, hogy jobban magunkénak érezzük a C. Neményi féle 

gondolatmenetet, hogy jobban átláthassuk a felépítését, és célkitűzéseinek megvalósítását. A 

mellékletek kiválóan használhatóak, a gyerekek szívesen foglalatoskodnak ezzel is, 

mindeközben a valóságban összetett matematikai feladványokat, válogatásokat 

csoportosításokat végeznek el, halmazokat képeznek, és összetett matematikai műveleteket 

oldanak meg. A tevékenykedtetés és a sokszínű szemléltetés nagyban segíti a gyerekek 

matematikai gondolkodásának megalapozását. Az egyetlen terület, melyre nem helyez 

hangsúlyt, az az írásbeli feladatmegoldás gyakoroltatása. 

 

 

 

 

 

A szövegértés felmérés feladatai a szövegben való tájékozódásra, az események időrendi 

sorrendbe állítására, ok-okozati összefüggések keresésére, tételmondat kikeresésére, a 

szöveggel kapcsolatos hiányos rajz kiegészítésére, színezésére, címadásra, illetve szavak 

értelmezésére irányultak. A sikeres megoldás feltétele egyrészt a gyors és pontos dekódolás, 

másrészt egy meglehetősen összetett gondolkodási folyamat zavartalan működése volt. A 

gyerekeknek az év végi dolgozatban egy mesét kellett feldolgozniuk. A mesék világa közel áll a 

kicsikhez, de megfigyelésem szerint az olvasásra kínált szöveg felénél elvesztik az értő figyelmüket. 

Elfáradnak, elkalandoznak. A feladatok elvégzésénél, nem olvasták újra a szöveget, hogy 

meggyőződjenek arról helyesek-e a dolgozatban adott válaszok. 

 



Legjobban sikerült feladattípusok: 

⁕ címadás 

⁕ tételmondat kikeresése 

⁕ szavak értelmezése 

 

Minden gyereknek sikerült a címadás, ami egyrészt annak köszönhető, hogy maga a mese 

szövege sugallta azt (Az Álommanó), másrészt szövegfeldolgozáskor mindig adtunk címet a 

részeknek. A szövegben való válaszkeresés sikerét abban látjuk, hogy válogató olvasásra 

szinte minden olvasásórán sor került. A szinonimák összekötésekor három szó jelentésével 

többen nem voltak tisztában, így rosszul oldották meg a feladatot: lopódzik = settenkedik, 

nesztelenül = zajtalanul, cilinder. A differenciált gyakoroltatás fontosságára hívja fel 

figyelmünket az elért eredmény. 

 

Legkevésbé sikerült feladattípus: 

 

⁕ események időrendbe állítása 

⁕ Álommanó ruhájának kiszínezése és a kép kiegészítése 

 

Aki nem pontosan, a mondatokat a szövegben visszakeresve dolgozott, csak az emlékezetére 

hagyatkozott, az bizony hibázott. Akiknek olvasástechnikájuk fejletlen, azoknak egy-egy 

bekezdés újraolvasásához már nincs kedvük. 

Tanóráinkon az olvasástechnika fejlesztése mellett, melyre a tanév során rendkívül nagy 

hangsúlyt fektettünk, a szövegértést segítő olvasási módokat rendszeresen használtuk.  A 

szövegek feldolgozása során gyakran adtunk jelölő típusú (pl.: adatkeresés, adatgyűjtés, 

kérdések alapján kulcsszavak, tételmondatok aláhúzása, szövegrészek számozása, tagolása 

kérdés vagy utasítás alapján, szinonimák gyűjtése) és válogató típusú (pl.: felismerő, 

értelmező válogatás, lényegkereső, válogató) olvasási feladatokat.  

Leggyengébben sikerült még az Álommanó ruhájának kiszínezése és a kép kiegészítése. A 

színezést többnyire jól oldották meg, de a csillagokat nem rajzolták oda. Ezt az utasítás 

pontatlan értelmezésének, valamint a figyelmetlenségnek tudjuk be: a színezéssel elkészültek, 

már elfelejtették, hogy van még dolguk a feladattal. 



A továbbiakban is fontos feladatunk a tanórákon a gyenge olvasási készséggel rendelkező 

tanulók egyéni fejlesztése, figyelem fejlesztése, szókincsbővítés. 

 

 

 

 

 

Az első félév ismeretei a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakkal bővült és a mondatfajták közül a 

kijelentő- és kérdő mondatok ismereteivel. A betűrendbe sorolás, szó végi magánhangzók, elválasztás 

szabályai, mássalhangzó hosszúsága, szótagolás-elválasztás, j-ly a szavakban típus feladatok szinten 

tartására folyamatosan ügyeltünk. Úgy éreztük, nem is jelentett problémát az átlagos tanulói 

csoportomban. A gyengén teljesítő gyerekek pedig mind szakvéleménnyel rendelkeznek, ami azt 

jelenti, hogy a képességzavaraik tükrében az apró eredményeknek is örülnünk kell! 

 

Legjobban sikerült feladat: 

 

⁕ mondatfajták 

⁕ szöveg másolása nyomtatottról írottra 

Nagyon jól sikerült a mondatfajtákról tanultak felelevenítése, köszönhető ez annak, hogy ez 

volt az utolsó tananyag, és a kijelentő és kérdő mondatokkal olvasásórákon a hangsúlyozáskor 

már sokat foglalkoztunk. A félévihez képest jobban sikerült a betűrendbe sorolás. Ebben 

bizonyára szerepet játszik az is, hogy nem voltak azonos kezdőbetűs szavak. A mondat 

szavakra tagolását többnyire jól oldották meg a gyerekek, típushiba volt, hogy a kis faluba 



szókapcsolatot nem választották szét.  Szótagolásban a klasszikus csapdába ismét többen 

beleestek: madzag, mad-zag.  

 

 

Leggyengébben sikerült:  

 

⁕ magánhangzók időtartamának jelölése 

⁕ tollbamondás 

 

 

A magánhangzók időtartamának jelölése típusú feladatok a helyesírási készség nagyon fontos 

része és a helyesírási hibák közül mindig az élen jár. A szabályokat általában tudják, de az 

alkalmazásba gyakran hiba csúszik. Gyengén sikerült még a kiejtéstől eltérő helyesírású 

szavakról tanultakat számonkérő feladat. Típushiba volt a virradjon szó kiegészítése, mert 

sokan nem jöttek rá, hogy mi a teljes szó. Segítené a gyereket a feladatmegoldásban, ha 

mondatban elhelyezett szavakat kellene kiegészíteniük. Akkor talán a szövegkörnyezet utalna 

a szó jelentésére. Azoknál a tanulóknál, akiknél problémát jelent a helyes szótaghatár 

megtalálása mindig problémát jelent a kiejtéstől eltérő helyesírású szavak helyesírása. A 

tanulók minden nyelvtan és írás órán kapnak másolási feladatot, ezzel rutint szerzett mindenki 

az ilyen jellegű feladatok megoldásában. 

Célunk a következő tanévben is figyelem, helyesírási készség fejlesztése, a beszédhangok 

ejtési hosszúságának differenciálása. 

 

 



 

 

Az első félévben megismerkedtünk a százas számkörben a számok tulajdonságaival. 

Összeadásokat, kivonásokat pótlásokat végeztünk, nyitott mondatokban, gépjátékokban, 

szöveges feladatokban is értelmeztük a kívánt műveleteket. A második félév anyaga 

megnyitotta számunkra a szorzó- és bennfoglalótáblák világát. Nagyon sokat gyakoroltuk, 

játékos feladatokon keresztül próbáltuk rögzíteni, memorizálni tanítványainkkal a tanult 

szorzásokat, bennfoglalásokat. 

A tanév végi felmérés feladatai minden típusfeladatot érintettek, amikkel foglalkoztunk a 

tanév során. Komoly megmérettetésben volt részük a gyerekeknek. Szükségük volt a kitartó, 

hosszas figyelmükre és a biztos tárgyi tudásukra. 

 

Legeredményesebb feladattípus: 

⁕ adott szorzótábla szorzatainak kiválogatása 

⁕ nyitott mondatok megoldása 

 

 

Legnehezebb feladat: 

 

⁕ az összetett szöveges feladat 

⁕ pótlás táblázatban  

A szabályjátékban többségük felismerte, hogy a 9-es szorzótáblát kell felidézni, de néhol hiba 

csúszott a számolásba. Nagyobb gondot okozott a szabály megfogalmazása és lejegyzése. A 

jövőben erre a feladattípusra nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 

A gyerekek számfogalma 100-as számkörben kialakult, a fejszámolás és a szorzó-, 

bennfoglaló táblák megtanítása is sikeres volt. Matematikából az alapműveletek alapos 

elsajátíttatása mindig a legfontosabb. 

 

 



A munkatervünkben szereplő oktató-nevelő munka 1-2. évfolyamra vonatkozó kiemelt 

pedagógiai céljai és feladatai közül úgy érezzük, hogy sikerült számottevő előrelépést 

tennünk a következőkben: 

 

⁕ Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése 

 

 Logikus gondolkodás fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva az összetett szöveges 

feladatokra és szabályjátékokra. 

 Figyelem fejlesztésére és elvont gondolkodásra ösztönző feladatok alkalmazása. 

 

1. évfolyamon mindhárom első osztályunk a C. Neményi Eszter és Oravecz Márta által írt 

matematika tankönyvből tanul, mellyel biztosítani kívánják az ismeretek egymásra épülését, a 

képességek sokoldalú fejlesztését, az élményszerű tanulást. Mindhárom cél alapja a 

cselekvésre, tevékenykedtetésre épülő gondolkodás formálása. A tapasztalatszerző munkához 

nélkülözhetetlen a sokféle érzékeléshez kötött, gazdag eszközkínálat. Ennek 

megvalósításához is segítséget kínálunk a Mellékletekkel, amik a jól ismert eszközök (színes 

rúd, logikai lapok, korongok, számolópálcikák…) kiegészítői. Több olyan tevékenység leírása 

található a könyvben, amit nem elég csak alaposan előkészíteni, hanem végig kézben kell 

tartania a tanítónak. 

 

Ezenkívül az 1.d és a 2.a osztályunkban futó Sakkpalota program is kiválóan alkalmas a 

logikus gondolkodás fejlesztésére. 

 

 

⁕ Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése a 

lehetőségekhez mérten 

 

 A tanulási motiváció erősítése 

 Fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alkalmazása 

 

 



A magas osztálylétszámaink (28-29 fő) mellett nem egyedi eset, hogy ebből akár 9 főnek 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége van, vagy akár sajátos nevelési igényű. 

Széles skálán mozog az, hogy velük való foglalkozás mennyi plusz feladatot ró a tanítóra.  

Nehézségnek érezzük, hogy 1. osztály végén csak a szülők kérésére lehet évet ismételtetni az 

arra rászoruló gyerekekkel. Mindig vannak olyan családok, akiket nem lehet meggyőzni az 

ismétlés jótékony hatásairól, így aztán több olyan kisgyerek érkezik 2. osztályba, akiknek a 

10-es számkörben való műveletek végzése, feladatok értelmezése is problémát okozott. 

Olvasásból pedig nem jutott el a biztos betűtanulás, összeolvasás szövegértés szintjére. 

Gyenge alapokra nem lehet építkezni, és minél inkább halad az idő, annál több lemaradást 

kéne bepótolnia a lemaradó tanulóknak. Természetesen magához képest mindenkinél sikerült 

mérhető fejlődést elérnünk. 

 

A kicsi gyerekekre jellemző, hogy érdeklődőek, kíváncsiak, játékos formában szívesen 

tanulnak, szeretnének ők a legügyesebbek, legokosabbak, leggyorsabbak lenni. A szóbeli 

dicséret, elismerés, taps, jutalom matrica, nyomda, mosolygós arc, mind-mind növelik 

lelkesedésüket. Sajnálják, ha nem jöhetnek iskolába, mert hétvége következik, vagy egy 

néhány napos tanítási szünet, esetleg betegség miatt maradnak távol az iskolától. Van, aki 

még sírva is fakad emiatt. Feladatunk, és egyben nagy kihívás, megőrizni motiváltságukat az 

alsó tagozat 4 évén keresztül, valamint kedvet ébreszteni a tanulás iránt abban a kisebb 

csoportban, akik kisgyermekként sem éreznek olthatatlan vágyat a tanulás iránt.  

 

 Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése 

 

Anyanyelvi kommunikáció területén: matematikai problémák megfogalmazása,  

igaz-hamis állítások megítélése, várható események megfogalmazása, matematikai tartalmú 

szövegek megértése, matematikai jelek szóbeli megfogalmazása, finommotoros 

mozgáskoordinációk: korong, pálcika használata. 

Esztétikai -  művészeti tudatosság és kifejezőkészség területén: számok jelének megismerése, 

ritmus utánzása mozgással, hanggal, szóval, számmal, irányok, irányváltoztatások követése 

mozgással, építkezés síkban, térben a logikai lapok elemeivel, színes rúd készlettel. 

 

Hatékony, önálló tanulás területén: számfogalom kialakítása, fogalmak tanulása, logikai 

feladatok megoldásának lehetősége-több megoldás keresése, önálló számolás elsajátítása. 

 



Szociális kompetencia területén: matematikai nyelv megismerése, számolási versenyekben a 

másik gyorsaságának elismerése, elfogadása. 

 

⁕ Szövegértés hatékonyságának növelése 

 

 Különböző olvasási stratégiák változatos alkalmazása, különböző szövegtípusokon 

keresztül, a hangos olvasás napi szintű gyakoroltatása. 

 

 Az utasítás fontosságának hangsúlyozása, annak pontos végrehajtatása. 

 

 Szerepjáték, szituációs játék, mesedramatizálás módszerének tudatos beépítése a tanórába. 

Tudatos szókincsbővítés. 

 

 

Amire még továbbra is hangsúlyt kell helyeznünk:  

 

⁕ Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése 

 

 Meglévő ismeretek (összeadás, kivonás) folyamatos szinten tartása 

Erre mindig szükség van, mert gyakorlás, ismétlés híján könnyen megkophat a gyerekek 

fejében a megszerzett tudás. Gyakorlat teszi a mestert. 

 

⁕ Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése a 

lehetőségekhez mérten 

 Az olvasási, szövegértési, számolási készség fejlesztése. 

 

Első osztályban az olvasási készségek fejlesztését kiemelten kell kezelni, hiszen a 

szeptemberben még olvasni nem tudó kisdiákból a tanév végére olvasó diákokká válnak. A 

hangos olvasás napi szintű gyakorlása pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy év végére a tanuló 

egy rövid szöveget el tudjon olvasni. A tanév végi hangos olvasás felméréseken hallottak 

bizonyítják munkánk sikerességét. A számolási készség fejlesztése minden matematikaóránk 



szerves részét képezte. Változatos eszközökkel, módszerekkel, játékos tevékenykedtetésen 

alapuló feladatokkal igyekeztünk izgalmassá, érdekessé tenni óráinkat a gyerekek számára. 

 

 Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése.  

 

Természettudományos kompetencia területén: a képi demonstrációban az évszakok jellegzetes 

terméseinek, növényeinek és állatainak megjelentetése 

 

Környezetismeret tantárgy híján ez a továbbiakban is kiemelt feladatunk lehet. 

 

⁕ Szövegértés hatékonyságának növelése 

 

 Ok-okozati összefüggések felfedezésére épülő feladatmegoldás szóban és írásban. 

 

A szövegekhez kapcsolódóan ok-okozati összefüggések felfedezésére irányuló feladatok 

közül rendszeresen állítottak sorrendbe eseménysorokat (képsor, mondat), megkezdett 

mondatokat folytattak, befejeztek, képhez, szöveghez kapcsolódó igaz állításokat kerestek, 

gyűjtöttek, válogattak, azonban a tanév végi felmérésben a leggyengébben sikerült 

feladattípusok között szerepelt. 

 

 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, mind 

egyéni, mind osztály szinten. Egyik tanító kollégám a beszámolójában így fogalmazott: 

„Büszke vagyok a gyerekekre, a tanuláshoz való hozzáállásukra!” Azt hiszem, sokan 

egyetértünk vele. 
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1. Kiemelt célok, feladatok a nevelő-oktató munka területén  

 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, 

fejleszthető területek megerősítése.  

 

Oktató-nevelő munkánk során intézményünk belső elvárás-rendszerét figyelembe véve tervezzük 

mindennapi munkánkat. A NAT által támasztott megújuló követelmények innovatív hozzáállást 

igényelnek munkaközösségünk tagjai részéről. Ebben a tanévben tanítási órák keretében érintettük a 

Pénz7 és a Fenntarthatósági Témahét témaköreit.  

A következő tanévben azonban, az új NAT felmenő rendszere eléri a 3. évfolyamot is. A témahetek 

mennyiségi és minőségi kidolgozást kívánnak majd az évfolyamon tanító kollégák részéről. 

Az IKT-s eszközök használatában-ugyan kényszer szülte járványügyi helyzetben- de komoly fejlődést 

értünk el. Szakmai tovább fejlődésünk érdekében ebben a tanévben sokan vállaltuk a Kormány által 

kezdeményezett -informatikai eszközökért cserébe- továbbképzéseken való részvételt.  

Ezen kívül aktívan követjük, olvassuk a szakmai szakfolyóiratokat, kutatási eredményeket. Zárt Fb 

csoportokban tájékozódunk a pedagógus kollégákat foglalkoztató témákkal, felmerülő szakmai 

kérdésekkel kapcsolatosan. Adok-kapok módon cserélünk ötleteket az online térbe kapcsolódva.   

 

 

 Az intézmény külső kapcsolatrendszerének megerősítése. Partneri együttműködés 

kialakítása az óvodákkal 

 

Kollégáink minden évben pedagógusi elköteleződésükről nyújtanak tanúbizonyságot a partneri 

együttműködést megkövetelő, beiskolázási időszakban. Az együttműködő tagok között fontos az igazi 

csapatmunka kiépítése. Intézményünk mindig kiemelt feladatként kezeli ezen időszakot és egymásra 

épülő, teljességre törekvő bemutatkozó találkozókat – ISKOLÁBA HÍVOGATÓ programsorozatot -

szervez az érdeklődő szülők és iskolába készülő kisgyermekek számára. 

Az egészségügyi helyzet a szeptemberi iskolakezdés során még lehetővé tette számunkra, hogy 

meghívjuk a szomszédos óvodák óvodapedagógusait. Az óvónők szeretettel fogadták a 

kezdeményezésünket és egy októberi napon el is látogattak intézményünkbe. Betekintést nyerhettek 

egykori ovis gyermekeik iskolás életének egy szeletébe. Tanítási órán láthatták a gyermekeket 

tevékenykedni, majd utána egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetésen vehettek részt intézményvezetőink 

és kollegáink társaságában. 
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Munkaközösségünkből egy fő kolléga vehetett részt ennek a napnak a szervezésében, lebonyolításában, 

aki jelenleg negyedikes osztályfőnök. 

Feladata itt nem ért véget. További két alkalommal óvodákba látogatott el, leendő elsős kollegák 

kíséretében. Feladatuk az volt, hogy népszerűsítsék és bemutassák az iskolánkban, jövő tanévben 

induló első osztályaink specialitásait. 

A leendő iskolás gyerekek szülei nagyon várják ezeket az alkalmakat, hogy személyesen láthassák, 

hallhassák a tanító néniket! 

Szerencsére a második félévben a járványügyi helyzet korlátozásainak megszűntetése az iskola 

kapuinak megnyitását eredményezte!  

Az iskolánk iránt érdeklődő szülőket és a jövendőbeli kisdiákokat több alkalommal is vendégül 

láthattuk az intézmény falain belül. Ezen alkalmak során megismerkedhettek személyesen a leendő 

tanító nénikkel a jelenleg még óvodás gyerekek, a szülők pedig betekintést nyerhettek az induló 

osztályok specialitásaiba. 

 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében különböző 

tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

Pedagógiai munkánk során mindig meghatározó feladatunk a tanulási motiváció, a tanulási morál 

erősítése. Annak az érzésnek a kialakítása, hogy a tudás megszerzése örömmé, sikerélménnyé váljon. 

A tanulási kedv hiányában a legjobb tanterv, a legszínvonalasabb oktatás sem éri el a célját. 

A legfontosabb, hogy a tanulók otthon érezzék magukat óráinkon. Érezzék, hogy a pedagógus 

kollégákra számíthatnak minden helyzetben. Ezzel pozitív légkört teremtve számukra. 

Fontos, hogy az órákon fizikai értelemben is komfortosan érezzék magukat a diákok. Ha egy állandó 

osztályteremről van szó, érdemes bevonni őket a terem díszítésébe, kialakításába, hogy az ő 

elképzeléseik is megjelenhessenek. 

Fontos együttműködési törekvés részünkről továbbá, hogy tanítványainkkal közösen fogalmazzuk meg 

a tanulási célokat.  

 

 Ki, mit szeretne elérni?  

 Mit vár a tantárgyi ismerettől?  

 Miben látja annak hasznát? 
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Tanulóink bevonása a tanulásba a feldolgozás terén is folytatódhat, például kiscsoportos munka során 

feldolgozott feladatokkal. Vagy egyéb, a tanulók önálló munkáján alapuló tevékenységekkel, például: 

viták, projektmunka, kiselőadások, stb. 

Az is lényeges, hogy az anyaggal, az órák menetével kapcsolatban a gyerekek kérdéseket tehessenek 

fel. Változatos módszereket, színes eszköztárt alkalmazzunk. 

Az órák során számos eszköz vethető be, hogy a tanulás ne egy monoton, unalmas tevékenység legyen 

a diákok számára.  

Ilyenek a kooperatív tanulás eszköztárában található módszerek mellett például: 

 

 prezentációs eszközök, 

 videók, 

 az anyaghoz kapcsolódó internetes oldalak bevonása, 

 történetek, esetleírások, az életből vett példák a tananyag illusztrálására, 

 humorral oldani az óra komolyságát. 

 

Végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb: példamutatás, dicséret, megerősítés. 

A tanulási motiváció eszközei közül a mai napig az egyik legerősebb, a pedagógus személyes példája. 

Ugyanez igaz a tanártól kapott dicséretre és más megerősítésre az osztályozáson, illetve az értékelés 

hivatalos keretein túl. Amennyiben a diákok támogatása, motiválása kapcsán az előbbiek 

összekapcsolódnak a holisztikus szemlélettel és az egyéni bánásmóddal, még eredményesebben 

alkalmazhatók a tanulási morál kialakításában. 

Eszközeink tárháza tehát bőséges! Kérdés tehát a gyermekközösségek összetétele, családi hátterük. 

Melyik közösségben milyen motivációs eszköz alkalmazható? Milyen motivációs eszköz válik be? 

Vajon a mi személyiségünk hogyan képes ezeknek az eszközöknek a tolmácsolására, alkalmazására? 

 

 Országos mérésekre való felkészítés, figyelembe véve az elmúlt időszak tapasztalatait 

 

A 2021-2022-es tanévben az OH kezdeményezésére új, országos pedagógiai mérési rendszer került 

kialakításra. 

- Az országos kompetenciamérés (OKM) és a nyelvi/célnyelvi méréseket e tanévtől kezdve 

egységes rendszerben, elektronikus felületen bonyolítják le. 

- Az OKM a szövegértés és a matematika mellett kibővül a természettudományi mérési 

területtel. 

A mérések továbbra is a 6., 8.,10. évfolyamokat érintik. 
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4. évfolyamon nem történtek mérések, azonban a tantárgyi alapokat a mi felelősségünk megszilárdítani. 

Kiemelt feladatunkként kell kezelnünk és előtérbe kell helyeznünk –nemcsak magyarórákon- a 

szövegértési tudás fejlesztését! 

A matematikai készségeket és képességeket pedig tevékenykedtetve, bőséges eszközhasználattal, 

gyakorlatiasabb szintre kell emelnünk. 

 

 A lemorzsolódási mutató pozitív irányú eredményeinek megtartása és növelése. A 

veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, szülők bevonásával, komplex 

segítő és támogató rendszer biztosításával. (tanulási akadályok csökkentése; a jövőkép erősítése; 

közvetlen irányított tanulás kialakítása, segítése) 

 

 

Úgy érezzük, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink számának csökkenő tendenciája ebben 

a tanévben is pozitív irányba mutat. Köszönhető ez annak, hogy a gyengébb képességű tanulóink 

megsegítését kötelességünknek érezzük.  

Figyelembe vesszük a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményében megfogalmazott javaslatokat. 

A tanórai keretek között is megvalósítható támogatás biztosítására törekszünk. 

Tanulóink ezen rétegének folyamatos megerősítésre van szükségük az utasítások megértésében, a 

feladatok megoldásában. Tartalmilag, mennyiségileg differenciált, egyéni képességeihez mért 

feladatokkal segítjük a tanulási folyamatban őket. 

A jelzett nehézségtől függően alkalmazzuk a tanórai differenciálást, az egyénre szabott feladatokat. 

Szükség esetén a házi feladatokat is differenciáltan kapják a tanulók. 

Kapcsolatot tartunk a fejlesztő pedagógusokkal, egyeztetünk az osztályban tanító többi kollegával. 

Dolgozatok írásánál többletidőt adunk. Tartalmilag és mennyiségileg csökkentett követelményeket 

támasztunk irányukba. 

Tudásukat, teljesítményüket önmagukhoz képest értékeljük, a pozitív teljesítményüket kiemelve. 

Vannak tanulók, akik hatalmas fejlődésen, pozitív változáson mennek át. Mind viselkedésben, mind 

tanulásban eredményesen érik el a közös célokat, de a sikertelenség, eredménytelenség is előfordul. 

Ennek hátterében legtöbbször szülői gondatlanság, a gyermek elhanyagoltsága áll.  

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások megtartása, 

amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a 

tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 
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Az új NAT 1. és 2. évfolyamon két teljes hetet biztosított tanítványaink számára, hogy kötetlenebb 

közösségi időt tölthessenek együtt az adott témák feldolgozásával. Ennek keretein belül játékosan, 

gyermeknyelven tartott foglalkozások során betekintést nyerhettek a pénz és a környezetvédelem 

világába. A Pénz7 és a Fenntarthatósági Témahét ideje alatt kis felnőtté válhattak. Közös 

gondolkodással, tervezéssel, ötleteléssel gyűjthettek tapasztalatokat egy-egy felvetett témában.  

3.és 4. évfolyamokon hagyományos keretek között, kötött tanítási órákon szerezhettek tapasztalatokat 

diákjaink a Pénz7 és a Fenntarthatósági Témahét érdekességeiről. A következő tanévben azonban az új 

NAT felmenő rendszerében már a harmadikos diákok is tágabb időkerettel és sok érdemi 

tevékenységgel gazdálkodhatnak. 

Az élménypedagógia segíti a tanulókat abban, hogy saját élményeiken, tapasztalataikon keresztül 

aktív, életszerű tudást szerezzenek, készségeik fejlődjenek, értékrendjük formálódjon. 

Tevékenykedtetéssel, vitával beszélgetéssel körbejárják a témákat, amely a tudomány minden területét 

érinti.  

 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására. 

 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításához nem elegendőek 

önmagukban a kognitív követelmények. A megszerzett tudás mellett az érzelmi viszonyulás és a 

környezetbarát szokásrend kialakítása is kívánatos. 

Legtöbb szokásunk alapja a korai életkorhoz kapcsolódik, mélyen begyökerezve tudatalattinkba, 

irányítva későbbi cselekvéseinket, döntéseinket.  

A környezettudatos magatartás formálása elhagyhatatlan a mindennapi életünkből. Fokozott figyelmet 

fordítunk az iskolai környezet megóvására és tisztántartására, továbbá a szelektív hulladékgyűjtésre és 

hulladékok újra használatára. Úgy gondoljuk, hogy tanítványaink egyre inkább törekszenek a 

környezettudatos magatartás jegyében környezetünk védelmére.  

 

A környezettudatos magatartás formálását minél előbb kezdjük, annál jobb, annál hatékonyabb! A 

családi példa, az otthonról hozott minták ennek szerves alapját képezik. Ennek az attitűdnek az 

alapozási folyamata a bölcsődékben, óvódákban folytatódik. 

Később, a kisiskolás kor válik aktív szakaszává a környezettudatos magatartás, az ökológiai szemlélet 

formálásának. 
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2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását mindegyik 

szempontra vonatkozóan!   

3-4. évfolyam 

 

 Negyedik osztály végére a tanulók készség szinten használják a négy  

matematikai alapműveletet szóban és írásban (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

 

Az osztályok összetételétől függően, haladási tempójukhoz mérten, a kulcskompetenciák alapvető 

készségek és képességek differenciált, egyéni sajátosságokhoz igazodó feladataival igyekeznek 

kollégáim a gyerekeket eljuttatni a matematikai alapműveletek készség szintű használatára. Ilyenek az 

olvasás, szövegértés, matematikai gondolkodás, probléma megoldás. 

 

Ahhoz, hogy negyedik tanulmányi év végére a tanulók készség szinten használják a négy matematikai 

alapműveletet szóban és írásban, rengeteg gyakorlást végeznek. A munkafüzeteken kívül füzetben is, 

és gyakorló feladatlapokon is dolgoznak. Nagyon sok műveletsort oldanak meg. 

A logikus gondolkodást fejlesztő feladatok használata minden tanórán jelen van.  

Fontos az élményszerű ismeretszerzést!  A hétköznapi élet példáit becsempészve színesítik a 

matematikaórákat. 

Hangsúlyt fektetnek a memorizálásra, a műveletek közötti kapcsolatokra, az ok-okozati összefüggések 

felismertetésére, lényegkiemelésre, szabályjátékokra. Az összetett szöveges feladatokon keresztül a 

szövegértés fejlesztésére, a szaknyelv alkalmazására, a számítások helyességének ellenőrzésére. 

Számolási készséget fejlesztő játékokat, figyelemfejlesztő gyakorlatokat alkalmaznak az órákon. Pl.: 

számkirályt, láncszámolást, memória játékot, fejszámolást, „Keresd a párod” c. játékokokat. 

Tanítványaink többsége a négy alapműveletet, osztályszintjüknek megfelelő számkörben, általában 

elsajátítják. 

A halmazok, logika, kombinatorika témakör már összetettebb gondolkodást igényel. Ilyen a nyitott 

mondatok, szöveges feladatok megoldása is. A legnehezebb feladat ezek megértetése, készség szintre 

emelése. 

A mértékegységek érzékeltetésére a környezeti világunk eszköztárát igyekszünk használni. Ezzel 

kézzelfoghatóbbá, tényszerűbbé válnak a mennyiségek. Sajnos generációs problémaként merül fel az 

otthoni, közös eszközhasználat hiánya, a gyakorlatiatlanság. 
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 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése  

 

Az anyanyelvi nevelésnek kiemelt feladata az irodalom, az olvasás megszerettetése. 

 

Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését, az olvasást, a szövegértő olvasást különböző 

szövegtípusokkal gyakoroltatjuk (történelmi, mese, monda, ismeretközlő).  

Széles a tárházunk, de egyre nehezebb felvennünk a versenyt az informatikai, elektronikai világ 

globális, gyors fejlődésével szemben. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az elektronikus világháló 

használatának elterjedésével egy újfajta olvasási mód jelent meg, amely eltörli a szövegek világos 

határait, és felszámolja lineáris jellegüket. 

A gyerekeket jobban vonzza egy számítógépes, telefonos fiktív világ, mint egy Móra Ferenc regény. 

Igyekeznünk kell hát, informatikai eszközök használatával színesíteni tanóráinkat.  

Egyre több ppt-t készítünk, számítógépes játékokat, kisfilmeket viszünk be a tanítási óráinkra. 

 

A tankönyvben szereplő különböző típusú szövegek feldolgozásán kívül gyakran használjuk a 

Szövegértést fejlesztő munkafüzetet is, melynek szövegei korszerűek, könnyebben átláthatók. 

Ugyanakkor gyakorlati ismereteket közvetítenek, valamint elősegíti a szövegben való tájékozódást.  

A szövegértés, a néma, értő olvasás megfelelő szintű elsajátítása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy 

gyermek az adott iskolatípus követelményeinek eleget tudjon tenni, hiszen a tananyag nagy részét az 

értő olvasás segítségével kell elsajátítania. E készségre egész életünkön át szükségünk van, hiszen az 

értő olvasás készsége nélkül képtelenek vagyunk a világban boldogulni. A világ megértése, 

értelmezése, kifejezése, valamint a társadalomban való együttélés alapfeltétele, hogy anyanyelvünkön 

szóban és írásban egyaránt kommunikálni tudjunk. A szövegértés az anyanyelvi kompetencia 

legfontosabb területe.  

A gyerekek szövegértő képessége, szóbeli kifejezőkészsége sokat javult, de sok tanuló esetében az 

írásbeli kifejezőkészség elmarad az életkoruknak megfelelő, osztályfokukban elvárható szinttől. Míg 

szóban könnyebben meg tudják fogalmazni gondolataikat, írásban már nehezebben teszik meg 

ugyanezt, rengeteg helyesírási hibával. Az önellenőrzés még mindig nehézséget jelent számukra.  

A heti két nyelvtanóra a tananyag mennyiségével nincs összhangban. Igyekezni kell, hogy a 

tananyagot át tudjuk venni, ezért a helyesírási készségfejlesztésre kevesebb idő jut.  

 

A helyesírási készség fejlesztésére még mindig a másolást, válogató másolást, tollbamondást, 

magánhangzók, mássalhangzók időtartamának jelölését, emlékezetből írást tartjuk a legfontosabb 

feladatunknak. 
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A szókincsfejlesztés mind a nyelvtan-, mind az irodalomórákon rendszeres.  

Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtésével, magyarázatával, mondatba foglalásával, 

esetenként jelentésük eljátszásával segítjük a bevésés folyamatát. Az olvasmányokhoz kapcsolódva a 

tanulók elmondhatják véleményüket, érzéseiket. A megértést a mesék, elbeszélések szereposztás 

szerinti olvasásával, időnként dramatizálásával segítjük.  

Az írásbeli kifejezőkészséget mondat kiegészítésekkel, mondat- és szövegalkotási feladatokkal 

fejlesztjük. Az irányított szövegalkotásra, 5-8 mondatból álló fogalmazás megírására a 3. évfolyamon 

tanuló gyerekek többsége képessé válik az első félév végére. 

 

3. Értékeld a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, SNI, BTMN) fejlődéséért végzett 

munkádat! 

 

„A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében nagyon lényegesnek tartom a tehetséggondozást. 

Szerintem fontos fejleszteni a tehetséges gyerek erős oldalát. Tudatosan figyelni kell, mert minden 

tehetséges tanulónál lehet olyan pont, amely akadályozhatja az erős oldal kibontakozását. Pl.: alacsony 

önértékelés, gyenge tanulási motiváció, nem hatékony információ-feldolgozási stratégiák, valamilyen 

részképesség gyenge színvonala. Emiatt szükséges a tehetségesnek látszó gyerek gyenge oldalának a 

fejlesztése is. Fontos a megfelelő légkör biztosítása, mert e nélkül nem lehet eredményes a tehetség 

kibontakoztatása. A hatékony iskolai tehetséggondozáshoz szabadidős, „lazító programok” is 

szükségesek, ezek biztosítják a feltöltődést, a pihenést. Előnyös, ha a magas szintű intellektuális 

képességekkel bíró tehetségígéreteknek valamely művészeti területen, táncban, sportban stb. 

biztosítunk regenerálódási lehetőségeket. A tanórai tehetségfejlesztés során az érdemi differenciált 

munka szerintem elengedhetetlen a sikerhez, emellett középpontba állítom az egyéni tanulási 

stratégiák fejlesztését, s a tanulók számára folyamatosan biztosítom a valódi kihívásokat más 

tehetséggondozó foglalkozás során is. Egy ilyen tehetséggondozó program az iskolánkban a 

KAMÉLEON OLVASÓKLUB, melyet minden hónapban két alkalommal Nagyné Orosz Ildikó 

kolléganőmmel szervezzük a gyerekeknek. Az ORSZÁGOS KAMÉLEON feladatsorai két részből 

állnak: az egyik kortárs író műveiből tartalmaz részletet, és kompetenciaalapú feladatokat, a második 

rész egy mese feldolgozása, könyvtári foglalkozás keretében. A gyerekek élvezik, lelkesen 

kapcsolódnak be a foglakozásokba. Külön öröm számukra a kreatív, alkotó, gondolkodtató munka is. 

Szerintem ezeken a tehetséggondozó foglalkozásokon rengeteget fejlődött az osztályom ebben a 

tanévben. 
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Ebben a tanévben is megszerveztem az iskolai SZÉPKIEJTÉSI VERSENYT, ahol iskolánk tehetséges 

tanulói örömmel, lelkesen szerepeltek. „ 

 

„Az SNI ill. a BTM tanulók rendszeres egyéni fejlesztést kapnak az iskolában. A 

fejlesztőpedagógusokkal kapcsolatban vagyok, kikérem a véleményüket, valamint én is informálom 

őket a gyerekek előmeneteléről, az aktuális fejlesztendő területekről, a számonkérések eredményeiről. 

A tanítási órákon kiemelt figyelemben részesülnek a tanulók. A digitális tábla segítségével 

differenciált feladatokat oldanak meg. A felmérő írásakor többletidőt és eszközhasználatot biztosítok 

számukra. Folyamatos motivációt, megsegítést kapnak az órai feladatokhoz. A házi feladatot 

mennyiségileg differenciálom az ő esetükben. Rendszeres javítási lehetőséget kapnak a felméréseknél. 

Képességeikhez mérten értékelem, pozitívan ösztönzöm őket.  

A tehetséges tanulók szorgalmi feladatokat, projekt munkákat készítenek. 

Iskolai és kerületi versenyekre egyéni felkészítést kaptak. 

Itt említeném meg, hogy egy tanuló nem kapta meg az SNI státuszt a jövőre vonatkozóan, pedig ő egy 

hallásfogyatékos kisgyerek. Így a következő tanévben elesik a szurdopedagógiai és a logopédiai 

foglalkozásoktól. Jómagam nem vagyok sem szurdopedagógus, sem logopédus. Ezeket a szakirányú 

fejlesztéseket nem tudom biztosítani számára. Ráadásul a szülei siketnémák, ezáltal otthonról sem 

kaphat segítséget. Szomorú és csalódott vagyok emiatt, mert ez a kisfiú okos, értelmes, de 

halláskárosultsága nem fog javulni, mert veleszületett egészségügyi probléma. Tartok tőle, hogy 

szakszerű fejlesztés hiányában felső tagozatra a teljesítménye vissza fog esni.” 

 

 

„Tehetséges tanítványaim részére külön bábszakkört indítottam. Felkészítem őket az előadásokra, 

memória és figyelemfejlesztő játékokkal segítem fejlődésüket. Beszédtechnikát tanulunk, szép érthető 

beszédet sajátítják el. A furulyásoknak külön órában biztosítom a furulyatechnika magasabb szintre 

való lépését figyelve a megfelelő előadó képesség kialakítására. 

A fejlesztésre szoruló tanítványaim kevesebb feladatot kapnak, fejlődési szintjüknek, de a tananyag 

minimum elvárásának megfelelően. 

Minden másodikos osztályomban járó tanuló részére a testnevelés keretében fejlesztő tornát tartok, 

ami segíti fejlődésüket, a relaxációval pedig az összpontosítás képességét fejlesztem. Fontosnak tartom 

a pozitív megerősítést.” 

 

„Az osztályban 1 SNI-s, és 2 BTM-es tanuló van. Mindhárman rendszeresen járnak a gyógypedagógiai 

foglalkozásokra. Az SNI-s tanuló teljes felmentéssel rendelkezik a testnevelés órák alól, így ő mind az 
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5 óra alatt a fejlesztő foglalkozáson vesz részt. Nagyon szereti Kati nénit, alig várja, hogy mehessen 

hozzá. Én pedig nagyon hálás vagyok a kollégámnak, hogy figyelembe veszi ezt, és lehetőséget 

biztosított mind az 5 testnevelés óra idejére ennek a kisfiúnak. Idén volt kontrollvizsgálaton, ahol 

megerősítették az asperger szindrómát, de javulást, fejlődést mutattak ki nála. A BTMes tanulók heti 2 

alkalommal járnak fejlesztésre, ahol speciális feladatokkal segíti a fejlődésüket a kolléga. Mind a 2 fiú 

szorgalmasan, igyekvően áll a helyzethez. Szeretném azt is kiemelni, hogy mindhárom tanuló szülei 

nagyon együttműködőek, segítőkészen és hálásan fogadták a fejlesztési lehetőségeket. „ 

„Az osztályomban több tehetséges tanuló is van. A tanév során a tanórák keretében differenciáltam 

próbáltam megoldani a tehetséggondozást, külön erre a célra nem volt kiemelt időkeretem. Úgy 

gondolom, hogy ezen a területen nagyobb eredményeket tudtam volna elérni, ha a tehetséggondozásra 

külön időkeretet biztosítottak volna a számomra. 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóim esetében a szülőkkel szorosabb, aktívabb lett az 

együttműködés és ennek a hatása érződött. Vallom, hogy csak közös erőbefektetéssel tudunk 

eredményeket felmutatni. A nevelési tanácsadó fejlesztési iránymutatásait figyelembe vettem és a sok 

fejlesztésre fordított idő, ebben a tanévben hozta el a legnagyobb sikert, ez a tanulmányi 

eredményeken is megmutatkozott. 

A sajátos nevelést igénylő tanulóm esetében felmerült a kérdés, hogy ez a bekategorizálás már nem 

indokolt. A fejlesztő pedagógusaival konzultálva úgy gondoljuk, hogy az érintett tanuló leküzdött 

minden olyan akadályt, amely indokolttá tette a sajátos nevelés iránti igényt.” 

 

„Az osztály közösségét folyamatosan alakítom, fejlesztgetem. Fokozottan oda kell erre a területre 

figyelnem, mert kiemelkedően problémás osztályom van, ahol rengeteg konfliktus adódik napi szinten.  

Az idén ősszel igénybe vettem a Fióka fiatal munkatársának a segítségét is, aki két alkalommal is 

tartott nekünk közösséget fejlesztő foglalkozást. Folyamatosan változik az osztályom összetétele, 

mennek el és jönnek is új tanulók. Ezekkel a foglalkozásokkal az ő beilleszkedésüket is segítettük. A 

gyerekek szívesen vettek részt a játékokban. Eredményesnek ítélem meg ezeket a foglalkozásokat. 

 Az osztályban nagyon sok  az SNI-s és BTM-s gyermek, a számuk az idei tanévben megnőtt és 

folyamatosan nő. Igyekszem a fejlesztő kollégákkal folyamatosan tartani a kapcsolatot, megbeszélni 

ezeknek a gyerekeknek a fejlődését. A tanórákon kiemelt figyelmet kapnak, szinte teljesen egyéni 

bánásmódban részesülnek, ami időnként lelassítja a tanulmányi előrehaladást. A dolgozatoknál is 

betartom a többletidőt náluk. Tanulópárokat alakítottunk, akik a szabadidőben és a napköziben is 

segítik ezeknek a gyerekeknek a tanulást. Folyamatosan differenciálok, ami időnként nagyon nehéz 

feladatok elé állít.” 
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4. Hogyan építetted be mindennapi pedagógiai munkádba környezetvédelmi 

tevékenységedet? (nem kizárólag a témahét alakalmával) 

 

 

„Az ember és a természet közötti harmónia helyreállítása és hosszú távú fenntartása állandó és 

megfelelően tervezett tevékenységet igényel, melynek talán leghatékonyabb s viszonylag legkisebb 

beruházást igénylő formája a környezeti nevelés. Ezen keresztül teremthetjük meg az érzelmi 

vonzódást a természet iránt, s alakíthatjuk ki azoknak a szokásoknak a körét, amelyek szilárd alapot 

adhatnak a korszerű környezeti kultúra, a környezetvédő, természetszerető ember személyiségének 

kialakításához” (Agárdy 1995). 

 

 

„A tanulók érzelmi viszonyulása a környezetvédelemhez nagyon pozitív. Fontosnak tartják, sok 

ismeretük van erről a témáról, hiszen a környezeti nevelés áthatja az összes tantárgyat. A viselkedéses 

viszonyulásukról ez már nem mondható el. Tantermünkben külön papír és műanyag szemetes van, 

ennek ellenére tudatosan és önállóan kevesen használják. Ha mi, pedagógusok felhívjuk a figyelmet a 

szelektív hulladékgyűjtésre, akkor a többség ennek megfelelően cselekszik a felhívás ideje alatt, de 

utána ismét „megfeledkeznek” róla. Ez a viselkedés számomra azt is bizonyítja, hogy otthon nem ezt a 

mintát látják. A témahét kiváló lehetőséget biztosít majd arra, hogy ezt a sok elméleti ismeretet 

gyakorlati alkalmazással egészítsük ki. Azt gondolom, az aktív környezetvédelemre kell áthelyeznünk 

a hangsúlyt.” 

 

„Mindennapi munkámat megkönnyítette a példamutatás, melyet kiemelten fontosnak tartok.  A tanári 

asztal rendben, tisztán tartása és a növények gondozása természetes részévé vált a rajz óráknak, amíg a 

tanulók egyéni feladataikat oldották meg.  

A tanulók maguktól hozták az életvitel és gyakorlat órákra a folyosón elhelyezett szelektív 

hulladékgyűjtőt, figyelmeztették egymást azok használatára. 

Szinte minden nap találtam lehetőséget a tananyagon belül, hogy pár mondat erejéig kapcsolódjunk a 

környezetünk védelméhez, a fenntartható életformához.  

Fenntarthatósági témahéten műanyag flakonból készítettünk virágos-méhecskés játékot, mellyel a 

tanulók a nagy szünetekben játszottak. Az alumínium dobozokból készíthető célbadobós játékra nem 

maradt időnk, de lelkesen ötleteltünk a témák között (békák, malacok, színes dobozok nagy 

szemekkel, stb).” 
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„A környezetvédelem nemcsak a környezetismeret tanóra kiemelt feladata, ez a mindennapunk része. 

Ebbe a tanévben nagyobb szeletív hulladéktárolókat kaptunk, és nem azért mert több hulladékot 

termeltünk, hanem azért, hogy még véletlenül se kerüljön olyan hulladék a vegyes tárolóba, amelyet 

szeletíven újrahasznosíthatunk. 

Ahhoz, hogy a szelekít hulladékgyűjtés sikeren megvalósuljon, alapos anyagismeretre van szükség. A 

jelen kor csomagolóanyagairól a gyerekek számára többször gondot jelentett, hogy milyen anyagból 

készült. Ha nem tudták eldönteni, akkor inkább segítséget kértek, de akkor sem dobták ki a vegyes 

tárolóba, hiszen tudták, hogy a fenntarthatóság szempontjából milyen nagy energia-megtakarítással 

bírnak az egyes csomagolóanyagok. Továbbá ebben a tanévben egy új kihívással is szembe kellett 

néznünk: a Fővárosi Közterület-fenntartó egy új begyűjtési rendszert vezetett be, amelyre mi azonnal 

reagáltunk és ennek megfelelően gyűjtöttük a hulladékot.” 

 

„Ismeretterjesztő filmet néztünk a szelektív hulladékgazdálkodásról, arról, hogy mi történik a 

szelektíven gyűjtött hulladékkal, mit állítanak elő belőle. Ez óriási hatással volt tanítványaimra, láttam, 

hogy tudatosan keresik az olyan termékek megvásárlását, amely újrahasznosított anyagból készült. 

Környezetvédelem alatt a mesterséges környezet megóvására is figyelmet fordítottunk. Az 

osztályteremben arra ösztönöztem tanítványaimat, hogy törekedjenek a tisztaság és a 

tárgyak/berendezés épségének a megtartására. Azt gondolom, hogy ez sikerült.” 

 

„A környezeti nevelésünk során törekednünk kell a pozitív jövőkép alakítására. Próbálom megértetni a 

gyerekekkel, hogy a környezetszennyezésnek, természetrombolásnak nem ma, nem holnap, még csak 

nem is holnapután fogjuk érezni a hatását, hanem évek, évtizedek múlva. Ezért is fontos ma a 

környezettudatos szemléletformálás, a pozitív magatartásforma kialakítása a tanulókban. 

Természetesen ez nemcsak a pedagógusok feladata lenne. 

Kisiskolás korban mindig a szép irányából haladunk a gondok felé. Milyen szép még ez a rét, erdő, 

park, fa, mit tehetnénk azért, hogy így is maradjon, és ne pusztuljon el. Irodalom órán olvasmányokon 

keresztül hívom fel a figyelmet a természeti és kulturális értékek védelmének fontosságára. Hit- és 

erkölcstan órán gyakran beszélgetünk környezetvédelemről, interaktív feladatokat oldunk meg. A 

Fenntarthatósági témahét keretében ehhez kapcsolódó kisfilmeket néztünk meg. Plakátot készítettünk. 

Ellátogattunk a Fővárosi Állat-és Növénykertbe. Jártunk a Városligetben, a Mezőgazdasági 

Múzeumban interaktív előadáson. Tanulmányi sétát tettünk Újpalotán. Ezek a programok lehetőséget 

adnak a tantermen kívüli környezeti nevelésre. „ 
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„A környezettudatos magatartás napi szinten fellelhető az osztályban. Vannak tisztaságfelelősök, 

kisállatot gondozunk, valamint növényeket hajtatunk. Több esetben magunk után takarítjuk fel a 

tantermet, mielőtt hazamegyünk. Kialakítottunk egy beosztást, miszerint 1 fő seper, 1 fő letörli az 

ablakpárkányt, 1 fő az uzsonnás polcot, és minden nap mindenki maga törli tisztára a padját, mielőtt 

hazamegy. Heti egy alkalommal fel is súrolunk. Ami érdekesség, hogy a gyerekek maguk jelentkeznek 

a munkára, szívesen, és alaposan végzik el a vállalt munkát.”  

 

„A környezetvédelem napi szintű téma. Az idén szerencsére nagyon sok kimozdulásunk volt. Minden 

alkalommal használtuk a témával kapcsolatos tudásainkat. Szelektíven gyűjti az osztály a hulladékot, 

odafigyelve erre. Igyekszünk újrahasznosítani az anyagokat. Sok kisfilmet néztünk meg arról, hogyan 

tudunk tenni a környezetünkért. A gyerekek nagyon nyitottak erre.” 

 

„Az osztályommal tudatosan szelektíven gyűjtjük a hulladékot a folyosón kihelyezett szelektív 

hulladékgyűjtőkbe. Aktívan részt vettünk az iskolai papírgyűjtésben. Spórolunk a papírral, mindkét 

oldalát használjuk. 

Nagyon sok környezetvédelmi témájú szöveget dolgoztunk fel a szövegértést fejlesztő munkafüzetből.” 

 

„A tanórákon környezetvédelemhez kapcsolódó feladattípusokkal, a gyerekek által készített 

bemutatókkal hívtuk fel a figyelmet a téma fontosságára. A környezetismeret tanórákon kívül a 

tanításon kívüli programok alkalmával volt lehetőség. A Fővárosi Állatkertben megbeszéltük az 

állatok védelmét, a növények szerepét, és védelmüket. A tanév végi kirándulás alkalmával 

hajókiránduláson figyelhetjük meg a Duna élővilágát, valamint a Városliget növényzetét, állatvilágát.”   

 

5. Milyen tevékenységek keretén belül jelent meg munkádban az egészségnevelés, 

prevenció? 

 

A világjárvány kialakulása rámutatott arra, hogy az egészségnevelés és a prevenció mennyire fontos! 

Iskolánkban is bevezetésre került a különleges eljárásrend, amelynek teljes mértékben eleget tettünk. 

Mind az iskolára vonatkozólag, mind az osztályokra vonatkozólag közösségi szabályokat 

fogalmaztunk meg. 

Az egészségnevelés, prevenció is áthatja a minden napi munkánkat. Rendszeresen foglalkozunk 

személyi higiéniával, az egészséges táplálkozással, a rendszeres testmozgással, a szabadidő aktív 

eltöltésével, a lelki egyensúly megőrzésével, az egészséges és biztonságos tárgyi környezettel, az 
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egészségkárosító magatartásformákkal. E témában is nagyon fontosnak tartjuk a személyes 

példamutatást.  

Az egészségmegőrzés szerves része a helyes táplálkozás, folyadékfogyasztás, mozgás és lelki 

egyensúly megőrzése is.  

 

„A rendszeres testmozgásra, a jó erőnléti állapotra törekedünk, bátorítom tanulóimat, hogy az 

mindennapos testnevelésen kívül, valamilyen sportfoglalkozásra is járjanak.  

Tanulóim lelki egyensúlyának megőrzése érdekében sok egyéni beszélgetést kezdeményeztem. Az 

apró kis rezdüléseket azonnal érzem és tudom, hogy egy alapos beszélgetéssel, megértéssel, 

odafigyeléssel az egyensúlyt felborító probléma megoldható.” 

 

„A gyerekek fokozott mozgásigényét a délutáni szabadidőben a műfüves pálya, az udvari játékok napi 

szintű használata biztosítja. A mindennapos testnevelés szintén a rendszeres testmozgást biztosítja. 

Törekszünk a személyes higiéniára pl. rendszeres kézmosással, fertőtlenítéssel. A gyerekek tisztasági 

felszerelést, váltócipőt használnak. Figyelmet fordítunk a tanterem tisztántartására is, amennyire lehet. 

Szünetben a hetes feladata a szellőztetés. A hulladékot szelektíven gyűjtjük. Idén saját szelektív 

gyűjtőt kapott az osztály. Hit-és erkölcstan órákon gyakran beszélgetünk az egészséges életmódról. A 

pályaorientációs napon is szerepet kapott az egészséges életmódra nevelés. Érdekes és hasznos 

interaktív előadásokat hallgathattak meg a gyerekek. Sportedző nagymama, masszőr anyuka, 

mentőtiszt és életmód tanácsadó édesapa, szórakoztatta a gyerekeket. A covid járvány óta törekszünk a 

fokozott higiéniás szabályok betartására.” 

 

„Az egészségre is odafigyelünk. Erre az évre teljesen leszoktattam a gyerekeket az egészségtelen 

élelmiszerekről. Kizárólag csak vizet iszik mindenki, ebben példát is mutatok. Kimozdulások 

alkalmával amikor csak tehettük gyalogoltunk.” 

„A tanórákon az egészségvédelemmel kapcsolatos feladattípusokkal, a gyerekek által készített felhívó 

jellegű plakátokkal, az iskolai étkezések alkalmával az ételek fontos szerepének megbeszélésével.” 

„Mivel nem tanítok környezetismeretet, így etika és olvasásórán tudunk róla beszélni. Még mindig el 

kell mondani a kézmosás fontosságát. Étkezés előtt mi nyomunk a gyerekek kezére szappant, így 

kénytelen hosszabb ideig kezet mosni és nemcsak a csap alatt bevizezni. Nem engedünk szénsavas 

üdítőt behozni az iskolába. Rendszeresen figyelmeztetjük őket, a megfelelő folyadék bevitelére. Az 

osztályban tartandó rendezvényekre egészséges édességet kérünk, kitiltottuk a chipset. Főleg 

gyümölcsleveket kérünk. 
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6. Mivel segítette, támogatta munkádat az iskolai szociális segítő? 

 

„Az iskolai szociális segítő munkáját két esetben vettem igénybe. Többnyire egy tanulót érintő esetben 

konzultáltam. Az osztályközösségemnek tartott egy foglalkozást, amelyben mindenki szívesen vett 

rész, ezzel is erősítve a közösséget.” 

 

„Az iskolai szociális segítő rendszeresen tartott az osztálynak közösséget fejlesztő játékdélutánokat. A 

gyerekek nagyon szeretik, látom is a jótékony hatását. Toleránsabbak lettek egymás felé, ezt tudják 

kamatoztatni a csoport feladatokban órákon is. Szeretnek együtt játszani. Nagyon hálás vagyok a sok 

foglalkozásért.” 

 

„Az iskolai szociális segítő játékokkal támogatta munkámat.” 

 

„Egy alkalommal tartott közösségépítő foglalkozást.” 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

„Rendkívüli gyermekvédelmi feladatom nem volt ebben a tanévben.” 

 

„Ebben a tanévben jelentősebb gyermekvédelmi feladat nem adódott az osztályban. Igazolatlan 

hiányzás, komolyabb magatartási gond nincs. A szülőkkel folyamatos kapcsolatban vagyok több 

csatornán keresztül is. A felmerülő kisebb gondokat meg tudjuk azonnal beszélni. A BTM-s és az SNI-

s tanulók kontrollvizsgálatához készítettem pedagógiai jellemzéseket. Egy kisgyerek kivételével (róla 

a 3. kérdésben bővebben írok) mindenki megkapta az igényjogosultságot a további fejlesztéshez.” 

 

„Osztályomban egy tanuló nagyon sokat hiányzott betegség miatt és a mulasztott tananyagot csak 

részben pótolta. A szülőkkel többször konzultáltam, mindig időben beérkezett az orvosi igazolás, de 

bennem felmerült a kérdés, hogy vajon minden esetben indokolt volt-e a mulasztás. A szülők figyelmét 

felhívtam a 250 órát meghaladó hiányzás következményeire, ezt megértették. Esetében osztályozó 

vizsgára nem kerül sor, mert van elegendő osztályzata.” 

 

„3 tanulóról kért pedagógiai szakvéleményt a Fióka. Igazolatlan hiányzás miatt, szülői felügyelet 

megszüntetése miatt. A szociális segítővel rendszeresen konzultáltunk a fent említett gyermekekkel 

kapcsolatban.” 



Készítette: Benkő Csilla, 3.,4. évfolyam munkaközösség-vezető 

17 

 

 

„A gyermekvédelmi feladatokat illetően az idén volt bőven benne részem. Olyannyira, hogy szinte 

napi szinten volt vele gondom. Ez rengeteg időt és energiát vett el tőlem. 

Az osztályomban kettő olyan gyermek van, akinél sajnos folyamatosan fennáll ez a probléma. Már 

első osztály óta foglalkozom velük. Rendszeresen kell pedagógiai szakvéleményt írnom róluk, 

folyamatos a családdal való kapcsolattartás is. 

Mindkét gyermek családjában komoly problémák merültek fel. A problémák közé tartoznak: 

-testi fenyítésre utaló nyomok a gyermek testén 

-rendszeres késés az iskolából 

-igazolatlan hiányzások 

-a szülői kapcsolattartás teljes hiánya az iskolával 

-szülő munkanélkülisége, anyagi gondok 

-gyermek védelembe helyezése 

Az egyik gyermek esetében már annyira elfajultak a dolgok, hogy intézzük az iskolaváltást is. Ezt meg 

kell lépni, mert a gyerekek félnek már ettől a társuktól és a szülők komolyan fontolgatják az iskola 

váltását. 

A segítséget nem igazán kérték ezek a családok. Minden esetben én kerestem meg őket és jeleztem a 

problémákat és kérdeztem rá a bajokra. Segítséget, érdeklődést csak a Fióka és a Gyámügy 

munkatársai mutattak felém. Ők rendszeresen kérnek tőlem véleményt az adott gyermekekről. 

Egy gyermek esetében volt szinte folyamatos, és most is fenn állnak a problémák. 

Minden esetben a személyes felkeresés megtörtént részemről. Igyekeztem és igyekszem most is 

toleránsabban viselkedni ezekkel a gyerekekkel és sokkal jobban odafigyelek rájuk. A súlyos anyagi 

gondokkal küzdő gyermeknek elintéztük az étkeztetését is az iskolában. Több esetben is az iskola 

vezetőségéhez kellett fordulnom a súlyos problémák miatt. A vezetőségtől minden segítséget 

megkapok. A szülőknek minden esetben tanácsot adtam a lehetséges megoldásokra, (pszichológus 

felkeresésére). 

Tanácsot kértem minden esetben iskolánk pszichológusától, az intézmény vezetőitől, kollégáimtól. 

Tanácsoltam a Nevelési tanácsadó segítségét, az újpesti gyermek pszichológia segítségét és minden 

esetben felajánlottam az iskola segítségét is. 

Rendszeresen küldöm a pedagógiai szakvéleményeket a problémás gyerekekről a Család- és 

Gyermekjóléti Központnak. 

Az egyik gyermek esetében sikerült az újpesti központban rendszeres ellátást intézni. Jelenleg is jár a 

gyermek hozzájuk. Érzem is a jó hatását, a gyermek viselkedésében.  

Sikerült elkerülnünk a másik gyermeknél, hogy kiemeljék őt az anya mellől. 



Készítette: Benkő Csilla, 3.,4. évfolyam munkaközösség-vezető 

18 

 

Mindkét családnál azt tapasztalom, hogy a szülők szégyellik magukat a problémák miatt, kerülik a 

kapcsolatot velem. Sok esetben agresszivitást is tapasztalok irányukból, támadnak sok esetben.  

Igazából úgy érzem én nyitottan és segítő szándékkal fordultam minden család felé, de a szülők inkább 

támadásnak veszik. Nem igazán látom mivel lehetne megoldani, hogy hatékonyabban tudjunk 

együttműködni. Mindenért a pedagógust hibáztatják, nem érzik a saját felelősségüket. 

Az iskolai szociális segítők folyamatosan jelen voltak. Rendszeresen érdeklődtek és ajánlották fel a 

segítségüket. Nagymértékben segítették a munkámat. Hálás vagyok nekik ezért.” 

 

 

8. Táblázatban kérjük a különböző szintű versenyek eredményeit. Csak a gyerekek 

létszámát írd be! 

 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi 1 2 1 

Fővárosi    

Regionális    

Országos 1   

 

 

9. 4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály 
    

Létszám 

                 Gimnázium 

létszám % 

4.a 27 0 0 

4.b 20 0 0 

4.n 18 0 0 

 

 

 „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben 

csiszoljam kristályba!"  Németh László 
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3.a 3.b 3.n 3. évfolyam 
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Olvasás, szövegértés 

3. évfolyam központi felmérőinek értékelése: 

 

Olvasás, szövegértés 

 

A gyerekeknek az „Állatkert” című ismeretközlő, tájékoztató jellegű szöveget kellett 

feldolgozniuk. A szöveg terjedelme megfelelő hosszúságú volt. Mivel tanulóink többsége jó tempóban, 

többnyire folyamatosan, kevés hibával olvasnak, így az olvasástechnika már nem okoz gondot 

számukra.  

 

 

 

A szövegben több olyan szó, kifejezés volt, ami nem feltétlenül tartozik bele egy harmadik 

osztályos gyermek aktív szókincsébe. (pl. zoológus, névadó, egzotikus, terrárium) 

Több földrajzi név is előfordult benne. Az ismeretterjesztő, tájékoztató jellegű szövegek a tanmenet 

szerint év vége felé kerültek sorra, néhány olvasmánytól eltekintve. Előtte meséket, elbeszéléseket, 

mondákat, verseket dolgoztunk fel. Összességében tehát a nehezebb szövegek közé tartozott ez a téma. 
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1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat 9. feladat Összesen:
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3.a 98% 70% 84% 90% 82% 71% 96% 74% 99% 85%

3.b 86% 93% 72% 83% 72% 65% 85% 75% 94% 80%

3.n 98% 96% 78% 91% 89% 71% 93% 68% 100% 86%

84%Évfolyamátlag:

A gyermekek szövegértési képességét befolyásolja az is, hogy képesek-e felismerni a szövegben 

a szövegtani sajátosságokat, a kohéziót és a koherenciát alkotó elemeket. A szövegértést 

meghatározza, hogyan képesek mozgósítani háttértudásukat, hogyan képesek felismerni a szöveg 

egész és a szövegegységek, a szövegelemek közötti összefüggéseket. A szövegértési készség 

fejlettségében befolyásoló tényező a gyermekek memóriája, az ismeretlen jelentésű szavak iránti 

toleranciájuk, a problémamegoldó képességüknek és az empátiának a szintje is.  

 

 

 

 

Legjobban sikerült feladatok: 

 információk keresése a szövegben 

 adatok gyűjtése 

 tulajdonságok társítása 

 műfaj meghatározása 

 

Az információk keresését a szövegben minden órán gyakoroljuk, gyakran találkoznak hasonló 

feladatokkal tanítványaink. Minden szövegfeldolgozásnál alkalmazzuk az adott szempontok szerinti 

adatok keresését. 

 A szövegtípusok meghatározásával és annak sajátosságainak megállapításával is minden 

olvasmány esetében foglalkozunk.  

A jól sikerült feladatok mind olyan típusúak voltak, amelyek pontosan visszakereshetőek a 

szövegben. Nem igényelnek elvonatkoztatást, összetett gondolkodást. 

A tulajdonságokat is ügyesen tudják értékítéletük szerint csoportosítani a diákjaink. 
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Nyelvtan 

Leggyengébben sikerült feladatok: 

 

 kifejezések megfelelőinek keresése a szövegben 

 vázlatpontok kiegészítése 

 

A rokon értelmű kifejezések megkeresése és bekeretezése nehezen ment, mert nagyon nehezek 

voltak ezek a szószerkezetek. (pl. kíváncsi gyerekek - kalandra vágyó lurkók) Sok volt a szövegben az 

idegen kifejezés, legtöbb esetben a gyerekek csak következtetés útján értelmezték a szószerkezeteket. 

Nem mindenki figyelt az összetett utasításra, (Keretezd be, és számozd meg!) és ebből kifolyólag 

pontatlanul dolgoztak.  

A vázlat kiegészítése típusú feladat gyengébb eredmény abból adódott, hogy a gyerekek 

elfelejtették megszámozni a bekezdéseket.  A több egyidejű információt tartalmazó feladatok hiányos 

megoldása általános probléma.  Figyelemfejlesztéssel, önellenőrzéssel próbálunk javítani rajta. 

 

 Magyar nyelv 
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1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat 5.feladat 6.feladat 7.feladat 8.feladat 9.feladat 10.feladat 10.feladat 12.feladat Összesen

3.a 97% 91% 97% 89% 94% 75% 94% 90% 99% 85% 87% 77% 89%

3.b 84% 88% 91% 88% 85% 73% 90% 82% 85% 87% 83% 79% 84%

3.n 87% 89% 96% 90% 98% 90% 97% 85% 94% 88% 84% 81% 88%

87%Évfolyamátlag:
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A feladatlap nehézségi szintje megfelelő volt. Tanulóinknak tizenkettő feladatot kellett 

megoldaniuk a tanév során elsajátított ismeretekre alapozva.  Az összeállított feladatlap magába 

foglalta a mondatfajtákról, szófajokról tanultakat. A tollbamondás és a „j” hang megfelelő jelölése is 

részét képezte a dolgozatnak.  

 

 

A legjobban sikerült feladattípusok:  

 főnevek fajtái 

 főnevek toldalékolása 

 mondatfajták 

 igekötős igék 

 

A főnév fajtáinak felismerése, és a példakeresés könnyű feladat volt. Egy-egy tárgy vagy élőlény 

megnevezése nem okozott gondot a gyerekeknek. Akik hibáztak, azok a gondolati dologhoz írtak 

helytelen kifejezést. 

Jól sikerült a mondatfajták felismerése, és a mondatvégi írásjelek pótlása is. A mondatfajták 

megismerése már 2. osztályban elkezdődik és 3. osztályban folytatódik. Valószínűleg ezért jobban 

elmélyült már ennek ismerete a tanulókban.  

Az igekötős igék kellemes meglepetésként hatottak. Tanítványaink ügyesen elboldogultak a 

szófaj adta feladattípussal. 

  

A leggyengébben sikerült feladatok: 

 tollbamondás  

 igeidők 
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Matematika év végi dolgozatok 

A tollbamondás mindig a gyengébben sikerült feladattípusok közé tartozik. Az állandó és 

folyamatos gyakorlás ellenére sem volt meglepő, hogy ez a feladat sikerült a leggyengébb. A    

helyesírás    végigkísér    egész    életünket, ezért a helyesírási   kultúra fejlesztése nem elhanyagolható 

területe az iskolai nevelésnek. A diktálás utáni írás képessége egy magasabb szintű képesség, mint a 

másolás. Az elhangzó szöveg írásos rögzítése megköveteli a helyesírás szabályainak ismeretét és 

alkalmazását. Egyénenként eltérő mennyiségű ismétlés és gyakorlás szükséges ahhoz, hogy a szabály 

algoritmusa rögzüljön az emlékezetben, azaz belsővé váljon. Nem könnyíti meg a gyerekek helyzetét 

az sem, hogy mindössze heti kettő nyelvtan órájuk van, a rengeteg ismeretanyag mellett kevés idő jut a 

tanultak elmélyítésére.  

 Vannak rossz helyesírású tanulók, akik rengeteg hibával dolgoznak. Ennek vagy nyelvi 

nehézség, több esetben pedig tanulási nehézség az oka. 

 Az önellenőrzés hiánya is okozza, hogy sok hiba marad az írásban. A hibatípusok alapján 

továbbra is kiemelten fontos a helyesírási készség fejlesztése. 

  

Matematika 

 

A matematikai tudást mérő feladatlapban tanulóinknak nyolc feladatot kellett megoldaniuk, a 
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1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat Összesen:

Matematika

Le
je

gy
zé

s

Sz
ám

sz
o

m
sz

.

Sz
ab

ál
y

N
yi

to
tt

m
.

M
ű

ve
le

te
k

M
ű

ve
le

ts
o

r

M
ér

té
kv

ál
tá

s

Sz
ö

ve
ge

s

3.a 92% 98% 70% 82% 83% 75% 69% 88% 82%

3.b 87% 83% 51% 68% 57% 40% 62% 34% 65%

3.n 94% 96% 82% 85% 89% 85% 83% 77% 88%

78%Évfolyamátlag:

tanév során elsajátított ismeretekre alapozva.  

A grafikon alapján jól látható, hogy az osztályok kiegyenlített teljesítményt nyújtottak, kivéve az egyik 

csoport. Ez az eredmény jelentősen rontotta az évfolyam eredményét. Az osztályban tanító kolléga véleménye 

szerint a legnagyobb gondot a szöveges feladatok okozták számukra. A matematikai logikahiánya, a 

szövegértés, az irányított koncentráció nagyon gyenge a gyerekek nagy részénél. A családok nem segítik 

megfelelően az otthoni tanulást, gyakorlást. Annyit tanulnak amit az iskolában órákon kell. Ez kevés a 

berögzüléshez. A harmadik évfolyam legfontosabb feladata az írásbeli műveletek megtanítása és készségszintű 

elsajátíttatása. Rendszeres, otthoni gyakorlás nélkül ez nem megy. 

 

 

 

 

Legjobban sikerült feladattípusok: 

 

 betűkkel leírt számok lejegyzése 

 számszomszédok megnevezése 

 nyitott mondatok 

 

Az első feladat -számok lejegyzése- nem okozhatott gondot tanítványaink számára. A gyerekek 

minden nap számokat olvasnak és látják a leírt képét.  

A legjobban sikerült feladatok eredményességét abban látjuk, hogy már második évfolyam óta 

rendszeresen előforduló feladattípusok, amik már rutinszerűvé váltak. 

A számegyenesen való tájékozódás első osztály óta tananyag, ha megtanulta a számok helyét 

100-ig, akkor 1000-ig sem okozhat gondot a tájékozódás. A kerekítés is könnyű feladatnak bizonyult.. 
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A nyitott mondat mivel csak egy műveletből állt nem volt nehéz. Sokkal nehezebb példákon is 

gyakoroltak már diákjaink.  

Leggyengébben sikerült feladattípusok: 

 szabályjáték 

 írásbeli műveleteknél a becslés, hiányos műveletek 

 mértékváltás 

 szöveges feladat 

 

Komlex, összetett gondolkodást igénylő feladattípusok közé tartozik a szabályjáték. Nem 

minden tanuló képes az összetett gondolkodás képességének elsajátítására. Tanítványaink egy kisebb 

része nyújtott be hibátlan megoldást, a nagyobb része nem jött rá a szabályra, így a táblázatot nem 

tudták kitölteni. Mivel ez a feladat a 3. feladat volt a sorrendben, így nagyon sok időt eltöltöttek 

tanítványaink ennek a megoldásával és a többi feladatra már nem fordítottak elegendő időt, figyelmet.

  

Az írásos műveleteknél a becslés és a hiányos műveletek jelentettek gondot. Annak ellenére, 

hogy ezt sokat gyakoroltuk, még mindig tévedések fordulnak elő. A hiányos művelet megoldásában a 

kivonásban tévedtek a legtöbben, ennek az oka, hogy ezerből kellett kivonni, egyszerre több mindenre 

kellett figyelni.  

A mértékegységek átváltásának követelménye nem életszerű, így a 7. feladat megoldásának az 

alacsony szintje ennek köszönhető. Tanítványaink nehezen tudják az ismereteket életszerű helyzetbe 

helyezni, gondolataikat elvonatkoztatni. 

A szöveges feladatoknál kollégáim úgy érezték, hogy a hely, ahol a műveleteket végezhették el a 

gyerekek, eléggé szűkös, behatároló volt. Ezt félrevezető helyzetnek érezték.  

A digitális időszak kissé belassult tempója után a jelenléti oktatásban sikeresen felvettük a 

normál munkatempót, ennek ellenére úgy érezzük, hogy a tanulók pszichés és fiziológiai adottságai, 

lehetőségei is befolyásolják az eredményeket. A tanulók élethelyzete helyenként szélsőségesen romlott, 

így a tanulásra való képesség és szándék is gyengül folyamatosan. 

 

További célunk fejleszteni diákjaink logikus gondolkodását, több szabályjáték típusú feladat 

megoldásával. Az írásbeli műveletek elvégzésénél a becslés képességét. Illetve a hiányos kivonások 

megoldására szeretnénk kiemelt figyelmet fordítani. 
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1.feladat 2.feladat 3.feladat 4.feladat 5.feladat 6.feladat 7.feladat 8.feladat Összesen

4.a 70% 94% 84% 95% 96% 91% 87% 96% 92%

4.b 53% 84% 37% 89% 70% 42% 74% 80% 74%

4.n 91% 96% 69% 87% 76% 76% 72% 80% 81%

82%
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4. évfolyam központi felmérőinek értékelése: 

 

Olvasás, szövegértés 

Tanulóink olvasás, szövegértési tudását, Krúdy Gyula: Törpe trombitás c. mondájának 

feldolgozásával és az ahhoz kapcsolódó feladatokkal mértük fel. 

 

 

A feladatok főként a szövegben való tájékozódásra, adatgyűjtésre, műfajismeretre, vázlatpont 

címek írására, rokonértelmű szavak ismeretére, cselekvést jelentő szavak időrendi sorrendiségére 

irányultak. A szövegben való pontos tájékozódás érdekében tanítványainknak többször is el kellett 

olvasniuk egy-egy szövegrészletet.  
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A legjobban sikerült feladattípusok: 

 főszereplők, helyszínek keresése 

 adatgyűjtés 

 rejtvény   

 

A főszereplők, helyszínek keresése, adatgyűjtés egyszerű szövegértési művelet. Nem okoz 

gondot tanítványaink számára. 

A tanév folyamán előtérbe került a válogató olvasás, így a gyerekek könnyen tájékozódnak a 

szövegben, melynek elengedhetetlen feltétele a biztos olvasástechnika. 

A legegyszerűbb az információ-visszakeresés művelete, mely egy vagy több elem 

visszakeresését és azonosítását kívánja meg a tanulótól. A szöveg explicit (szó szerinti) vagy implicit 

(rejtetten jelen lévő) elemeit kell felismernie, és a feladatban megadott szempontok szerint 

kiválasztania. A tanulónak a szövegben elszórt adatokra kell figyelnie, szelektíven kell olvasnia, „át 

kell futnia” a szöveget, és ki kell választania a kívánt adatot. Ide tartoznak a ki?, mit?, mikor?, hol? 

kezdetű kérdések, szereplők, helyszínek azonosítása. Az információk visszakeresése feltételezi az 

adott szövegegészről kialakult, az aktuális olvasási élményen alapuló tudást, amely nélkül nem 

lehetséges a szövegben való tájékozódás. 

A rejtvényfejtés mindig a diákok kedvelt feladatai közé tartoztak. Valaminek a kiderítése, a 

válaszkeresés izgalmas pillanatokat okoznak számukra, a nehézség csupán abból eredhet, hogy a több 

helyes megfejtésből ki kell választani a keresztrejtvénybe illőt. Az olvasmány figyelmes elolvasása 

után és az előzetes feladatok kitöltését követően nem jelenthettek problémát a gyerekek számára.  

                                                                                                      

A leggyengébben sikerült feladatok: 

 

 műfaj 

 bekezdések 

 rokonértelmű szavak  

 



Készítette: Benkő Csilla, 3.,4. évfolyam munkaközösség-vezető 

11 

 

A három osztály olvasás-szövegértés felmérőkben elért tudását összevetve, viszonylag egyenletes 

teljesítmény volt tapasztalható. Az alacsony százalékok csak egy-egy területen érintették az 

eredményeket. 

A műfaji meghatározás, a mondai sajátosságok ismerete nem jelentek meg túlzó mennyiségben a 

tanév folyamán olvasmányaink tárházában.  

A bekezdések megtalálása az egyszerű szövegértési műveletek közé tartozik. A nehézséget az 

okozta a tanulóknak, hogy nem volt egyértelmű a bekezdés és a rész fogalma. A szöveg részekre volt 

tagolva. Így egy részhez több bekezdés tartozott. Sokan abba a hibába estek, hogy az egész részt 

bekeretezték.  

A szókincsbővítés kiemelt célunk, annál is inkább, mert tanítványaink szoció-kulturális háttere 

indokolttá teszi ezt. Ennek szükségességére utal a rokonértelmű szavak megtalálása típusú feladat. Ez 

a terület a mindennapi szóhasználatban megjelenő szavak mellett, a szépirodalmi szövegek 

feldolgozásával fejleszthető leginkább.  

A továbbiakban is fontos feladatunk a gyenge olvasási készséggel rendelkező tanulók egyéni 

fejlesztése.  Az időrendi sorrend megállapítása, a „miért” kérdésekre válaszadás, indoklás, ennek 

gyakorlása. 
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1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat Összesen:
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4.a 80% 89% 76% 94% 76% 99% 67% 80% 82%

4.b 84% 89% 74% 99% 55% 98% 76% 85% 84%

4.n 71% 88% 80% 98% 73% 84% 88% 74% 81%

82%Évfolyamátlag:

Magyar nyelv 

A negyedik osztályos év végi magyar nyelv tantárgy mérőanyagában a legtöbb feladat az 

alkalmazásra helyezi a hangsúlyt. Ez nagyon fontos az alsó tagozatos tanulók esetén. 

Ugyanakkor az igemódokkal, igeidőkkel kapcsolatos feladat kimondottan szembe megy ezzel az 

elvvel. Elméleti ismereteket kell a gyerekeknek csokorba rendezniük, rendszerezniük, átlátniuk, ami 

nem egyezik a gyerekek életkori sajátosságaival. Különösen megnehezíti a helyzetet, hogy a tanulók 

rendelkezésére álló taneszközök nem tartalmaznak ilyen típusú feladatot. 
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Legjobban sikerült feladattípusok: 

 tulajdonnevek helyesírása 

 igekötős igék 

 főnév-melléknév egyeztetése 

 

A tulajdonnevek helyesírását mérő feladatban eredményekkel elégedettek lehetünk. 

Nem a helyesíráshoz kapcsolódó hibák voltak a legszembetűnőbbek, hanem szövegértési, 

értelmezési nehézség miatt voltak zömében a pontatlanságok. 

Az igekötős igékkel kapcsolatos nyelvtani tananyagot egész évben folyamatosan gyakoroltuk 

mozgásos játékokkal, applikációs eszközökkel, hagyományos másoltatással, online feladatokkal. A 

folyamatos gyakorlás meghozta az eredményt. 

A melléknév + főnév szószerkezet már harmadik osztályban előkerül, mikor tanítjuk a szófajokat. Így 

ez a feladat nem okozott gondot tanítványaimnak. 

   A főnév-melléknév egyeztetése feladatban segítségünkre lehetett a tanóráinkon alkalmazott tudatos 

szókincsfejlesztés és a választékos szókincshasználat alkalmazása. Tanulóink gyakran olvasnak 

szépirodalmi szövegeket, mellyel nemcsak az olvasóvá nevelés a célunk, hanem a választékos 

kommunikáció használatának fejlesztése is.  

 

Leggyengébben sikerült feladattípus: 

 

 a névelők és a névutók kiválasztása mondatból 

 rövid, hosszú mássalhangzók beillesztése a szavakba 

 igék ragozása 

 

A viszonyszóknak nincs önálló jelentésük, a szószerkezetbeli vagy a mondatbeli helyük, a másik 

elemhez való kapcsolatuk határozza meg a jelentésüket. Önállóan nem lehetnek mondatrészek, nem 

bővíthetők, általában nem toldalékolhatók. Ilyen a névelő („tán kigyúlt a ház is”), a 

névutó („láb alatt ne legyek”). Mivel nincs kérdőszó, amivel rájuk kérdezhetünk, így megnehezíti a 
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tanulási folyamatot. A határozott névelő gyakran összekeverhető a mutató névmással (idén azt is 

tanultuk). A határozatlan névelő nagyon sok gyereknél számnévként rögzül. 

A névelő, névutó kiválasztása a mondatból nehézséget okozott a gyerekeknek. A névutót többen 

is elrontották, a névelőket pedig felcserélték. Az eredmény alapján azt gondolom, hogy sokkal 

nagyobb figyelmet kell fordítanom a szinten tartásra, mert csak így tudom kiküszöbölni ezt a 

hiányosságot. Fontos ez azért is, mert ezeknek a megismerésére mindössze egy-egy tanóra áll 

rendelkezésre, folyamatos ismétlés hiányában elfelejtik a gyerekek az ismeretet.  

A magán- és mássalhangzók pótlása esetében még mindig általános hiba, hogy nem minden 

tanuló gondolkodik a mondat szintjén, így akadnak olyanok, akik megelégednek a szavak értelmesre 

történő kiegészítésével.  

Mindannyiunk nevében mondhatom, mivel heti két nyelvtan óránk volt, nagyon megnehezítette a 

4.osztályos nyelvtan tananyag elsajátítását és a helyesírás tanítását. Szinte minden órán új anyagot 

vettünk, így nagyon kevés idő maradt a gyakorlásra. 

 

Matematika 

 

 

A matematika dolgozatoknál, egyenletes eredményeket produkáltak tanítványaink. 
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1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat 7. feladat 8. feladat 9. feladat Összesen:

Matematika
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4.a 92% 76% 85% 90% 82% 60% 67% 87% 86% 80%

4.b 93% 85% 96% 87% 81% 90% 58% 76% 93% 84%

4.n 93% 79% 94% 86% 84% 82% 57% 89% 82% 83%

82%Évfolyamátlag:

Úgy gondoljuk összességében elégedettek lehetünk. Elmondhatjuk, hogy a sok gyakorlás meghozta 

a várt eredményt. Nagy előrelépést tettünk az írásbeli műveletek megoldásának és a nyitott mondatok 

megoldásának a területén. A fejlesztésre szoruló tanítványaink, a leírt keretek között, magabiztosan 

képesek számolnak. 

A felmérőlap a 10000-es számkörben való ismeretek mérését célozta meg. A tanulóknak biztos 

tudással kellett rendelkezniük a számok tulajdonságaival kapcsolatban, jártasnak kellett lenniük az 

írásbeli műveletek algoritmusának alkalmazásában. Szükségük volt gyakorlati ismeretekre, az 

összefüggések, kapcsolatok felismerésében, a problémamegoldó gondolkodásban. Ismerniük kellett a 

mértékegységeket, valamint az egyszerű átváltásokat. 

 A feladatok között szerepeltek a számok értékeire (alaki, helyi, valódi érték) vonatkozó 

ismeretek, kerekítés tízesekre, százasokra, ezresekre, írásbeli összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű 

szorzóval, osztás egyjegyű osztóval, valamint fejszámolás, nyitott mondatok, kerületszámítás, 

egyszerű, ill. összetett szöveges feladatok is.  

 

 

 

Legjobban sikerült feladatok: 

 

 számok kerekítése 

 számok tulajdonságai 

 írásbeli műveletek 

 szöveges feladatok 
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A számok kerekítésében képesség szintjén tevékenykednek tanítványaink. Ez fontos, alapját 

képezi a matematikának. Az eredményességet segítette az is, hogy az írásbeli műveletek végzésénél, a 

becslés során is rendszeresen alkalmazzuk a tanult ismereteket, ezzel alapot adva a rutinszerű 

számolási képesség kialakításában. 

Amire igazán büszkék lehetünk, a szöveges feladatokban és az írásbeli számolásban elért 

eredményeink. A szöveges feladatok megoldása néhány tanuló kivételével mindenkinek sikerült. 

Figyelmetlenségi hibákat sajnos akadnak, de a szöveges feladatok megoldási lépéseit mindenki tudja, a 

megoldást is jól megtalálja a többség.  

 

Leggyengébben sikerült feladatok: 

 nyitott mondatok 

 mértékegységek, átváltások 

 valódi érték megállapítása 

 

A nyitott mondat az a feladattípus, ami mindig a legnagyobb fejtörést okozza a gyerekek számára. 

Tapasztalatunk alapján a tanulók már félve kezdenek neki ennek a feladatnak, mert nehéznek 

gondolják. A gyengébb teljesítmény oka lehet még, hogy ez a feladattípus logikus matematikai 

gondolkodást igényel, nem mechanikus számolást. 

A mértékegység átváltását többségükben értik tanítványaink, jól meg is csinálják, talán túl 

magabiztosak voltak. A reláció megállapítása sem jelent gondot nekik, de most ezt is csak úgy 

ránézésre akarták megoldani és nem gondolkodtak, összecsapták, így ilyen is lett az eredmény. 

A valódi érték megállapítása azért sikerült olyan gyengén, mert azt gondolták, hogy ez nagyon 

könnyű, aztán itt sem voltak elég figyelmesek. Javításkor, megbeszéléskor nagyon sok tanuló kapott a 

fejéhez, hogy mit nem vett észre. 

 

Összegezve, a továbbiakban is szükségesnek tartjuk a koncentrációs képesség fejlesztését, a 

mindennapi fejszámolást, az alapműveletek napi szintű gyakoroltatását. Továbbá a nyitott mondatok 

algoritmusának rutinosabb használatát.  

            



„A 21. század tanára sok mindent tud, de amiben igazán járatos, az a gyerek. A 

gyerekkel való bánásmód. A szociális érzék. A konfliktuskezelés.” 

(Vekerdy Tamás) 
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1.rész 

1. Hogyan segítetted szakmai munkáddal az intézmény kiemelt céljainak és 

feladatainak megvalósulását a nevelő- oktató munka területén!  

      

Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való 

megfelelés, fejleszthető területek megerősítése.  

Minden évfolyamon a házirendben meghatározottak szerint egységes témazáró 

dolgozatokat íratunk magyar nyelvtan és irodalomból, valamint történelemből. Az 

osztályzásnál tartjuk magunkat a százalékos értékeléshez kapcsolódó érdemjegyekhez, 

amelyeket mindig jól láthatóan tüntetünk fel a dolgozatokon. Munkaközösségünk három tagja 

az iskolánk honlapján megjelenő elvárásrendszernek megfelelően vett részt ebben a tanévben 

belső önértékelésen. A házirendbe foglalt legfontosabb tudnivalókat minden tanév elején 

megismertetjük diákjainkkal. Mi, pedagógusok is igyekszünk megfelelni a benne 

foglaltaknak, de azt gondoljuk, hogy nem lehetünk teljesen elégedettek. Néhány pontban 

egységesebben kellene fellépnünk, mert a diák joggal veszi észre és hozza tudomásunkra, 

hogyha valakinél egy adott dolgot nem lehet megtenni a házirend szabályaira hivatkozva, 

akkor a másik tanárnál azt miért lehet mégis büntetlenül elkövetni. Magunkba kell néznünk, 

és levonni a megfelelő következtetéseket. Sajnos a sok esetben feszített tempó, a 

helyettesítések és a tanórán kívüli programok sokasága mellett nem mindig fordítunk elég 

figyelmet az egységes fellépésre. 

 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

Erre a kiemelt feladatra évek óta nagy hangsúlyt fektetünk. Az egyes leckékhez 

kapcsolódóan az adott osztályokkal mindig megbeszéltük, hogy otthon hogyan, milyen 

technikával tanuljanak. Felvetődött egy kollegától, hogy megérne egy nevelőtestületi 

értekezletet tartani, hogy a tanulók is megtesznek-e mindent, ami tőlük elvárható. Mert ezen a 

szinten folyamatos romlást érzékelünk, főleg a digitális oktatás bevezetése és a járvány 

megjelenése óta. Szerencsére ebben a tanévben nem volt szükség digitális oktatás 



elrendelésére, de az ott használt platformokat az idei tanévben is beépítettük a tanórák 

mentébe.  

Sok feladatot oldottunk meg a Wordwall, Learningapps, Kahoot oldalakon. Használtuk az 

nkp.hu feladatait. PPT-k és YouTube videók bemutatásával színesítettük a tanórákat. Egyes 

történelem órákon előkerül az okostelefon, amelyet forráselemzésre használtak diákjaink. 

Az 5. évfolyamon elkezdtük elsajátítani a diákokkal a hatékony jegyzetkészítés technikáit 

és elkezdtünk ismerkedni azokkal az internetes oldalakkal, amelyek segítségükre lehetnek, ha 

a házi feladattal vagy gyűjtőmunkával kapcsolatban elakadnak. Kiegészítjük a tanagyagot 

különböző típusú fénymásolt feladatokkal, rendszerhez szoktatjuk a diákokat: rendszeres és 

ismétlődő apró számonkérésekkel a folyamatos felkészülés érdekében.  

A tanórák egyre nagyobb százalékában kooperatív-, csoport- (csoportforgó) vagy páros 

munkában dolgozunk – egyre kevesebbet frontálisan. Úgy tapasztaljuk, hogy tanítványaink 

nagyon megszerették és megkedvelték ezeket a munkaformákat, egyre jobb a kooperáció 

közöttük. Ezeken az órákon nem passzív szemlélők a diákok, hanem aktív közreműködők az 

irányításunk alatt.  Így tud megvalósulni csak igazán a munkáltató jelleg. Mindez azonban 

csak azokra a diákokra igaz, akik akarnak dolgozni, még akkor is, ha BTM-s vagy SNI-s 

diákokról van szó. Dolgoznak, igyekeznek, készülnek a tanórákra, van sikerélményük, 

többnek már nem az elégséges, hanem a közepes- vagy jó jegy elérése lett a cél. Ennek 

elérésében teljes mértékben támogatjuk őket és együtt örülünk velük, ha sikerül. Ezért is 

voltak nagyon jók az 5-6. évfolyamon a témahetek órái, mert kicsit kötetlenebb formában, 

párban és csoportban dolgozhattak együtt egy-egy téma feldolgozása kapcsán. 

Van azonban néhány diák, akik egyáltalán nem akarnak dolgozni, pedig nem buták, 

csak olyan lusták, hogy közülük van, aki már táskát sem hoz be az iskolába, tanterembe és 

semmiféle munkára nem hajlandó. Sokan úgy véljük, hogy nincs következetes büntetés a 

vétségek után és vérszemet kapnak; keményen próbálgatnak minket, hogy kinél meddig 

mehetnek el – a többi diák pedig egyelőre csendben szemléli, hogy ezek bármit megtehetnek. 

Sajnos van olyan osztály, ahol tavaly még csak 1-2 ilyen renitens tanuló volt, idén már akár 4-

5 diák is hasonlóan viselkedik. 

Van, aki elkeserítőnek tartja, hogy mi, szaktanárok semmiféle segítséget, iránymutatást nem 

kapunk az iskola vezetőségétől, hogy mit kezdjünk ezekkel a diákokkal. „Elképedve 

tapasztalom, hogy ezek a diákok több tucat KRÉTA beírás ellenére sem kapták meg a soron 

következő büntetési fokozataikat, pedig erről a házirend egyértelműen rendelkezik. Szomorú, 

hogy a vírushelyzet miatt a szőnyeg alá söprünk lényeges és fontos dolgokat és elmegyünk 

mellettük, mintha mi sem történt volna. Persze tudom, hogy ez a könnyebb, mintsem beleállni 



ezekbe a dolgokba; de úgy gondolom, hosszú távon az iskola hírnevének a kárára megy 

mindez és lehet, hogy lesznek olyanok, akik e miatt elmennek majd iskolánk mellett is és 

másikat választanak gyermeküknek.” 

Rajz szakos kollegánk a tavalyi év tanulságai és a beszámolók okán az idei tanmenetei 

elkészítésekor kiemelt figyelmet szentelt a tantárgyi kapcsolódásoknak: igyekezett a 

matematikai gondolkodást és a szövegértést, az esztétikus külalakot, írásképet is erősítő, 

gyakorló feladatokat becsempészni a vizuális kultúra órák keretei közé. Külön kiemelné a 

térszemlélet (térbeli tájékozódás, térbeli gondolkodás, térérzékelés) fejlesztését, mely 

szorosan kapcsolódik a matematikai problémamegoldó gondolkodáshoz, illetve a 

geometriához kapcsolható feladatokat, ezeket 5-8. osztályig lazán egymásra épülő 

egységekben próbálja kivitelezni a tanórákon (példák: térképes feladatok - Minotaurusz 

labirintus építés, mentális forgatás játék - tangram, perspektíva ábrázolás - kockacukor 

modellezés, ehető építészet: stabil rácsszerkezetek gumicukorból és hurkapálcából, játékos 

perspektíva 5.évfolyamon, belső tér tervezés, alaprajz értelmezés)  

Idén a szövegértés és az íráskészség fejlesztésére újabb kísérleteket tettünk: az órai 

feladatok kivetítése és közös értelmezése, az írásban bemutatott kritériumrendszerek közös 

elemzése a tanulókkal, illetve több olyan feladat melyben megjelenik az írásbeli 

kommunikáció: véleménynyilvánítás, önkifejezés vagy különböző szövegek -mint képi elem 

beépítése az órai produktumba (néhány példa: képregények, kódexkészítés, saját családi címer 

tervezése, tipográf önarcképek, képversek és kollázsok). A tavalyi felvételi elemző 

beszámolón nagy hangsúlyt kapott az érvelés gyakorlásának fontossága, így minden alkalmat 

próbálunk megragadni a tanórákon kisebb viták, vélemény ütköztetések alakítására és így 

játékosan az érvelés gyakorlására. Van, aki a produktumok közös értékelésénél gyakran kéri a 

gyerekektől írásos önértékelést, melyben meg kell indokolniuk, hogy mi az, ami jól sikerült és 

miért, illetve mi az, ami kevésbé. 5-6. évfolyamon nincs olyan irodalom témazáró, ahol az 

utolsó kérdések ne arról szólnának, hogy a diákok fogalmazzák meg a saját véleményüket a 

tanult művel kapcsolatban (pl.: Ki volt a kedvenc szereplőd, miért? Mi a történet tanulsága 

számodra? Mit tudsz a saját életedben is hasznosítani az olvasottakból?) 

Osztályfőnöki órákon is bemutattunk különböző módszereket. Ezen felül a Discord 

csoportokba töltöttünk föl online szakkönyveket és kézikönyveket, segédleteket, online 

feladatokat, melyek használatát az órákon megtanultuk. 

Ének órán is a következő módszereket alkalmazza a kollegánk: tanítói bemutatás, magyarázat, 

megbeszélés, szemléltetés, megfigyeltetés, vita, érvelés, rendszerezés, munkáltatás, 

improvizáció, játék. 



Ének-zene tankönyvünk az 5. és a 6. évfolyamon is elérhető digitalizált változatban, de zenei 

anyagának elérhetősége még mindig hiányos. Tanóráin gyakran használ a tananyaghoz 

kapcsolódó videókat, összeállított ppt-ket, melyeket projektor segítségével vetít ki a 

gyerekeknek. Nagy figyelmet helyez a ritmuskészség, a szolmizációs készség fejlesztésére, a 

zeneelméleti ismeretek folyamatos bővítésére, rendszerezésére. Igyekszik óráit változatossá 

tenni. A népdalokban megjelenő régies kifejezéseket, régi viseleteket, eszközöket, népi 

hangszereket hagyományőrző egyesületek videóival próbálja az énektanár közelebb hozni a 

gyerekek világához. Illetve felhívni rá a figyelmet, hogy ezek a hagyománytisztelő 

kezdeményezések gyakran felkarolva a régit, tisztelve annak értékét, újra gondolva azt 

megállják helyüket mai világunkban, akár a divat, akár a modern zenei stílusok tekintetében. 

Úgy gondoljuk, nagyon fontos tényező a tanulók tanulmányi előmenetelének 

fejlesztése érdekében a tanulási morál erősítése. Fontos, hogy tudatában legyenek saját 

tanulási technikájukkal. A gyerekek nagy része vizuális beállítottságú. A tanórákon a kézzel 

fogható dolgokat igyekszünk bemutatni, PPT-k használatával látják is az elhangzottakat. A 

tapasztalatunk, a tanulók nagy része nem gyakorol otthon, abból „táplálkoznak”, amit a 

tanórán hallanak. Pedig nagyon fontos a tananyag rendszeres ismétlése otthon és a tanórákon, 

ezáltal segítve a tudás elsajátítását, a témazárók megírásának sikerességét. 

Az osztályfőnökök többsége kikéri a kollégák tanácsát, javaslatát (pl. matekból, 

földrajzból), hogyan lehet az egyes tantárgyakat hatékonyan tanulni és erről nem csak 

személyesen beszélnek a gyerekekkel az osztályfőnöki órákon, hanem a módszereket, 

technikákat felteszik az osztály Discord csoportjába és a szülőknek is elküldik. Azt 

tapasztaltuk, ahol a szülővel sikerül hatékonyan együttműködni, ott látható a javulás, de az ő 

támogatásuk nélkül nagyon nehéz dolgunk van. 

Pedagógiai munkánk elsődleges célja, hogy megismerjük a tanulók lelki állapotát. 

Igyekszünk felszínre juttatni azokat a belső érzéseiket, problémáikat, amelyeket nem osztanak 

meg másokkal, s emiatt gyötrődnek. Sajnos több tanuló is érintett. Viselkedésük okát feltárva 

tudunk nekik segíteni (természetesen csak bizonyos korlátok között) a négyszemközti 

beszélgetések során. Igazi öröm számunkra, amikor a beszélgetéseink végén nyugodt, 

mosolygós arccal köszönnek el. 

 

 Országos mérésekre való felkészítés a jobb eredmények elérése érdekében.  

 

Idén először online formában valósult meg az országos kompetencia-mérés szövegértésből 

is. Sajnos nehezített pályán mozogtunk, mert mindössze 2 mintafeladatsor volt az Oktatási 



Hivatal honlapján, amelyeket becsülettel meg is oldottunk a 6. osztályos gyerekekkel a tanulói 

tabletek segítségével. A tanórákon továbbra is papíralapú feladatokkal gyakoroltunk a 

kompetencia-mérés szövegértés részére. Ugyan az eredményeket még nem ismerjük, úgy 

éreztem, hogy azokban az osztályokban (6. b és c), ahol egy plusz órát kaptam nyelvtanból a 

második félévben a szövegértés fejlesztés gyakorlására, mindent megtettünk azért, hogy ez az 

eredményeken is látszódjon. Minden feladattípusból kerültek a gyerekek elé szövegek: 

szépirodalmi művek részleteit, tudományos szövegeket és a mindennapi élet szövegeit is 

értelmeztük, típusfeladatokat gyakoroltunk és nagy hangsúlyt fektettünk az egyéni érvek 

alkotásának fejlesztésére is. Ezt feladatok formájában beépítettük a felső tagozat irodalom 

témazáróiba is. Nagy hangsúlyt fektettünk a helyes időbeosztás, különböző praktikák 

megbeszélésére (pl.: Ne töltsenek túl sok időt egy-egy feladattal, inkább menjenek tovább és 

térjenek rá vissza később stb.).  

Év elején, félévkor és év végén, minden évfolyamra kiterjedő szövegértés mérést írtak a 

gyerekek és megvalósítottuk a követő mérést is novemberben és márciusban. A 6. b és 6. c 

osztály próbakompetencia feladatsort töltött ki tanórai keretben, 45 perc alatt, modellezve a 

májusi mérést. Nem csak azokkal a diákokkal gyakorlunk, akik ebben a tanévben írják a 

mérést, hanem minden évfolyamon. Jobb, ha hozzászoknak a feladattípusokhoz, 

időbeosztáshoz. Legyen bármely szakos is, munkaközösségem minden tagja hangsúlyozta, 

hogy tanóráikon alkalmaznak szövegértési feladatokat, hiszen abban nagyon régóta 

egyetértünk, hogy nem csak a magyarosok feladata a szövegértés gyakorlása, technikák 

alkalmazása.  

Fontos tapasztalat a következő tanévekre nézve, hogy vagy a magyarórák vagy a digitális 

kultúra órák keretében meg kell oldani, hogy a gyerekek számítógépek előtt gyakorolhassák a 

szövegértési feladatokat. Egyrészt a tableteken teljesen máshogy működtek a 

gyakorlófeladatok megoldásai (kisebb képernyő, más beosztás, ujj és egér használatának 

különbsége…), másrészt az is kiderült, hogy sok gyerek egyáltalán nem jártas a gépelésben, 

nehezen találták az egyes karaktereket a billentyűzeten és emiatt ment nekik lassabban egy-

egy feladatsor megoldása. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

Mind a magyar nyelvtan és irodalom, mind a történelem tantárgy kapcsán folyamatos 

munkával járt, de zökkenőmentesen zajlott az egységes követelményrendszer kialakítása 6. 



évfolyamon. Miután létrehoztuk az egységes tanmeneteket, következhetett a dolgozatok 

kialakítása.  

A 6. évfolyamos egységes történelem témazárókat Böbe nézte és alakította át a tananyaghoz 

illeszkedve. Felhasználta a régi dolgozatokat, és tett be új feladatokat is, azok helyett, amikre 

a választ az új tankönyv már nem adja meg. 

Magyar nyelvtanból nincsenek a tankönyvhöz és munkafüzethez igazodó, előre elkészített, 

egységes témazárók, ezért azokat közös megbeszélés után én (Ivett) alakítottam ki. Magyar 

irodalomból tudunk támaszkodni előre megírt felmérőlapokra, de ott is változtattam a 

kollégákkal való közös konzultációk után. A tanmenetben megadottak alapján haladtunk a 

memoriterek kikérdezésével, a korábbi évek gyakorlatát követtük a szövegértés mérések 

íratásakor. A többi évfolyamon a jól bevált, egységes követelményrendszerhez tartottuk 

magunkat. 

Gizi: Magyar-történelem szakosként már érkezésemkor nagyon sok segítséget kaptam az első 

munkaközösségi értekezleteken. Megkaptam azt az egységesen kidolgozott szabály- és 

követelményrendszert, ami pontosan rögzítette, mit kell tennem, ha hiányzik a diák 

felszerelése, mi a következménye a leckehiánynak, hogyan jutalmazzuk az órai szereplést, a 

szorgalmi feladatokat stb. Hány százaléktól kaphat a diák ötöst, négyest, hármast, kettest vagy 

elégtelent. Anett: Az évek óta működő egységes követelményrendszer a történelem órákon 

gördülékenyen működik. Márciusi csatlakozásomkor nagyban megkönnyítette munkámat, 

hogy a korábbi években kialakított követelményrendszer nem változott. Diáknak, tanárnak 

egyértelműek a szabályok. 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

Végignézve az iskolánk aulájába kétszer is kihelyezett tanulói plakátokon és munkákon, 

úgy láttam, hogy maximálisan sikerült iskolai és munkaközösségi szinten is teljesíteni ezt a 

célunkat. A fenntarthatósági témahéten már tavaly is sikeresen vettünk részt, de a Pénz7 

újdonságot, új kihívásokat jelentett nekünk. S bár kicsit tartottunk tőle az év eleji 

értekezletünkön, azt hiszem, kár volt. Személyes tapasztalatom és kollégáimmal való 

beszélgetés után kijelenthetem, hogy kicsik és nagyok egyaránt élvezték, hogy ebben a 

kétszer 1 hétben kicsit „mást” csinálhattak és kiderült, hogy még olyan témák, mint a pénz és 



a fenntarthatóság is megjelenhet akár történelem, akár magyar, vagy ének, rajz órához 

kapcsolódva is az életünkben. Ez az alábbi egyéni beszámolókból is kitűnik: 

Ibolya: Egyik témahetünk kapcsán a pénz szerepét vizsgáltuk. Annak mindennapi életünkre 

gyakorolt hatását, és hogy mindez a zene eszközein keresztül különböző korokban hogyan 

jelent meg, milyen hatást gyakorolt a zenei világra. A mecénásoktól hogyan jutottunk el a 

producerekig? Milyen különböző területeknek az összefogására van szükség egy lemez 

elkészítéséhez? Vizsgáltuk azt is, hogy a technika fejlődése hogyan alakította át a hang 

rögzítésének és lejátszásának módját. Majd maguk a gyerekek is csoportmunkában zenei 

szerkesztőkké váltak, és válogatás lemezt kellett készíteniük olyan dalokból, melyeknek 

ihletője maga a pénz, a vagyon volt. Végül projektünk zárásaként borítót kellett készíteniük az 

elkészült lemezhez.  A gyerekek lelkesen álltak hozzá a feladathoz, és egészen igényes és 

érdekes megoldások születtek. 

Másik témahetünk a fenntarthatósághoz kapcsolódott. Itt zenészek voltak segítségünkre 

abban, hogy a fenntarthatóság témakörét közelebb hozzuk a gyerekekhez. Kitértünk arra is, 

hogy milyen nagy szerepe van a mai zenei világ szereplőinek, ikonjainak abban, hogy például 

kapcsolódva egy környezetvédelmi projekthez felhívják a figyelmet közvetlen környezetünk, 

s ez által bolygónk védelmére, hiszen rajongótáborukon keresztül rengeteg emberhez tudják 

eljuttatni a környezetvédelem, és a fenntarthatóság eszméjét. 

Anna: A pénzhéten a tanulók a témához kapcsolódó érdekes történelmi tényekkel, 

matematikai összefüggésekkel ismerkedhettek meg a bankjegyek arculata, formai sajátosságai 

és grafikai minősége mellett a vizuális kultúra óra keretében, az ismeretek tükrében kellett 

megalkotniuk saját címleteiket. 

A fenntarthatósági témahéten természettudomány, matematika és történelem tantárgyakat 

próbáltam összekapcsolni a modern hulladékfeldolgozás történetének bemutatásán és a a 

mindennapi hulladékok összetételén és diagramos elosztásán keresztül, melyhez végül egy 

interaktív játék keretében piktogram rajzolást és virtuális szelektív gyűjtést terveztem. 

Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására.  

Gizi: A Pénz7 honlapján nagyon sok jó, kidolgozott óratervet találtam. A 6. évfolyamon a 

befektetésekről beszélgettünk, játszottunk. Az interaktív tananyagok segítségével számoltunk 

családi költségvetést, és megbeszéltük, hogy rövid és hosszú távú céljaink elérésére milyen jó 

befektetési lehetőségek közül választhatunk. 

Ivett: A Pénz7 keretein belül az 5. évfolyam minden osztályával János vitéz társasjátékot 

készítettünk a Gazdálkodj okosan! mintájára táblával, játékpénzzel, szerencsekártyákkal, 



szabálykönyvvel. Együtt használtuk az irodalmi, nyelvtani, matematikai és 

természettudományos ismereteiket. A 6. évfolyamon pedig egy magyarországi családi 

nyaralás költségvetését terveztük meg és számoltuk ki, szintén több tantárgy ismereteit 

kombinálva. 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására.  

Abban egyetértettek munkaközösségünk tagjai, hogy a gyerekek fontos hallgatóságot 

jelentenek a környezeti és egészségnevelés számára, mert ők lesznek a jövő vezetői és a Föld 

erőforrásainak használói. Sok esetben a diák tud hatni a szülőkre és a környezetük más 

tagjaira, barátokra, rokonokra, ismerősökre. 

Magyar- és történelemórán, éneken, etikán és a drámaórákon is foglalkoztunk környezeti és 

egészségneveléssel. Játszottunk, zenéltünk, témakörhöz kapcsolódó szöveget elemeztünk, 

alkottunk, plakátot készítettünk, éghajlatváltozásról, élelmiszerek túlfogyasztásáról, a 

fenntartható közlekedésről, az ökológiai lábnyom csökkentéséről, veszélyeztetett állatfajokról, 

hulladékmentes konyháról. 

Azt tapasztaltuk, hogy elméletben már egészen felkészültek diákjaink, azonban gyakorlatban 

még vannak hiányosságok. Bár tudják mi lenne a jó megoldás, lustaságból, 

nemtörődömségből mégsem tesznek annak megfelelően. A jövőben ezen kell változtatnunk. 

Egységesek vagyunk abban is, hogy óra végén felhívjuk diákjaink figyelmét arra, hogy 

a tanterem rendjét állítsák helyre, a székeket tolják be az asztalhoz, a szemetet szedjék fel a 

földről és a padban se hagyjanak maguk után hulladékot, dobják ki a szemetesbe. Ibolya, aki 

egységesen van jelen alsó- és felső tagozatban is, rámutatott egy fontos problémára: sajnos az 

a tapasztalatom, hogy míg alsóban ez tökéletesen működött, hiszen a saját tantermük volt az a 

közeg, melyben mindennapjaikat élték, jobban vigyáztak rá. A szaktantermeket nem érzik 

ennyire sajátjuknak, és nem is tisztelik azokat. Így nem vigyáznak annak állagára, 

felszereltségére, tisztántartására. A gyerekek hozzáállása éppen ezért felületes, nemtörődöm. 

Éppen ezért előfordulnak konfliktusok.  

Természetesen nem általánosítunk, nem szeretnénk azt állítani, hogy ez az általános tendencia 

intézményünkben, mert vannak pozitív tapasztalataink is. 

Böbe: Esztétikus, rendezett és tiszta tanteremben vártam tanítványaimat és úgy tapasztaltam, 

hogy ők is igyekeztek mindezt megőrizni. Használták a szemeteskukát, vigyáztak a 

virágjaimra, kevés alkalommal kellett figyelmeztetni valakit amiatt, hogy szemét maradt a 

padban. A földszinti folyosón vagy a lépcsőkön már gyakrabban láttam eldobott szemetet, de 

mindig akadt diák, aki felvette és kidobta azt. 



2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!  

 

Az 1. félév zárása változást hozott munkaközösségünk életében, hiszen Monostori 

Ágnes szülési szabadságra ment, helyét a munkaközösség vezetésében Krizmanits-Szűcs Ivett 

vette át. Ezért ez az év végi beszámoló kettőjük munkáját tükrözi. Ági helyét a történelem és 

testnevelés órákon szülési szabadságáról visszaérkező kolléganőnk, Buzánszky Anett vette át. 

Bár márciusban érkezett, a rá jellemző határozottsággal kezdett bele a tanításba és saját 

elmondása szerint ugyan a Krétával kapcsolatban még van mit megismernie, de a folyosón 

találkozva és beszélgetve többen is úgy érezzük, hogy jól visszailleszkedett tantestületünkbe 

és munkaközösségünkbe. A tervezett értekezleteinket és a munkaközösségünk által vállalt 

műsorokat is megvalósítottuk, köszönjük a kollégák kedves gratulációit, észrevételeit. Az 

iskolapszichológus személyében is változás történt intézményünkben. Csernovszki Brigitta 

helyét Vida Liliána vette át az első félévben. Igyekeztünk neki mindenben segíteni, hogy 

zökkenőmentesen menjen az átmenet. Úgy látjuk, hogy Liliána kedves és tevékeny személye 

is hozzájárul ahhoz, hogy jól beilleszkedett a Hartyán tantestületébe, iskolai életébe. Bátran 

fordulhatunk hozzá diákjaink problémájával, saját kérdéseinkkel. 

Kassai Gizella, Jelinek Judit és Antal Anna belső önértékelésen vettek részt a tanév során. 

Emellett Anna sikeres minősítési eljáráson esett át a tanév második felében. Szívből 

gratulálunk neki a sikeres eredményhez (97%) és a pedagógus 1. fokozathoz. 

 

Céljaink és feladataink a társadalomtudományok területén: 

 

 a magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek 80%-os teljesítése 

A memoritereket áttekintettük év elején, témakörönként elkészítettük a számonkérések 

beosztását, ezt az esetek többségében hetekkel előre jelöltük a Krétában. Eddig sikerült 

bevasalni minden osztályban. Többségében motiváltak a diákok a memoriterek elmondására, 

de sajnos van osztályonként 2-3 tanuló, akik egyáltalán nem veszik a fáradtságot művek vagy 

részleteik megtanulására, még akkor sem, ha könnyítést kapnak. Ez a teljesítmény meglátszik 

a félévi és év végi osztályzatukon is (általában bukásra állnak vagy elégséges, közepes az 

átlaguk). Úgy érezzük, hogy évről évre egyre nehezebben megy a számonkérés, a rossz jegy 

nem sarkall javításra, de az extra felkészülési idő kikönyörgése után sem mindig sikerül 

pótolni a hiányosságot. Hiába próbáljuk hang- vagy videórészletekkel is színesíteni a 

verstanulást, azt érezzük, hogy egyre többen tartják ezt nyűgnek, mint az általános műveltség 

részének. 



 a szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése előkészítve az év 

végi OKÉV  mérésekhez 6. és 8. évfolyamon  

Minden tanórán folyamatosan fejlesztjük diákjaink szövegértési kompetenciáit –

rengeteg beszkennelt feladattípussal és munkafüzeti feladatokkal. Valamennyi évfolyamon 

történelemből a témazáró dolgozatokban szövegértési feladatokat is szerepeltetünk. Az írott 

szöveg megértése, az arra való reflektálás nagyon fontos annak érdekében is, hogy az egyén 

hatékonyan tudjon részt venni a mindennapokban, elérhesse a céljait. Ezért számos olyan 

feladatot végeztetünk el a diákokkal, ahol különböző típusú írott szövegekkel találkoznak, a 

kapcsolódó feladatok pedig sokfélék, változatosak. Sokféle feladattípust gyakorolnak a 

diákok: információ visszakeresése, összefüggések és kapcsolatok felismerése, szövegek 

összehasonlítása stb. Szerencsére az új 5.-es történelem és irodalom munkafüzetben is 

rengeteg szövegértő feladat van. 

Anna a napköziben fordít kitüntetett figyelmet a szövegértésre. Azt tapasztaljuk, hogy a házi 

feladatok elkészítésekor, témazárók írásakor a leggyakoribb hiba, hogy a gyerekek nem 

találják a tankönyv szövegében a munkafüzet feladataihoz kapcsolódó megoldásokat, nem 

olvassák el alaposan a dolgozatok kérdéseit. Így továbbra is sokat gyakoroljuk az értő 

olvasást, a lényeg kiszűrését a szövegekből. 

A magyartanárok folyamatosan gyakoroltatják a szövegértést, egyrészt azzal, hogy az 

irodalmi műveket közösen feldolgozzák, értelmezik, másrészt kifejezetten szövegértési 

gyakorlatok megoldásával. Az első félévben csak a tanulók egy részével, korrepetálás 

keretében gyakoroltunk online formában a májusi mérésre. A második félévtől, főként a 6. b 

és 6. c osztályokban havonta, osztályszinten gyakoroltam a tanulói tabletek segítségével. 

Miután megnyitották a gyakorló felületet a májusi mérésekhez, arra ösztönöztük diákjainkat, 

hogy a tavaszi szünetben gyakoroljanak otthon. 

A szövegértés nyolcadikban a felvételin is nagy hangsúlyt kap. Megbeszéljük a típushibákat, 

hogyan kell a kifejteni a választ, ha hosszabb válaszra van szükség.  

 

 a helyesírás folyamatos fejlesztése és az írásbeli munkáknál rendezett 

külalak elvárása 

Nemcsak nyelvtan órán, hanem minden magyarórán figyelünk a helyesírásra. A 

füzeteket be szoktuk szedni és ellenőrizzük azokat.  Ebben a tanévben 5. és 6. évfolyamon 

félévente kétszer írattunk évfolyamszinten tollbamondást. Nincs olyan gyerek ezen a két 

évfolyamon, akinek olvashatatlan lenne az írása, de a rendezett külalak érdekében továbbra is 

sokat másolnak a gyerekek és gyakoroljuk a különböző jegyzetelési technikákat. 5. 



évfolyamon minden gyereknek van másolás füzete, amibe minden memoriter szövegét 

bemásolják, ezzel fejlődik a kézírásuk és helyesírásuk. Sajnos napjainkban, főleg otthoni 

környezetben a diákok többsége többet pötyög a telefonján, tabletjén, mint amennyit kézzel ír. 

Itt az iskolában és a kiadott otthoni feladatokkal igyekszünk ezt ellensúlyozni. A felvételi 

szempontrendszere (tartalom, szerkesztés, stílus, helyesírás, külalak) szerint értékeljük a 

szövegalkotásos feladatokat. Számos esetben készítettünk elbeszélő, leíró és érvelő 

fogalmazást. 

Nyelvtanórán vannak külön erre irányuló feladatok, a gyerekeket hetente egyszer 

számonkérem, különösen 6.osztályban. Irodalomórán elsősorban a fogalmazások során kerül 

sor a helyesírás fejlesztésére, ellenőrzésére. 

A nem magyar szakos tanárok is felhívják a figyelmet a helyesírás fontosságára. Témazárók 

alkalmával mi is javítjuk a helyesírási hibákat, de természetesen ezeket nem számítjuk bele az 

érdemjegybe.  

 

 az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazások, beszámolók íratásával 

irányított témában 

Házi–, és szorgalmi feladatok íratásával gyakoroljuk. Az évek során megtanulnak házi 

dolgozatokat írni. Néhányunk megköveteli ezeknél a feladatoknál, hogy a forrást is jelöljék 

meg, ahonnan dolgoztak. 

Általában félévente mindenki ír legalább egy fogalmazást megadott témában, illetve vannak 

kötelező otthoni feladatok (plakátkészítés, Power Point beszámoló). 

5. osztálytól folyamatos a fogalmazások készítése. 5. osztályban irodalomi művekhez köthető 

témákon tanulják meg a szövegalkotást, később már más, a mindennapi élethez kapcsolódó 

témák is előkerülnek. Mindig van lehetőség beszámolók készítésére is. Mivel a szövegértés 

sikerét több tényező befolyásolja, pl. megfelelő olvasástechnika, háttérismeret a világról, a 

szöveg nehézségi foka, szövegtípusok ismerete, ismeretlen szavak „megfejtésének” a 

képessége, az információfeldolgozás menete stb., ezért mindezeket írásban és szóban is 

rendszeresen gyakoroljuk.  

Ének-zene órán is figyelemmel voltam az írásbeli kommunikáció fejlesztésére. Az ötödik 

évfolyamon diákjaimnak egy hangszerről kellett leírást készíteniük. Hatodik évfolyamon a 

gyerekeknek egy általuk választott zeneszerző életét kellett bemutatni legalább egy oldal 

terjedelemben. Földrajzból a 7. évfolyamon egy-egy ázsiai országról, 8. évfolyamon egy 



magyarországi nemzeti parkról írhattak beszámolót diákjaim – fantasztikusan színes, igényes, 

alapos munkák születtek. 

  versenykiírások figyelemmel követése, aktív részvétel a tanulmányi és 

szaktárgyi versenyeken (Járványügyi helyzetre való tekintettel) 

Tanév elejétől kezdve figyelemmel követtük az egyes versenyek alakulását, kiemelt 

figyelmet fordítva azokra, amelyeken több éve részt veszünk, szép sikerekkel. Ági 

munkaközösségvezetőként átküldte nekem a magyar nyelv és irodalommal kapcsolatos 

versenyek felhívását és én küldtem tovább megválogatva a többi magyarosnak, és 

köszönhetően annak, hogy Gizi év elején átköltözött hozzánk az 1. szárnyba, mi magyarosok 

könnyebben össze tudtunk gyűlni egy-egy szünetben is, hogy megbeszéljük a részleteket. 

Újra szeretnénk hagyományt teremteni a novemberben, munkaközösségünk által 

megrendezett iskolai felsős vers-és prózamondóversennyel, amely egyben válogatóverseny 

volt a kerületi versenyekre. Öröm volt hallgatni, hogy sok verset és prózát kedvelő diák jár 

hozzánk, és az alsós lelkesedés kitart felső tagozatban is.  

A helyesírási versenyek iskolai fordulóit délután bonyolítottuk le a magyaros kollégák 

közreműködésével saját tantermeinkben, illetve az informatika teremben. A 

szavalóversenyekre elküldött videóanyagokat is délutánonként vettük fel a gyerekekkel.  

A beszámoló végén feltüntetett táblázatból jól látszik, hogy szép sikereket értünk el a kerületi 

versenyeken. Ugyanakkor a HEBE által szervezett levelezős bibliai témájú projektversenyen 

elért országos 5. helyre és a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen 

Balogh Gergely 5. osztályos tanulónk által elért 21. helyre (225 indulóból) is nagyon büszkék 

lehetünk. 

Szomorúan tapasztaltuk, hogy a kerületi versenyek helyezettjei évről évre egyre szerényebb 

jutalmazást kapnak. S bár a dicsőség megszerzése, az általunk adott jeles osztályzat és az 

igazgatói dicséret is fontos motiváció, de azt érezzük, hogy ennek ellenére is egyre nehezebb 

motiválni a gyerekeket a részvételre. Sajnos a rendező iskolák nem kapnak megfelelő 

támogatást a versenyek lebonyolításához és a járványhelyzet sem könnyíti meg a dolgunkat 

azzal, hogy idén is minden vers- vagy prózamondó versenyt, a Kazinczy szépkiejtési versenyt 

is online formában tartottak meg, egyedül a fővárosi vers-és prózamondó versenyen voltunk 

személyes jelenléttel, ahol Szakál Nóra 8. c osztályos tanulónk 9. helyezést ért el. 

Rajzversenyek, melyekre pályáztunk: XV. kerületi Rajzverseny, Alföldi Puszták Tarka gyíkja 

MME rajzverseny, „Így közlekedtek ti”-BRFK rajzpályázat, JQA nemzetközi fenntarthatósági 

rajzverseny 



Történelem: A Savaria történelmi versenyre öt diákunk jelentkezett, az egyikük mindössze 3 

ponttal csúszott le a tovább jutásról. 

Magyar: Indultak tanulóink a Károly Róbert vers-és prózamondó versenyen és szép 

eredményeket értek el. Három 5. n osztályos tanulóval jelentkeztünk egy bibliai témájú, 

egyfordulós projektversenyre, ahol országos 5. helyezést értek el. A Kazinczy szépkiejtési 

verseny kerületi fordulóban egy 1. és 3. helyet szereztünk. A kerületi Lila versmondó 

versenyen, amely a fővárosi fordulóra volt válogató 8. évfolyamon 1. helyet és különdíjat 

szereztünk. Regisztráltuk felsős tanulóinkat a márciusban esedékes Simonyi helyesírási 

versenyre. 6 tanulónk jutott a verseny 2. fordulójába, ahol Balogh Gergő érte el a 

legkiemelkedőbb helyezést. Voltak jelentkezők a kerületi vers- és prózaíró versenyre is. A 

Lotz Károly szövegértési és helyesírási versenyen pedig egy diákunk jutott tovább a 2. 

fordulóba. 

 

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

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

Ennek érdekében a 8. évfolyamos történelemből rengeteg kiselőadást adtunk a 

tanulóknak, a szóbeli felvételire való készülést segítve. Ebben a félévben is minimum egyszer 

szerepelt egy gyerek kötelező jelleggel. De adtunk szorgalmi feladatként is PPT készítését, és 

annak előadását.  

A Discord felületre folyamatosan feltesszük az újdonságokat, van egy külön csatorna az 

önálló tájékozódás és ismeretszerzés támogatására.  

Minden 8.-osnak van lehetősége heti egy órában jönni gyakorolni a felvételire. Az órarendet 

követve egy héten 3 órát tudok erre szánni (csoportonként tehát 1 órát). Ebből egy óra az 

órarendben is benne van. 

Önállóan vagy csapatban rendszeresen végzünk projektfeladatokat. A diákok beszámolnak a 

részeredményekről, és a végén bemutatják a projektjüket. 

 folyamatos önképzés, a jól működő módszerek és tapasztalatok cseréje, lehetőség 

szerint hospitálás 

 

Munkaközösségünkben többen is járnak továbbképzésre. Ivett az idei tanévben kezdte el 

a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga képzést a Kodolányi János Egyetemen. 

Sikeresen teljesítette az első évet, jövőre végez. Gizi szeptembertől jár színház- és dráma 

szakra a Wesley János Főiskolán. Ez a kétéves komplex művészetpedagógiai képzés jelenléti 

oktatásban zajlik, péntek délutánonként és szombaton egész nap. Miközben egy nagyon 



izgalmas világ nyílik meg számára, jól alkalmazható módszertanokkal, nagyon kimerítő a 

munka és család mellett, különösen félév- és tanévzáráskor. 

Szakirodalmak, a tankönyvszerzők által küldött segédanyagok olvasása mellett, a 

munkatársakkal folyamatosan megbeszéljük a tapasztalatainkat, nagyon sok hasznos dolgot 

látunk, hallunk egymástól. Új módszerek bevezetéséről továbbra is leginkább a Discord 

felületén vagy a folyosón beszélgetve tudunk tapasztalatot cserélni. Szerencsére az idei 

tanévben egy folyosón tartózkodunk a munkaközösségből öten, így sokkal könnyebb, 

zökkenőmentesebb a közös munka. Idén, a járvány miatt, jóval kevesebb hospitálásra került 

sor, mint a vírus elterjedése előtt. Miután 2. félévben átvettem Ágitól a munkaközösség 

vezetését, a versenyszervezések, helyettesítések, műsorok készítése és a mindennapi tanítás 

mellett nem jutott elég időm arra, hogy hospitáljak a kollégáknál. Legtöbbször az óráink 

ütközése is nehezítette a dolgomat. Tudom, hogy ez egy olyan hiányosság, amelyen jövőre 

tudok és akarok is változtatni legalább 2-2 óralátogatással félévente. 

Böbe: A „Tavaszi pedagógiai hét” keretében több iskolán kívüli előadáson és óralátogatáson 

is voltam; rendszeresen veszek részt a Holokauszt Múzeum rendezvényein, valamint a MTA 

előadásain. Nagyon szeretem ezeket, mert a legfrissebb dolgokról értesülhetünk – az ember 

kiszakad a mindennapi malomkerékből és feltöltődhet! 

A magas helyettesítés miatt csak a „Fejlesztők hete” keretében látogattam Mihályi Juliannánál 

órát, amely nagyszerű volt, nagyon tetszett, amit ott láttam. 

Ági: Ebben a tanévben, mint munkaközösségvezető, Gizinél voltam órát látogatni. Egy 

magyarórán vettem részt a 7.b-ben. Az óra témája Petőfi Sándor: Reszket a bokor. Jól 

felépített órát láttam; felelevenítették az előző óra anyagát (Szeptember végén), majd rátértek 

az aznapi óra anyagára. Folyamatos kérdéseivel vonta be az osztályt. Megbeszélték a XIX. 

századi és a mai udvarlási szokásokat. Ebből is láthattam, hogy mennyire jó a kapcsolat tanár 

és diák között. Hiszen az ő korukban a szerelemről és párkapcsolatról beszélni egy tanárral, 

gyakran zavarba ejtő. De egyáltalán nem tapasztaltam, hogy a felszólaltak közül, bárki is 

kellemetlenül érezné magát. A verset Latinovits Zoltán előadásával hallgatják meg, és 

olvassák el. Majd közösen elemzik azt. Láthattam egyéni és páros munkát is, használták a 

munkafüzetet. Gizi folyamatosan dicsérte és motiválta őket. Az óra zárásaként pedig együtt 

kézjelzésekkel mutogatták el a művet. Ezt a technikát már dráma óráról ismerik a gyerekek. 

Azt tapasztaltam, hogy Gizi nyitott minden újítás felé, a tanulók pedig ezt szívesen fogadják. 

Tudja őket ösztönözni, hogy nyíljanak meg és bátran mondják el véleményüket. Úgy 

gondolom, hogy ő is nagyon hasznos és lelkes tagja a munkaközösségünknek. 



Ivett: A Fejlesztők hetén volt szerencsém részt venni Bódor Kata egyik foglalkozásán. Már 

azt is nagyon jó kezdeményezésnek tartottam, hogy mi, szaktanárok is beláthassunk a 

fejlesztők munkájába és nagyon örülök, hogy úgy döntöttem, részt veszek ezen a 4. osztályos 

fejleszt foglalkozáson. Kata olyan módszereket, játékokat mutatott be kis tanítványával, 

amelyeket mindketten nagyon élveztek és minket, nézőket is bevontak. Egy foglalkozáson 

belül láttam szem-kéz koordinációt, auditív figyelmet és kognitív funkciókat fejlesztő 

feladatokat. Különleges és maradandó élményben volt részem, amikor Kata a különböző 

hangtálai, csengői segítségével tartott egy levezető, relexációs gyakorlatot.  

 

 Világos szakterminológia, szempontrendszer bevezetése 

Folyamatosan a szaknyelvet használjuk, ez a mindennapi munkák szerves része, és a 

gyerekektől is elvárjuk ugyanezt. A szempont- és követelményrendszert minden tanév első 

napján megbeszéljük, leírjuk. Ötödik évfolyamon kezdjük történelem, irodalom és nyelvtan 

órákon megismertetni a gyerekekkel azokat a fogalmakat, kifejezéseket, amikre a felső 

tagozat többi évfolyamán és a nyolcadikos felvételikor építeni tudunk. Ének-zene órákon a 

szaknyelv fogalmi meghatározásainak magyarázatát a gyerekeknek saját nyelvezetükre kell 

lefordítaniuk, nekik maguknak kell új fogalmi meghatározást készíteni 

 

 Olvasástechnikai, szövegértési, szókincsfejlesztő feladatok alkalmazása minden 

tanítási órán, minden osztályban 

Az órai feladatok kivetítése és közös értelmezése, az írásban bemutatott 

kritériumrendszerek közös elemzése a tanulókkal, illetve több olyan feladat melyben 

megjelenik az írásbeli kommunikáció: véleménynyilvánítás, önkifejezés vagy különböző 

szövegek -mint képi elem beépítése az órai feladatokba. A tavalyi felvételi elemző 

beszámolón nagy hangsúlyt kapott az érvelés gyakorlásának fontossága, így minden alkalmat 

próbálunk megragadni a tanórákon kisebb viták, vélemény ütköztetések alakítására és így 

játékosan az érvelés gyakorlására. A produktumok közös értékelésénél gyakran kérünk a 

gyerekektől írásos önértékelést, melyben meg kell indokolniuk, hogy mi az, ami jól sikerült és 

miért, illetve mi az, ami kevésbé. A szókincsfejlesztés megvalósítása mind a népdalok 

ismeretlen szavainak, régies kifejezéseinek magyarázatán keresztül, mind a régi népszokások 

megismerése alkalmával megismert szavak szómagyarázatain keresztül történik. A most 

felkerült ötödik osztályosok többsége nagyon szépen, kevés hibával, magabiztosan olvas 

hangosan és többségüknek komolyabb szövegértési problémája sincsen. Annak a kb. 10-12 



ötödikes gyereknek, akiknek nehézségei vannak az olvasás és/vagy szövegértés területén, 

érdemes lenne korrepetálást, felzárkóztatást tartani 6. évfolyamon, hogy a következő 

tanévekben ne növekedjen ez a hátrány, inkább csökkenjen. Szövegértés feladatsorok, 

irodalmi szövegek, nyelvtani szakszövegek segítségével, kézikönyvek használatával sokat 

lehet fejleszteni, fejlődni. 

 A szabadidőben való olvasásra biztatás, annak jutalmazása. Olvasmányok 

ajánlása, szoros együttműködés a könyvtárral. Otthoni rendszeres olvasás 

megkövetelése. Hangos olvasás az órákon. 

A nem „magyaros” órákon sokkal többet kellene a hangos olvasást gyakorolni, de az 

egyéb feladatok prioritása miatt sajnos ez egy kicsit háttérbe szorul. A legtöbbet az 5. 

évfolyamon olvasnak óráinkon a tanulók. A tanórákon a szövegértés fejlesztése érdekében a 

feladatokat önállóan kell értelmezni a tanulóknak. Amennyiben eltérő vélemények alakulnak 

ki az értelmezést illetően (mert ilyen is előfordul), megvitatjuk azt, ezáltal a gyerek tanul a 

figyelmetlen olvasás következtében kialakuló félreértelmezésből.  

Énekórán a népszokások, zenei fogalmak megismerése alkalmával a gyerekek olvassák 

fel a meghatározásokat, majd saját szavaikkal is elmondják azt, illetve irányított kérdésekkel 

ellenőrzi a pedagógus, hogy megértették-e az olvasottakat, ez általában nagyban segíti az 

olvasottak megértését. 

Ivett: A 6. b osztállyal gyakoroltuk a könyvajánló írását és nagyon változatos, színes kínálat 

mutatkozott meg. Ebből az osztályból többen szívesen olvasnak és ajánlottak is egymásnak 

olvasnivalót. Ráadásul a feladat lényege az volt, hogy olyan könyvet ajánljanak, amely 

megtalálható az iskolai könyvtárban, hogyha valakinek megtetszik, az ki is tudja kölcsönözni. 

Havonta többször is felkeresem az iskolai könyvtárat, és ha új kiadvány érkezik, azt szoktam 

hirdetni a gyerekek körében. Az 5. évfolyamon, tanmenetben is feltüntetett könyvtári órákat 

Nagyné Orosz Ildikó segítségével a második félév első felében sikerült megvalósítani. Mind 

az 5. és 6. évfolyam már év elején kihirdettük a kötelező olvasmányokat. Az a tendencia 

látszik, hogy míg 5. évfolyamon szívesen olvassák a gyerekek a korosztályukhoz nagyon 

passzoló A Pál utcai fiúk című regényt, addig 6. évfolyamon már csak a gyerekek töredéke 

olvassa el az Egri csillagokat, de még arra sem veszik a fáradtságot, hogy rövidítve vagy 

filmen pótolják hiányosságukat. Így a tanórákon ahhoz, hogy egyáltalán beszélni tudjunk egy-

egy témáról, regényhez kapcsolódó problémáról, előtte meg kell ismertetnünk a gyerekeket 

magával a cselekménnyel. Nagyon sikeres volt és jó visszajelzéseket kaptam az 5. osztályos 



gyerekektől a Pál utcai fiúk interaktív sétáról, amelyet a Budapesti Séták csapata szervezett 

nekünk mindhárom osztályban egy-egy áprilisi délutánon. 

Judit: Irodalomórán rendszeres a prózai szövegek hangos felolvasása. Az irodalmi szövegek 

kapcsán mindig szoktam érdekes olvasmányokat ajánlani, amit soha senki nem olvas el. 

D. Judit: A napközis csoportomban az írásbeli házi feladatok elkészítése, illetve a szóbeli 

tanulás befejezése után biztatom a tanulókat a könyvtári kölcsönzésre. A szabad foglalkozás 

ideje alatt lehetőségük van az olvasásra, több tanuló él is vele. Szívesen mesélnek az 

olvasottakról. 

Anna: Napköziben pontgyűjtő rendszert vezettem be év elején, ahol az otthon olvasott 

könyvekért is pontot lehetett szerezni. Sajnos a faház kiiktatása miatt a napközi össze-vissza 

tantermekben van, így az óriási pontgyűjtő táblázat most pihen. (A gyerekek nem szerették 

volna online táblázatban folytatni, mivel a pontok és jelek felragasztása is élmény volt nekik).  

Ági: A történelem tanítása során, egy-egy témához illő könyvet (nemcsak filmet) szoktam 

nekik ajánlani. Több gyerek is adott már visszajelzést, hogy elolvasták az adott művet és 

milyen tapasztalatokkal, élményekkel lettek gazdagabbak. Volt, aki megköszönte, hogy a 

figyelmébe ajánlottam Anna Frank naplóját, és hozzátette, hogy ez a könyv nagyban 

megváltoztatta az addigi nézeteit.  

 Fogalmazási készség fejlesztése a szóbeli számonkérések gyakoriságának 

megnövelésével 

Rengeteg ilyen típusú feladattal „bombázzuk” diákjainkat; az új 5-6. osztályos 

történelem munkafüzetekben is számos ilyen feladattal találkoznak. A történelem témazáró 

dolgozatok utolsó feladata is általában fogalmazás. Szinte minden órát feleltetéssel kezdek. 

5.-6.évfolyamon 5 mondatot, 7.-8.évfolyamon 10 mondatot kell önállóan elmondania a 

tanulónak az előző témakörből. Több lelkes 5.-es nyitott egy „felelés” füzetet, ahova leírja 

otthon a tankönyvi lecke és a jegyzet alapján, a szerinte fontos mondatokat. Ez óriási segítség 

a számonkérés alkalmával. Az a célom, hogy a tanuló bővítse szókincsét, meg merjen szólalni 

az órán és fejlődjön ezzel a fogalmazási készsége is. 8.-ra annyira hozzászoknak ehhez a 

felelési formához, hogy egyáltalán nem okoz gondot a legtöbbnek több, összefüggő 

mondatban elmondani a véleményét. Vizuális kultúra órán nincs szóbeli számonkérés, de egy-

egy feladatnál elvárás a produktum szóbeli bemutatása, prezentálása. Magyarból egyelőre a 

szóbeli feleletek túlnyomó részét a versmondások adják. A második félévtől megpróbáltuk 

gyakorolni a szóbeli feleléseket egy-egy témakör kapcsán. Jegyet nem adtam rá, csak közösen 

megbeszéltük a tanulságokat. A szóbeli számonkérések száma 6. osztályban kevesebb, 7. és 8. 



osztályban több. A felet után mindig van önértékelés, majd tanári értékelés. Zenehallgatás 

alkalmával nyílik lehetősége a gyerekeknek arra, hogy a zene keltette benyomásaikat 

megfogalmazhassák. A zenehallgatás tudatos megfigyeléssel is párosul, de irányított 

beszélgetéssel a megfigyelési szempontok valahogy jobban megvilágításba kerülnek, és 

olykor más színezetet kapnak, mint arra a gyerekek először gondolnának, így sokkal 

nyitottabban, tudatosabban figyelnek a zenére. Sajnos ez nem minden osztálynál működik, és 

olykor alig csalható elő belőlük néhány észrevétel, önálló gondolat egy-egy zenemű kapcsán. 

 ünnepi műsor október 6. és március 15. tiszteletére, a népmese, a zene, a magyar 

kultúra, a költészet és a nemzeti összetartozás napjára való emlékezés, megfelelő 

színpadi dekorációval (Járványügyi helyzetre való tekintettel) 

A fentebb felsorolt ünnepi megemlékezéseket a járványügyi helyzetre való tekintettel 

színpadi vagy iskolarádiós formában valósítottuk meg a tanítványainkkal. Anna úgy gondolja, 

hogy Mihályi Jucival a legleterheltebb időszakokban is sikerült esztétikus és minőségi 

dekorációkat készíteniük. 

Márti: A népmese napját mondhatni már hagyományként kezeljük. Nem indulhat el tanév e 

nélkül. A felsős tanulók mindig készséggel vállalkoznak mesét olvasni alsós társaiknak. Az 

alsós kollégák is szívesen látják vendégül felsőbe került régi tanítványaikat, a gyerekek 

mindig mosollyal az arcukon, lelkesen térnek vissza a kicsiktől egy-egy felolvasás után. 

Ibolya: A zene világnapjára rádióműsorral emlékeztünk meg. Ez alkalmat adott arra, hogy 

bővítsem informatikai ismereteimet, hiszen a jobb hangzás érdekében előre felvett anyagot 

vágtam össze az igényesebb, élvezhetőbb műsor megvalósítása érdekében. 

Ági: Az aradi vértanúkra még színpadi műsorral tudtunk megemlékezni. Az új, 5.-es 

osztályommal adtunk műsort. Nehézséget okozott, hogy alig néhány hetünk volt felkészülni, 

úgy, hogy alig ismertük egymást. Illetve nem tudhattuk, hogy a járvány mikor szól közbe, és 

esetleg át kell térnünk a rádiós megemlékezésre. De ez jó alkalom volt arra, hogy jobban 

megismerjem a tanítványaimat. A visszajelzésekből azt derült ki, hogy egy szép és megható 

műsort sikerült összeállítanunk. 

Böbe: A 8. c osztállyal március 15-ét dolgoztuk fel és a járványhelyzet miatt iskolarádiós 

műsort adtunk. A kiválasztott diákok – akik nem eminens tanulók –nagyon hálásak voltak 

nekem azért, hogy szerepelhettek a megemlékezésben. Egy ilyen alkalom még jobban össze 

tudja kovácsolni a pedagógust azokkal a tanulókkal, akik egy ilyen feladatban szerepelnek. 

Sok pozitív visszajelzést kaptam kollégáimtól és más diákoktól is, hogy tetszett a műsorunk! 

Ennek nagyon-nagyon örültünk! 



         Gizi: A műsorok közül idén a magyar költészet napi, József Attilával elképzelt rádióinterjút 

készítettem a 8. b osztállyal. Nagy örömömre a diákok találták ki a műsort, és közösen hoztuk 

létre digitálisan. 

Ivett: A magyar kultúra és a nemzeti összetartozás napja alkalmára készítettem előre felvett 

iskolarádiós műsort 6. c osztályos diákjaimmal. Nagyon lelkes gyerekek gyűltek össze, akik 

szívesen olvastak fel egy-egy vers vagy szövegrészletet. Zömmel olyan tanulók voltak, akik 

most kaptak először lehetőséget, hogy megmutassák magukat és hangjukat társaiknak, nagyon 

büszkék voltak a végeredményre, velem együtt. 

 

3. Értékeld a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, SNI, BTMN) 

fejlődéséért végzett munkádat! 

 

Folyamatos, célzott, odafigyelő és differenciált. 

Törekszünk a tanórák feladatait és a hozzájuk tartozó értékelési kritériumrendszereket úgy 

megalkotni, hogy az elvárások az SNI és BTMN tanulók számára is gond nélkül teljesíthetők 

legyenek, az elvárások csökkentése nélkül. Úgy gondoljuk, hogy sikerül megtalálni azt a 

határt, hogy nem okoz gondot vagy többletmunkát az érintett tanulóknak a kritériumok 

teljesítése, de a többi tanuló sem érzi túl könnyűnek vagy könnyítettnek a feladatokat.  

Anna ebből a szempontból szerencsésnek érzi a tantárgyát, mert az egyéniség/egyediség 

állandó faktor az alkotásban, egy feladat több irányból megközelíthető, így a tanulók saját 

maguk igényeire tudják formálni a feladatokat. Fontos, hogy a terembe körbejárva minden 

tanulónak személyre szabottan segít a munka kibontakozásában. Az „ügyesebb” tanulóknak 

nehezebb, bonyolultabb ötleteket ad, a gyengébbeknek segít maximálisan megvalósítani az 

akár egyszerű, de kritériumoknak megfelelő elképzeléseiket. Legfontosabbnak az SNI BTM 

tanulók szempontjából a nyugodt, alkotásra inspiráló légkör megteremtését tartja, ezen 

folyamatosan próbál fejleszteni (zenehallgatás, izgalmas motiváló PPT-k, vetítések 

formájában). Szakkört idén sem tudott indítani az órarendje és a minősítés miatt, így a kerületi 

rajzversenyre is a rajzórák keretében és igazgatói engedéllyel a napközivel párhuzamosan 

kellett felkészítenie a tanulókat. 

Folyamatos bátorító, lelkesítő, dicsérő hozzáállással próbáljuk kihozni ezekből a tanulókból a 

maximumot. Kiemelt figyelemben részesítjük ezeket a tanulókat. Ha lehet, az első padba 

ültetjük őket, így könnyebb folyamatosan nyomon követni a munkájukat. A szóbeli 

instrukciókat többször elismételjük, segítséget nyújtunk az olvasott instrukciók megértéséhez. 

A fejlesztő pedagógusokkal egyeztetünk a hatékonyabb működés érdekében.  



A tehetséges gyerekeket felkészítettük történelem, vers- és prózamondó, helyesírás versenyre. 

Majd azt meg is szerveztük nekik. Ivett felvette és beküldte szavalataikat a kerületi versenyre. 

A magyartanárok helyesírási versenyre készítik őket feladatlapokkal. Ivett 5 héten keresztül 

foglalkozott a Simonyi helyesírási versenyre jelentkezett kilenc, 5. évfolyamos diákkal, mert 

ők először találkoztak ezzel a versennyel. Hogy könnyebben vegyék az akadályt, 

típusfeladatokat oldottunk meg és kipróbáltuk milyen számítógépen helyesírás témakörben 

versenyezni. A Savaria történelmi versenyre öt diákunk jelentkezett, az egyikük mindössze 3 

ponttal csúszott le a továbbjutásról. Illetve szinte minden tantárgyból szorgalmi feladatokat 

kapnak, hogy fejleszthessék képességeiket. 

Volt, aki a SNI, BTMN tanulók számára hetente kétszer a hatodik évfolyamon felzárkóztató 

foglalkozást tartott szövegértésből, hogy könnyebben vegyék majd az akadályokat az 

országos mérésen 

Folyamatos differenciált feladatokkal, Discordra feltöltött segédletekkel támogatjuk meg a 

tanulást. Türelemmel és egyéni figyelemmel fordulunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

felé, bíztatjuk, megerősítjük, támogató attitűddel segítjük őket. A kiemelt figyelmet igénylő 

tanulók számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy megkapják a szakértői véleményükben 

leírt megsegítést. Azoknak a tanulóknak, akiknél az írásbeli számonkérést szóbelivel kell 

helyettesíteni, biztosítjuk számukra ezt a lehetőséget. Ahol hosszabb felkészülési időt kell 

biztosítani, azt is megvalósítjuk, főleg memoriterek megtanulásánál. 

Igyekszünk figyelembe venni egyéni fejlődési tempójukat. 

Rengeteg munka van abban, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók tudjanak az osztállyal 

haladni. Nem csak a külön feladatok adásáról van szó, hanem arról a rengeteg plusz anyag 

összeállításáról, a füzet és munkafüzet ellenőrzéséről, az online felületekre feltöltött 

segédletekről és a szülők állandó tájékoztatásáról, és a szülőknek küldött 

anyagokról/tanácsokról, hogyan lehet jobb az eredménye a gyereknek. 

Anett: SNI-s BTM-s tanulókra nagyobb figyelmet fordítottam, mint korábban. Dolgozatoknál 

együtt értelmeztük a feladatokat, könnyített feladatsort készítettem nekik. Csoportmunkánál 

differenciáltam a szerepeket között a tanulók képességei között. Tanórákon pedig segítő 

tanulópárokat alakítottam ki. 

 

4. Hogyan építetted be mindennapi pedagógiai munkádba környezetvédelmi 

tevékenységedet?  

 

Bár a társadalomtudományos tantárgyakról nem a környezetvédelem jut elsődlegesen az 



eszünkbe, de az alábbi egyéni beszámolók is kiválóan bizonyítják, hogy munkaközösségünk 

minden tagja nagyon odafigyel erre a témakörre és magáénak érzi ezt az egész emberiséget 

érintő problémát. Nem csak a fenntarthatósági témahét alkalmával próbáltuk meg diákjainkat 

a környezettudatos magatartás rejtelmeibe beavatni. A beszámoló első pontjában 

(Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására) megfogalmazottak itt is megállják a helyüket, ezt egészíteném 

ki a következő egyéni beszámolókkal:  

Ibolya: Népdalainkban gyakran megjelennek olyan témák, motívumok, melyek a 

néphagyomány szerinti, földművelési, gazdasági munkákhoz kapcsolódnak, mint például 

konkrét munkálatok (vetés, aratás, szüret, stb.), hiedelmek, babonák, termékenységi 

varázslások, jóslások. Megvizsgáljuk a régi korok hagyományos eszközeit, gazdálkodási 

módszereit, átbeszéljük az ültetéstől a betakarításon át a felhasználásig az egyes 

munkafázisokat, munkafolyamatokat, és az azokhoz kapcsolódó szokásokat. Megvitatjuk a 

gyerekekkel, hogy napjainkban ezek a folyamatok hogyan zajlanak, milyen hatással vannak 

ezek a globalizáció okozta túltermelések a környezetünkre, megnézzük, milyen lehetőségeink 

lennének ezen folyamatok visszaszorítására, és mik azok a hagyományos módszerek, melyek 

ma is megállnák a helyüket. 

J. Judit: Minden nap beszélünk erről. A szemétszedésen túl, a saját környezetre fordított 

energiáról, a vásárlási szokásokról beszélünk, illetve arról, hogy lehet eleve kevesebb 

szemetet termelni, melyek azok a dolgok, amelyek nem szükségesek, mégis vannak, a 

pazarlásról és halmozásról. 

Anna: Év elején szelektív szemeteseket alakítottam ki a tantermemben, amikre folyamatosan 

odafigyelek. A gyerekekkel többször átbeszéltük mit hova lehet dobni és miért-mint kiderült 

elég homályosa tudásuk a szelektálás szabályairól, így vissza-vissza térő téma mikor valaki 

rossz helyre dob valamit, vagy megkérdezik, hogy ezt vagy azt hova kell dobni. Az idei 

fenntarthatósági témahéten is a szelektív hulladékgyűjtést tettem a középpontba.  

A rajzlapok mindkét oldalát használjuk, ha a feladat ezt megengedi, próbálom a különféle 

papírhulladékokat újra felhasználni az alkotó tevékenységek során. Az órák utolsó néhány 

perce közös takarítás, mosogatás, erre igyekszem szigorúan odafigyelni. Minden órán kijelölt 

szemétfelelős ellenőrzi a padokba rejtett szemeteket, hogy az osztályok tisztán hagyják maguk 

után a tantermet. Erre a napköziben külön odafigyelek, segítve ezzel a megfogyatkozott 

takarítók munkáját. 

A DÖK segítő tanáraként is minden program szervezésénél napirendre kerül a 

környezettudatos kivitelezés: a gyerekek is fontosnak tartják. Az idei kamaszklub 



szervezésekor a korábbról felgyűlt jelentős mennyiségű eldobható műanyag pohár és a 

járványhelyzet miatt a szelektív műanyag hulladékgyűjtők kihelyezése mellett döntöttünk, ám 

ez az akció nem bizonyult sikeresnek. A DÖK tagok egyöntetűleg megszavazták jó és tartós 

beruházásként a mosogatható REpoharakat (Hartyán logóval), illetve felmerült  a tanári 

szobában működésképtelen mosogató alá egy mosogatógép kialakítása is, használt készüléket 

olcsón lehet találni, vízfogyasztása elenyésző (9-10l/ mosás). Mindezek beszerzésének 

költségtervezetét még nem készítettem el, szeretnék ezügyben tárgyalni Marcsival még a 

bejárós hét folyamán. 

Anett: Környezettudatosságot saját pedagógiai munkám által úgy formálom, hogy igyekszem 

a papírhasználatot mimimálisra csökkenteni. Ezek nagyon egyszerű dolgok: két oldalas 

témazárókat nyomtatok egy oldalra, okostelefont használunk forráselemzésre, tanulást segítő 

alkalmazásokat használunk (Kahoot). Tantermek tisztaságát igyekszem megóvni, de sokszor 

nehéz, mert a gyerekek szinte menekülnek ki a teremből és elég nehéz őket „levadászni”. A 

következő tanévre figyelemfelhívó plakáttal fogok készülni, amit a tanteremben látható 

helyen fogok elhelyezni. 

Ivett: Az 5. évfolyamosok Pál utcai fiúk kapcsán szervezett interaktív budapesti sétája kiváló 

alkalmat teremtett több környezetvédelmi probléma megvitatására. Megbeszéltük, hogy 

kicsivel több mint 100 éve játszódó regényben mennyivel környezettudatosabban éltek a 

szereplők, hiszen csak olyan közlekedési eszközök álltak rendelkezésükre, amelyek kevésbé 

voltak környezetszennyezők, hiszen gyalog és tömegközlekedéssel jutottak el a kívánt 

helyekre. Mi is ezt a két formáját választottuk a belvárosban való 3 órás barangolásunkkor, 

amely kiválóan példázta a gyerekeknek, hogy nem csak autóval, a dugóban pöfögve lehet 

kirándulni és közlekedni, hanem vannak erre sokkal környezetkímélőbb módszerek is. 

 

5. Milyen tevékenységek keretén belül jelent meg munkádban az 

egészségnevelés, prevenció? 

 

Az idei tanév során már nem volt annyira erőteljesen jelen az életünkben a pandémia, 

szerencsére nem volt szükség egységes digitális oktatás elrendelésére. Ennek ellenére 

munkaközösségünk tagjai közül többen kézfertőtlenítés nélkül nem engedték be diákjainkat a 

tantermekbe. Ehhez nagyon rövid alatt alkalmazkodott a diákok többsége, már maguktól 

mentek a mosdóba kezet mosni.  

Böbe: Egészen a tanév végéig folyamatosan fertőtlenítettem, amit csak tudtam. A 

mellékhelyiségek használatához papírtörlőket hajtogattam és osztogattam, felhívtam tanulóim 

figyelmét az időjárásnak és korosztályuknak megfelelő öltözködésre. 



Ibolya: A lelki egészségünkre nagy hatással van a zene. Ez a mindennapjainkban is tetten 

érhető. A zenehallgatási anyagok a gyermekekre teljesen más hatást gyakorolnak pillanatnyi 

lelkiállapotuknak megfelelően. Fontosnak tartom a megfigyelési szempontok megbeszélésén 

túl, hogy ezeket a benyomásokat is próbálják meg megfogalmazni a gyerekek. A kötelező 

zenehallgatási anyagokat próbálom izgalmassá tenni, és tudatosan keresek olyan mai 

zenészeket, vagy éppen zeneszerzőket (pl.: Hans Zimmer, John Williams) akik vagy az 

előadás módjában, vagy annak képi világában tudják közelebb hozni a gyerekekhez a 

komolyzenét. Több visszajelzés is érkezett diákjaimtól, hogy egyes előadóktól, zenészektől az 

órán látotthoz hasonló videókra kerestek rá szabadidejükben, vagy éppen annyira hatással volt 

rájuk, vagy éppen megtetszett nekik az egyik zeneszerzőtől bemutatásra került részlet, hogy 

kíváncsi volt az egész zeneműre, és otthon meghallgatta.   

Egy alkalommal relaxációs zene is bemutatásra került a kötelező zenehallgatási anyag mellett, 

melyet szervesen be tudtam építeni a tananyagba. A gyerekek nagyon örültek neki. Érdekes 

volt megfigyelni, hogy a pillanatnyi lelkiállapotuknak megfelelően mennyire eltérően oldották 

meg a zenéhez kapcsolódó feladatot. Nagyon nyíltan és fesztelenül osztották meg egymással 

érzéseiket, benyomásaikat. 

D. Judit: Ebben a tanévben kiemelt hangsúlyt fektettem káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben, főként a drogfogyasztás tekintetében. Megnéztük etika órán a „Mosolygó kék 

szemek” c. dokumentumfilmet. Ebben a filmben egy édesapa mondja el, hogyan veszítette el 

a 21 éves egyetlen fiát a drog túladagolása miatt. Ezt követően mobilon felhívtam az apukát, 

kihangosítottam a telefont és így „élőben” kérte a gyerekeket, soha ne nyúljanak ehhez a 

halált okozó szerhez. A tapasztaltak alapján, minden tanulót mélyen megérintett ez az eset. 

(Több gyerek jelentette ki: „Na én soha nem veszek be semmilyen drogot!”) 

Minden nap és minden évfolyamon elmondjuk a lányoknak, miért kell rendesen 

felöltözni (vese, későbbi gyerekvállalás, bőrbetegségek, ha meztelen fenékkel 

tömegközlekedési eszközön leül stb.), az egészséges táplálkozásról beszélgetünk, a mozgás 

fontosságáról, az energiaitalok káros hatásairól. Sajnos többünk tapasztalata, hogy sokszor 

egyik fülükön be, másikon kimegy az információ, mert másnap ugyanúgy megjelenik a 

hiányos, kihívó öltözékében. Talán egységes fellépéssel, a házirend kisebb átalakításával több 

eredményt érhetnénk el. Ha egy-egy esetben közös fellépéssel, példamutató reakciót adnánk, 

a többiek is jobban elgondolkodnának, hogyan is illik megjelenni egy iskolában. 

 

 

 



6. Mivel segítette, támogatta munkádat az iskolai szociális segítő? 

 

Kollégáim beszámolóiból úgy tűnt, hogy csak néhány esetben segítette munkájukat az 

iskolai szociális segítőnk. Ez örvendetes abból a szempontból, hogy ezek szerint a 

problémákat ők maguk is meg tudták oldani, akár más külső segítség bevonásával. 

Ugyanakkor lehet, hogy nekem is, munkaközösség-vezetőként jobban kell hangsúlyoznom, 

hogy bátran forduljanak segítségért Molnár Dittához, mert szakértelemmel és lelkesedéssel 

tudja segíteni egy-egy probléma megoldását, más nézőpontot is bevonva az eset kapcsán. 

Anna: Egy esetben működtünk együtt: egy napközis tanulóm szociális hátterét próbáltam 

feltérképezni, miután a gyermek sokadjára éhesen jött napközibe. Ditta tájékoztatott a család 

helyzetéről, a családlátogatás során látottakról és segített felvenni a kapcsolatot a szülővel. 

J. Judit: Molnár Ditta foglalkozik több 7.c-s tanuló ügyével, tartja a kapcsolatot a családdal és 

velem. 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során? 

  

J.Judit: Igazolatlan mulasztással kapcsolatban küldtem jelzést, illetve egyéb (magatartás, 

felszerelés) ügyben küldtem problémajelzőt a gyermekvédelemnek. Még két tanuló esetében 

folyamatban van a problémajelzés küldése. 

D. Judit: A tanév elejétől kezdve probléma adódott Báder Krisztofer Dezső tanuló 

magatartásával és igazolatlan hiányzásával. Magatartási problémái miatt esetmegbeszélésre is 

sor került a félév folyamán, amit a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ családsegítője 

Farkas Norbert kezdeményezett. E probléma és az igazolatlan mulasztásai miatt csaknem napi 

szintűvé vált a kapcsolattartás a szülőkkel. Osztályozó vizsgára köteleztük, amelyen nem 

jelent meg, majd ezt követően iskolát váltott. 

 Az egész tanév során bőven adódott teendő Danyi Ferenc tanuló körül elhúzódó családi 

probléma során. A tanuló igazolatlan mulasztása miatt küldtük az értesítést a 10, 30, és 50 

órás igazolatlan hiányzásról a megfelelő szervekhez. A kétéves bírósági tárgyalás februárban 

zárult le. Az apának ítélték a gyerek további nevelését. 

 Kiss Dániel is adott megoldandó feladatot a magatartása miatt. Az iskolapszichológussal 

egyetértve nem tudjuk megállapítani viselkedésének okát. Ezt már nem lehet sem a szeretet, 

sem a figyelemhiányra fogni. Igen provokáló személyiség. Többször beszéltem vele 

négyszemközt, de nála egyenlőre semmilyen módszer nem hatásos.  

 Farkas Tímea is segítségre szorult, apukája elvesztését még nem igazán tudta feldolgozni. 

Napi szinten beszélgetek vele erről, így próbálom nyugtatni. 



Ági: Az iskola szociális segítőjének és az iskola pszichológusának több esetet (5) is 

jelentettem. Ezeket az ügyeket vagy sikerült megoldani, vagy folyamatban vannak. A 

Családsegítő Szolgálattal egyszer kellett felvennem a kapcsolatot, amikor az egyik tanulóm 

levélben jelezte, hogy „legszívesebben öngyilkos lenne”. Szülő nem reagált egyik 

megkeresésemre sem, ezért kellett jelzést tennem a Családsegítőnek. Ez az ügy is 

folyamatban van.  

 

8. Ellenőrzések száma a 2021-22. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Ági: Kassai Gizella   magyar  lásd bővebben: folyamatos 

önképzés, a jól működő módszerek és tapasztalatok cseréje, lehetőség szerint 

hospitálás című pontban 

9. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

Osztály     Létszám 
                 Gimnázium 

létszám % 

6. 

c 
28 1 0,036 

 

A verseny 

szintje 

Vizuális kultúra 

I. II. III. 

Kerületi 1  1 

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

A verseny 

szintje 

Magyar nyelv és irodalom 

I. II. III. 

Kerületi 3  2 

Fővárosi    

Regionális    

Országos    



2. rész 

A tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, 

eredményei 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

5. évfolyam 

 

 Év végi 

szövegértés 

Év végi nyelvtan 

dolgozat 

János vitéz 

témazáró 

A Pál utcai fiúk 

témazáró 

5. a 4,0 3,64 3,45 3,55 

5. b 4,1 3,92 3,42 3,54 

5. n 4,38 4,29 3,86 4,19 

 

A félévi beszámolóban azt írtam, hogy mindegyik osztály esetében a szövegértési 

készség az, amit fejlesztenem kell a 2. félévben. Az órai teljesítmények és a számok is azt 

mutatják, hogy ezt sikerült teljesíteni. Nagy boldogság számomra, hogy mindhárom 5. 

osztályban legalább 4-es átlagra sikerült megírni az év végi szövegértés dolgozatot. Ez az 

eredmény még kiemelkedőbb, ha megnézzük, honnan indultam a gyerekekkel 5. évfolyam 

elején.  

 

 Év eleji szövegértés Év végi szövegértés 

5. a 3,67 4,0 

5. b 3,85 4,1 

5. n 4,1 4,38 

 

Látható, hogy mindhárom osztály kb. három tizedes javulást mutat. Mindkét esetben 

egy prózai szöveget kaptak a gyerekek elolvasásra és ahhoz kapcsolódtak a kérdések. 

Azokban a feladatokban, ahol a szövegből kellett kikeresni a választ, nagyon magabiztosan 

dolgoztak a gyerekek és jó vagy hibátlan válaszok születtek. Nagyon jól sikerült a hibakeresős 

feladat is, ahol a hibákat kellett előbb megkeresni, majd kijavítani az eredeti szöveg alapján. 

Azt gondoltam előzetesen, hogy a felsorolásos feladatokat könnyen fogják teljesíteni a 

gyerekek, de itt ebben a feladattípusban ütközött ki egy általánosan jellemző probléma, a 

figyelmetlenség. Sokszor úgy tűnik, nem olvassák el végig a kérdést, pedig a dolgozatírás 



előtt közösen is megbeszélünk minden feladatot. Vagy ha végig is olvassák, akkor sem 

figyelnek arra, amire pedig a pontszám is utal, hogy hány információt kell olvasni. 4 pontos 

feladatnál egy dolgot írnak le. Ez az irodalomdolgozatoknál is visszatérő hiba, amely viszont 

komoly pontvesztéssel jár. Még mindig az a feladat megy a legnehezebben, ahol a saját 

szavakkal kell megfogalmazni a választ és nem készen kapják a megoldást a szövegből. 

Szerencsére 8. osztályig, ahol a felvételiben követelmény (az érvelő fogalmazásban) a saját 

vélemény megfogalmazása még van időnk, gyakorlással fejleszthető ez a képesség. Idén is 

félévente egy-egy fogalmazást írtak diákjaim irányított témában, minden irodalom témazáró 

végén van 1-2 olyan feladat, ahol nem a tárgyi tudásra kérdezek rá, hanem a saját nézőpont 

kifejtése a feladat. Nagyon örültem, hogy az a feladat, ahol rokon értelmű kifejezéseket kellett 

írniuk jól sikerült, mert ez azt mutatja, bár év végén került elő ez a téma nyelvtan órákon, 

mégis dolgozott a tudás a diákok fejében. 

Az év végi nyelvtan dolgozatban azzal fejeztük be az évet, amivel elkezdtük, az ABC 

számonkérésével. Nagyon örültem, hogy osztályonként 1-2 gyerek kivételével a többségnek 

nagyon stabil a tudása és ez meglátszott a betűrendbe sorolásos feladatnál is. Jól meg tudják 

különböztetni a magas és mély hangrendű magánhangzókat. A j/ly megkülönböztetése, a 

szólásokkal, közmondásokkal ismerkedés olyan feladattípusok, amelyek 8. osztályig minden 

évfolyamon előkerülnek. Hiszen ezek magabiztos használata csak sok iskolai és kiegészítésül 

otthoni gyakorlással fejleszthető. Az elválasztásos feladatban is több bizonytalanság volt, 

főleg az összetett szavak és a dz-s szavak elválasztásánál. Az egyik legkevésbé sikerült 

feladat a felszólító módúvá alakítás volt. Itt megint a figyelem hiánya okozta a nehézséget, 

mert többször lemaradt a felkiáltójel a mondat végéről vagy egy-egy msh. a szavak végéről.  

Több diáknál is probléma, amelyre mindig felhívom a figyelmet, hogy a rövid és hosszú 

ékezetük közel van egymáshoz, nehezen megkülönböztethetők. Erre jobban kell figyelni, mert 

a későbbi számonkéréseknél komoly pontlevonást fog eredményezni. Egy 5. b osztályos fiú 

kivételével mindenki olvashatóan ír. A kézírás és vele a helyesírás fejlesztésére használjuk a 

másolás füzetet, ahová minden memoritert be kell másolniuk a gyerekeknek. 

Az irodalom témazárók esetében meglepőnek tűnhet, hogy néhány tizeddel jobban 

sikerült a Pál utcai témazáró a János vitézből írthoz képest. Úgy gondolom, hogy ehhez 

hozzájárult, hogy idén az enyhébb tavaszi járványügyi szabályozásnak köszönhetően 

megvalósíthattuk a Pál utcai fiúk interaktív sétát, ahol körbejártuk a regény helyszíneit és 

felelevenítettük a főbb eseményeket és szereplőket. Így azok is közelebb kerültek a 

regényhez, akik egyáltalán nem is olvasták. Szerencsére belőlük volt kevesebb, mert az a 

tendencia, hogy a Pál utcai fiúk olyan különleges kötelező olvasmány, amelyet mindig sokan 



olvasnak el. Mindkét témazáró leggyengébben sikerült feladata az volt, ahol a műfajismeretről 

kellett volna számot adni. Hiába beszéljük meg az összefoglaló órán azt a néhány jellemzőt 

pontokba szedve, ami a dolgozatban is kellene, csak kevesen veszik a fáradtságot ezek 

memorizálására. Főképp az irodalom témazárókban látszódik meg az otthoni készülés 

eredménye és hiánya, hiszen aki odafigyel órákon, az összefoglaló órán, ahol átbeszéljük a 

dolgozat témaköreit, alaposan jegyzetel és otthon átnézi ezeket, azok ki tudják hozni 

magukból a legjobbat. Akik otthon nem mélyítik el a tudást, azok sok feladatot teljesen üresen 

hagynak. Jól sikerülnek és a gyerekek is szeretik az igaz-hamis feladatot, az időrendi 

sorrendbe állítást. A János vitéz témazáróban az utolsó feladatban 5 összefüggő mondatot 

kellett írniuk a gyerekeknek a kedvenc részükről, míg a Pál utcai témazáróban a regény 

tanulságát és alternatív befejezést kellett fogalmazniuk 1-2 mondatban. Általánosan 

elmondható, hogy sok a jó ötlet, de a megfogalmazást nehezíti a korlátozott szókincs, a sok 

szóismétlés, hogy nem figyelnek a megadott mondatszámra. 

Összegzés 

Mindhárom osztályban elmondható, hogy a diákok többsége komolyan veszi a tanulást 

nyelvtanból és irodalomból is. Sikerült velük megértetnem, hogy 5. évfolyamban otthoni 

tanulás nélkül nagyon nehéz boldogulni. Szorgalmasan tanulták a memoritereket, mindhárom 

osztályból volt indulóm a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen. Ugyanakkor főként a 

lustaságnak, nemtörődömségnek, a sok házi feladat és felszerelés hiánynak köszönhetően 

mindhárom osztályban volt 2-3 olyan tanuló, akinek a teljesítménye nem a valós tudását 

tükrözi, hanem azt a munkát, amit nem fektetett bele a tanulásba. Az a és b osztályban is volt 

1-1 tanuló, akik közel voltak a bukáshoz, az n osztályban pedig két tanuló szorgalma és a házi 

feladatokhoz, órai munkához való hozzáállása hagyott maga után kívánni valót. Ők otthoni 

tanulás és ismétlés nélkül érték el ezeket az eredményeket. Az osztályátlagok mégis azt 

mutatják, hogy a többieknek még ezeket a gyengébb teljesítményeket is sikerült kompenzálni, 

mert nagyon szép eredmények születtek. 

 

 Tantárgyi átlag irodalom Tantárgyi átlag magyar nyelv 

5. a 3,89 4,13 

5. b 3,88 4,1 

5. n 4,32 4,4 

 

 

 



6. évfolyam 

 

 Év végi 

szövegértés 

Év végi nyelvtan 

dolgozat 

Toldi témazáró Egri csillagok 

témazáró 

6. a 4,43 3,7 3,86 3,96 

6. b 3,88 2,6 3,44 3,42 

6. c 4,12 2,92 3,75 3,80 

6. n 4,41 3,57 4,17 3,86 

 

A 6. évfolyamon az idei évben kiemelten fontos feladat volt a nyelvtani tudás 

elsajátítása mellett a szövegértés fejlesztése. Hiszen idén először, digitális formában írták 

meg diákjaink májusban a szövegértés kompetenciamérést. Az első félévben a 6. b és c 

osztályokban korrepetálást tartottam annak a 9-10 diáknak, akiknek fejlesztésre volt szüksége. 

A második félévben az előbb említett osztályok plusz egy nyelvtan órát kaptak, amelyek nagy 

részét a szövegértési készség fejlesztésére használtunk. Úgy gondolom, az alább látható 

összehasonlító táblázatból is látszik, hogy megvolt ezeknek az eredménye, főképp a 6. c 

osztályban, akik szorgalmuknak, akarásuknak köszönhetően látványos javulást értek el. Már 

csak azt remélem, hogy ez a kompetenciamérés eredményein is látszani fog. 

 

 Év eleji szövegértés Év végi szövegértés 

6. a 4,26 4,43 

6. b 3,32 3,88 

6. c 3,33 4,12 

6. n 4,2 4,41 

 

Örömteli, hogy a 6. c osztály, ahol szinte az osztály fele pedagógiai szakvéleménnyel 

rendelkezik látványos javulást mutat. Ez egyértelműen a rengeteg gyakorlásnak, a különböző 

szövegtípusok alapos megismerésének, az egyes feladattípusok begyakorlásának köszönhető. 

Ők azok, akik az akarattal kompenzálják, ami a tudásban kevesebb. Ellentétben sajnos a 6. b 

osztállyal, akikkel ugyanazokat a feladatokat csináltam végig, belőlük viszont hiányzott a 

tenni akarás. Néha úgy éreztem, nekem fontosabb az ők fejlesztése, mint nekik, pedig itt az 

eredmény csak akkor mutatkozik, ha együtt akarjuk a változást, a fejlődést. 

Azt tapasztaljuk, állandó probléma, hogy sokan elvesznek a részletekben. Az adatgyűjtés jól 

megy, a lényegkiemelés azonban bizonytalan. Sokszor a kérdést nem értelmezik helyesen a 

gyerekek, illetve további gond az, hogy nem tudják jól megfogalmazni a helyes válaszokat, 



nagyon általános feleletet adnak a kérdésekre. Itt is gyakoriak a figyelmetlenségből, a 

felületességből adódó hibák. Csak a kérdés elejét olvassák el, nem figyelnek a szaktanár által 

adott segítségre, a feladatok pontszámaira, pedig ezek is utalnak a válaszok minőségére. 

A 6. évfolyamon nyelvtanból óriási anyagot kell elsajátítani a diákokkal, hiszen a 

teljes szófaji rendszernek bele kell férnie a tanévbe, kiegészítve egyéb kisebb témakörökkel és 

a folyamatos szövegértés gyakorlással. S bár az alapszófajokkal alsóban is foglalkoznak a 

diákok, sajnos többségük felső tagozatban csak halványan emlékszik ezekre az alapokra. 

Az év végi dolgozatból az látszik, hogy a főnév, ige és melléknév felismerése magabiztosan 

megy a 6.a és 6.n osztályban, a számnevek közül a határozatlan számnév felismerése néha 

gondot okoz. A névmásokat sok esetben keverik össze a gyerekek. A felszólító módú 

igealakok helyesírásának gyakorlása állandó feladat, sokan tévesztenek mind a négy 

osztályban. A nyelvhelyességi feladatokat gond nélkül megoldották a gyerekek az 

évfolyamon. 

Nagy különbség a 6. b és 6. c osztály között, hogy míg utóbbiak igyekeztek kihozni magukból 

a legjobbat, addig a „b” osztály tagjai sokszor egyáltalán nem is próbálkoznak, üresen 

hagynak feladatokat. Mindkét osztályban összefoglalunk, ábrát készítünk, kivetítek, 

megbeszéljük a dolgozatban előkerülő feladattípusokat, a 6. b-ben 7-8-an motiválatlanok, 

teljesen hiányzik náluk az otthoni gyakorlás, készülés. Ez meg is látszott az év végi dolgozat 

első feladatában, a szófajfelismerésben. Ezért a feladatért lehetett a legtöbb pontot kapni, 

hiszen ebben kell a legnagyobb tudást mozgósítani. A 6.c osztály többsége magabiztosan 

felismeri az igét, főnevet, melléknevet, számnevet, főnévi igenevetés a határozatlan névmást. 

A 6. b osztályban ez 4-5 fős kisebbségre igaz, a többieknek nehézséget okoz a tulajdonnév és 

az ige felismerése is. A melléknév és számnév esetükben is a biztos tudás része. A többi 

feladat esetében hasonlóan teljesített a két osztály. Felületesek a helyesírási hibák javításakor. 

Bekarikázzák a rossz megoldást, de ki már nem javítják jóra. Nem következetesek. Ha valahol 

leírnak egy szót egyféleképp, a következő feladatban simán leírják ugyanazt a szót másik 

helyesírással. Hiába csináltunk rengeteg játékos feladatot is, az -i képző helyes használata 

bőven hagy kivetnivalót maga után. Nem gondolkodnak logikusan, betanult sémákat 

alkalmaznak és ha kivétel van a szabály alól, rosszul írják le az órán is megbeszélt alakokat. A 

„b” osztályban az év végén tanult főnévi és melléknévi igenév témája sem rögzült 

megfelelően, erre a jövő évi ismétlésnél mindenképp vissza kell térni. 

Az irodalom témazárók esetén szintén szembetűnő a „b” osztály „lemaradása”, ami 

megint csak az otthoni munka és az órai aktivitás hiányából adódik. Az Egri csillagokból írtuk 

az utolsó témazárót. Hármast, négyest kaphatott az, aki az órákon figyelt, de nem olvasta a 



művet. Nem is tudunk ötöst adni annak, aki nem teszi hozzá a maga részét, a regény 

olvasását. A regény ismeretére alapozó kérdéseknél az évfolyam 50%-a elvérzett, ezért 

legfeljebb közepes szintet tudtak elérni ezek a gyerekek. 

A 6. b és c osztályban a Toldi szöveges megismerését minden éneknél kiegészítettük az éppen 

idén megjelent rajzfilmes változat egy-egy énekének vetítésével. A gyerekek nagyon 

szerették, hogy amit olvastunk, azt megelevenedve, szöveghűen látták, követhették. 

Könnyebben értelmezték az itt-ott nehezebben érthető, régies nyelvezetű szöveget. Ezért a 

témazáróban is jól sikerültek azok a feladatok, amik az elbeszélő költemény tartalmára 

kérdeztek rá. A saját vélemény kifejtése akár a Toldi, akár az Egri csillagok kapcsán 

döcögősen megy néhányuknak. A szegényes szókincs, az olvasás hiánya, a minimális 

befektetett energia hozzájárulnak ahhoz, hogy egy 2-3 szavas mondattal befejezettnek 

tekintenek egy olyan feladatot, ahol az elvárás 2 teljes, jól megfogalmazott mondat lenne, 

amely indoklást is tartalmaz. 

 

7. évfolyam 

 

 Év végi 

szövegértés 

Év végi nyelvtan 

dolgozat 

Jókai témazáró Mikszáth 

témazáró 

7. a 3,07 2,9 2,64 2,44 

7. b 3,57 3,4 2,91 3,24 

7. c 3,61 2,23 2.72 1,8 

7. n 4,12 3,6 3,06 3,37 

 

7. a osztály 

Irodalom: A memoriterek felmondása évről évre egyre nagyobb gondot okoz. Az 

elégtelen osztályzat sem elrettentő. Esetlegesen javítani sem szeretne a tanuló. Számtalan 

lehetőség állna a rendelkezésükre, mégsem élnek vele. Még a vázlatkészítést, lényegkiemelést 

is tanulni, tanítani kell. Még mindig nagy gondot okoz rövid fogalmazást írni még akkor is, ha 

irányított a téma és a formai követelmények adottak. Hálásak vagyunk a szövegértést segítő 

füzetnek. Folyamatos fejlődés tapasztalható. Vannak olyan szövegek, amelyek csak adatok 

kigyűjtését kérik, de vannak olyanok is, amelyek önálló mondatalkotásra sarkalnak és inkább 

ezek a típusfeladatok okoznak gondot. A kötelező olvasmányok már nagyon szűk réteget 

érdekelnek. A közös feldolgozás, közös megbeszélés, közös elemzés ad okot arra, hogy 

kedvet csináljunk a művek elolvasására.  



Nyelvtan: az idei tanév legfőbb témája a mondatelemzés volt. Logikus gondolkodásra 

volt szükség, ami nem mindenki erőssége. Töménytelen gyakorlás ellenére is sajnos, 

előfordult bukás. Sikerült a legtöbb tanulónak biztos jártasságot szerezni a mondatelemzések 

terén. A helyesírási készség állandó fejlesztés alatt van.  

7. c osztály 

Magyar nyelv: az egyik fő követelmény az alany és az állítmány felismerése, ez az 

osztályban nagyon sok tanulónak teljesen jól ment. Elég jól felismerik a tárgyat is, a 

határozók és jelzők viszont nagyon sok gondot okoznak. Az év végi dolgozatot nagyon sokan 

nem vették komolyan, a jelölések nem voltak egyértelműek, az ágrajz készítése az osztály 

nagy részén kifogott. 

Szövegértés: a gyerekek szövegértése bizonytalan és felületes. Az adatgyűjtés elég jól 

ment, a hosszabb válaszokat igénylő feladatokba azonban sokaknak beletört a bicskája, vagy 

üresen hagyták, vagy olyan választ adtak sokan, amely nem válaszol a kérdésre. 

Magyar irodalom: Mikszáth volt az utolsó témazáró, a Szent Péter esernyőjét 

nagyjából 5 gyerek olvasta el, a jegyeken ez meg is látszott. A novella és karcolat műfajok 

fogalmát nem tanulták meg, csak a történetet ismerték, mert órán együtt olvastuk őket. 

Mikszáth Kálmán életrajzát jobbára megtanulták, bár itt is voltak pontatlanságok. 

7. b és 7. n osztály 

A szövegértési kompetenciát tervszerűen és folyamatos fejlesztettük mindkét 

osztályban. A leginkább érthető számukra az elbeszélő típusú szöveg, a magyarázó-

tudományos szövegben már sok az ismeretlen kifejezés. A dokumentum típusú szövegnél 

(színházi plakát, menetrend), ez a legnehezebb számukra, nemcsak a szöveg elrendezésére, 

formájára kell figyelni, de még ott vannak a képek és a grafikonok is. A szövegértés 

gyakorlásánál a legkülönfélébb típusú szövegekből válogattunk. A fokozatosság elvét is 

betartottuk a szövegértést fejlesztő gyakorlatoknál. De továbbra is nagy különbségeket 

mutatnak a megoldások még egy-egy osztályon belül is. Ennek oka, hogy még 7. osztályban 

is van olyan tanuló, aki akadozva olvas. Illetve mélyült a szakadék a tanulók háttérismerete és 

műveltséganyaga között. Ennek megléte vagy épp hiánya segíthet vagy nehezítheti a 

szövegértést. A számukra érdekes témáknál motiváltabbak voltak, jobban sikerültek a 

feladatok. 

A legsikeresebb feladattípusok: 

Az információ visszakeresése és az igaz-hamis állítás. 

Gyengébben sikerült feladatok: 

A logikai kapcsolatok, összefüggések felismerése és a vázlatírás. 



A fogalmazási készség fejlesztésére gyakoribbá tettem a szóbeli számonkéréseket, ill. nagyon 

gyakran írtunk 10-12 mondatos (felvételin elvárt) fogalmazásokat. Készítettünk szóban, 

írásban elbeszélő, leíró, de főként érvelő fogalmazásokat. 

Az irodalom tananyagból az év végére maradt Kamaszokról kamaszoknak anyagrész állt 

hozzájuk a legközelebb. 

A legjobban sikerült feladatok: 

Fejezd be a mondatot! és a párosítós feladatok; Művek szerkezeti részeinek bejelölése 

Mikszáth-novellák elemzése 

Gyengébben sikerült feladatok: 

Helyesírás; Szólások, közmondások értelmezése 

 

8. évfolyam 

 

 Év végi 

szövegértés 

Szóalkotás 

témazáró 

Nyugat témazáró 

8. b 3,7 2,86 3,78 

8. c 3,65 3,0 3,43 

8. n 4,36 5,0 4.38 

 

8. b osztály 

Kiemelt feladatunk volt a 8. évfolyamon az írásbeli- és a szóbeli felvételire, illetve az 

év végi országos mérésekre való felkészülés. Így minden témazáró dolgozatban volt 

helyesírással, szövegértéssel és szövegalkotással kapcsolatos feladat is. Gyakoroltuk a 

mondatelemzést, ismeretlen szövegekben kerestünk költői képeket, alakzatokat. A helyesírás 

fejlesztése, gyakorlása folyamatos volt. Az írásbeli munkáknál elvártam a rendezett külalakot. 

A fogalmazási készség fejlesztésére gyakoribbá tettem a szóbeli számonkéréseket, ill. nagyon 

gyakran írtunk 10-12 mondatos (felvételin elvárt) fogalmazásokat. Készítettünk szóban, 

írásban elbeszélő, leíró, de főként érvelő fogalmazásokat. Az első félév motiváltságát, 

szorgalmát elsősorban a felvételinek köszönhettük, de nem romlott sokat az eredményük a 

második félévre sem. Irodalomból 4,08-ról 4,06-ra, nyelvtanból 4,16-ról 4,12-re.  

Az irodalmi érdeklődésüket felkeltette az Új művészeti törekvések anyagrész, ők is 

írtak verset impresszionista stílusban. A nyugatos költők közül Ady költészete állt 

legközelebb hozzájuk. 

A legjobban sikerült feladatok: 



Művek szerkezeti egységre bontása; Igaz-hamis állítások 

Gyengébben sikerült feladatok: 

Adott témáról összefüggő fogalmazás alkotása; Idézetek felismerése; Helyesírás 

 

A 8. c és 8. n osztály tanulmányi eredménye, tanuláshoz való hozzáállása között jelentős 

különbség van. A 8.n osztály helyesírása rendben van, kevés hibával dolgoznak. A 8.c osztály 

helyesírása nem megfelelő, alig néhányan tudják az egybeírás - különírás szabályait a 

gyakorlatban alkalmazni. 

Szövegértés: a 8.n osztály szövegértése megfelelő. A 8.c szövegértése felületes, érződött 

rajtuk, hogy nem veszik már komolyan. A számolást igénylő feladatoknál 5 gyerek tudott 

pontot elérni.  

Irodalom 8. évfolyam: a 8.n osztály ismerte a műveket, műfajokat. A 8.c erre is tett nagy 

ívben, alig tanultak páran. Sem a fogalmak, sem a művek ismerete nem volt megfelelő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Történelem 

 

5. évfolyam 

 

  

Személyes 

történelem 

Ókori 

  Kelet 

államai 

 

Hellász 

 

Róma 

 

Középkor 

Magyar 

történelem 

1301-ig 

(Árpád-ház) 

5. a 3,57=71% 3,57=71% 3,57=71% 2,54=50,8% 2,72=54,4% 3,4= 68% 

5. b 3,79=75,8% 3,56=71,2% 2,73=54,6% 2,84=56,8% 3,19=63,8% - 

5. n 3,95=79% 3,47=69% 2,86=57% 3,38=67,6% 3,57=71% 3,71=74,2% 

 

5. a és 5. n osztály 

A történelem tantárgynál is rendkívül fontosnak tartom a szövegértést, ezért a belépő ötödikes 

évfolyamot mérni szoktam: Ennek a dolgozatnak (nem témazáró) az eredménye: 

5. a  osztály: 53% 

5. n osztály: 66 %  teljesítményt mutatott.  

Folyamatosan dolgoztam ennek javításán, és ami ebben a táblázatban nem látható, az év végi 

szövegértés végeredménye: 

5. a  osztály: 66, 7% 

5. n osztály: 93,5 % lett. 

 A javulás a következetes munkának és a sok-sok szövegértési feladattípus gyakorlásának 

köszönhető! Mindehhez a munkafüzet segítségünkre volt, mert mindenféle kompetencia 

feladatfajta megtalálható benne, és szinte valamennyi feladat fajtában szüksége volt a diáknak 

a szövegértésére. A témazárók eredményével azonban azért nem vagyok maradéktalanul 

elégedett, mert célul űztem ki magamnak a 3 egészes átlag feletti eredményeket és ez két 

témakör esetében az 5. a osztálynál és egy esetben az 5. n osztálynál – sajnos - nem 

valósult meg! Igazából az okát nem tudtam megfejteni – szerintem a diákok elfáradtak, de 

egy alapos „fejmosás” után összekapták magukat és nagyjából hozták a jól megszokott 

teljesítményüket. 

Leggyengébben a keresztrejtvények megfejtése ment, legjobban a fogalmak felismerése és a 

fogalmazás feladatok. 



BUKÁS: MUSA KRISZTOFER (1,57) – 5. A OSZTÁLYBÓL 

5. b osztály 

Két témazáró dolgozatot írt az 5. b osztály ebben a félévben, aminek az eredménye: 56,8% 

(ókor) és 63,8% (középkor). Az általam íratott dolgozat alapján problémás feladatnak ítéltem 

a vaktérképes feladat, az összetett mondatokat tartalmazó igaz-hamis és az időrendi feladatok. 

Fogalommagyarázatoknál sokszor hiányos a dolgozat, ez köszönhető az otthoni tanulás 

felületessége miatt. Csoportosítás és képfelismerés terén ügyesek. Esszé feladatnál sokszor 

vázlatpontokba szedett a fogalmazás, de tartalmát tekintve összeszedett, lényeget kiemelők.  

 

6. évfolyam 

 

 Vegyesházi 

királyok 

kora 

 

Újkor 

Hazánk 

az 

újkorban 

 

Forradalmak 

kora 

 

Polgárosodás 

hazánkban 

6. a 3,11=62% 3,22=64% 3,35=67% 3,1=62% 4,03=80,6% 

6. b 3,08=62% 2,78=56% 3,12=62% 3,33=66% - 

6. c 2,8=56% 3,13=63% 3,03=60,6% 2,84=56,8% 3,36=67,2% 

6. n 3,17=63% 3,6=72% 3,43=68,6% 3,0=60% 4,21=84,2% 

 

6. a, 6. c és 6. n osztály 

A 6. évfolyam- általam tanított - három osztálya közül a „C” osztályban kellett az embernek 

leginkább „felkötnie a gatyáját”. 

 Év elején lassan lendültek bele, félév után leálltak. A három osztály közül csak ők 

teljesítettek két alkalommal 3 egészes átlag alatt, így sajnos itt sem sikerült elérni a 

témazárókkal kapcsolatosan kitűzött célomat!  

Itt kitartóan meg kellet követelni a rendszeres tanulást, ami folyamatosan visszatérő probléma 

volt a tanév folyamán. A diákok zöme érdeklődő és együttműködő, de semmi több; sőt csak 

otthon ne kelljen tanulni! . Pedig az iskolai munka legtöbbjüknek nem elég; előrébb lépni csak 

az tud, aki otthon is munkát fektet a tanulásba, gyakorol, leckét ír, olvas sokat. 

 A legtöbb tanuló azt hiszi, hogy elég az órán figyelni, ők már nem veszik elő otthon a 

történelmet. Ez látszik a dolgozatok eredményén is. Azokat az évszámokat, neveket, helyeket, 

amiket „be kéne vésni”, nem teszik meg.  



Vannak szerencsére szorgalmas diákok is ebben az osztályban, akiket öröm tanítani, 

komolyan veszik a tanulást, aktívan dolgoznak az órákon Nyilván ők is tudnának még jobban 

teljesíteni, célom, hogy a következő tanévben ezt elérjem.  

A témazárókban nehezen boldogultak a „fogalom magyarázat” feladattípusokkal. Ezekre 

megpróbáltam én is jobban odafigyelni, többet foglalkoztunk ezekkel az órákon, házi 

feladatnak is olyan példákat adtam fel a munkafüzetből, ami erre volt gyakorlás.  

A legjobban az ábra és képfelismerés, valamint a történelmi személyekkel kapcsolatos 

feladatok sikerültek. 

.Ebben az osztályban mégis úgy érzem, hogy elkezdődött egy lassú javulási tendencia, ami 

az utolsó témazáró eredményében már azért látható is. 

Az „A” osztállyal nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. Szeretik a történelmet és a 

pedagógust, egyre többen jöttek már rá, hogyan is kell sikeresen ezt a tantárgyat tanulni!   

A három osztály közül ők a legszorgalmasabb és legaktívabb társaság. Egész tanévben 

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak; minden témazárójuk 60% feletti eredménnyel 

zárult. 

A témazárókban nehezen boldogultak a „fogalom magyarázat” feladattípusokkal, legjobban 

náluk is az ábra- és képfelismerés, valamint a történelmi személyekkel kapcsolatos feladatok 

sikerültek. 

Az „N” osztály túlságosan kényelmes és visszahúzódó társaság; a három osztály közül nekik 

sikerültek a legjobban a témazárók eredményei, de nem önmagokhoz képest, hanem a másik 

két osztályhoz képest – ez pedig fontos különbség!  

Itt két-három olyan diák van, aki az osztály színvonalát sem tudta, de főleg nem is akarta – 

lustasága miatt – hozni. 

Szerintem ebben az osztályban a tanulók sokkal-sokkal többre képesek, mint amit idén 

mutattak magukból! Erősen kamaszodnak, lázadnak; mindez meglátszik a teljesítményükön 

is! 

Náluk legjobban a témazáróban az évszámokkal és a történelmi személyekkel kapcsolatos, 

legkevésbé a „fogalom magyarázattal” kapcsolatos feladatok mentek. 

 BUKÁS: DANYI FERENC (1.65)-6. C OSZTÁLYBÓL 

6. b osztály 

Két éve tanítom a 6.B osztályt. A legelső, a Személyes történelem témakör alatt 

tapasztaltam náluk a legnagyobb lelkesedést. Szívesen beszéltek magukról, készítettek 

családfát, hoztak fényképeket a családjukról. Ez a motiváció erősen lecsökkent, amióta 



tanulós tantárggyá vált a történelem: ismerni kell a történelmi személyiségeket, helységeket, 

eseményeket, dátumokat, ok-okozati viszonyokat kell felismerni. Átlagosan 4-7 ember aktív 

az órán, a többiek csöndben másolják a tábláról a vázlatot. Az első félév 3,64-es tanulmányi 

átlagához képest rontottak egy tizedet. Az év végi átlag: 3,54 lett. Néhány tanuló még mindig 

nehezen olvas, ami nagyon fontos lenne a történelem tanulásához. A többség elfáradt az év 

végére. Öten rontottak és hárman javítottak a tanulmányi átlagukon. A témazárók eredményei 

javulást mutatnak, de minden dolgozat előtt több órán keresztül foglaltunk össze, gyakoroltuk 

a témazáróban előforduló feladattípusokat. 

 

7. évfolyam 

 

 Nemzetállamok Dualizmus I. világháború Világ a 2 

vgh. között 

Mo. a 2 

vgh. 

között 

7. a 3.41=68% 3,53=71% 3,15=63% 3,56=71% 3,54=71% 

7. b 3,48=70% 3.61=72% 3,09=61% 3,35=67% 3,6=72% 

7. c 2,24=44,8% 2,33=46,6% 1.96=39,2% 2,21=44,2% 2,50=50% 

7. n 3,63=73% 3,69=74% 3,78=76% 3,67=73% 3,78=76% 

 

7. a, 7. b és 7. n osztály 

A 7.-es osztályok közül a legeredményesebb, a legmotiváltabb a 7. N osztály. A 

legszorgalmasabb a 7.B osztály. Ahogy érkezünk a jelenhez, a XX. századi történelem egyre 

jobban érdekli őket. A fiúk az I. világháború óta sokkal jobban figyelnek, kérdéseik vannak, 

kérik, hogy ajánljak még filmeket és könyveket a korszakból, és a dolgozataik tizedekkel 

jobban sikerülnek. Nagy büszkeséggel mutatták meg a katonai hagyományőrző interaktív 

előadáson kapott kitűzőiket. Mindhárom osztály az órákon aktív, néhány kivételtől eltekintve 

szorgalmasan dolgoztak. Egyre igényesebb, tartalmasabb kiselőadásokat készítettek az év 

folyamán. Nemcsak tartalmi javulás volt tetten érhető, de kiállásukban, a hallgatósággal való 

kommunikációjukban is egyre ügyesebbek voltak. És olyanok is akadtak, akik nem kívántak 

élni a javítások lehetőségével. A 7.A 3,89-rő 3,93-ra, a 7.B osztály 3,80-ról 3,85-re, a 7.N 

osztály 4,05-ről 4,11-re javította a tanulmányi eredményét történelemből. A témazárók 

javulást mutat. Ennek oka a korszak iránti fokozott érdeklődésük, illetve a több órás 

összefoglalás. Indultunk a Savaria országos történelmi versenyen, ahol épphogy nem jutott be 



a következő fordulóba Somplák Amina 7.A osztályos tanuló. Akik még szépen szerepeltek az 

iskolai fordulóban: Szabó Balázs és Boda Tünde 7.N osztályos tanulók. 

7. c osztály 

Három témazáró dolgozatot írt a 7. c osztály ebben a félévben, aminek az eredménye: 44,2%, 

50% és 54%. Egyértelműen az otthoni tanulás hiánya a gyenge teljesítmény oka. 

Dolgozatukban sokféle feladattípust található, amik témájában egymásra épülnek, egyik 

feladat megoldása a másikra. Egyértelműen problémát okoz az ok-okozati összefüggések 

megértése, átlátása, következtetések levonása, sokszor a józan paraszti ész használata. Az 

osztály nagy részének az otthoni tanulás fogalma ismeretlen, pedig a téma feldolgozása során 

sok tanulást könnyítő eszközt kapnak, amit dolgozatnál felhasználhatnának, pl.: hiányos 

szöveget, aminek a megoldása után kapnak egy összefüggő szöveget, amit a témazáró 

dolgozat esszé kérdésénél szóról szóra leírhatnának. Időszalaggal és vaktérképpel kapcsolatos 

feladatok nagyon gyenge eredményeket hoznak. Képfelismerés és igaz-hamis feladatok jól 

szoktak sikerülni. 

 

 

8. évfolyam 

 

 Kétpólusú 

világ 

Magyar-

ország 

1945-’56 

Két 

világrendszer 

versengése 

Kádár-

korszak 

Ezredforduló, 

globalizáció 

Társadal

omismere

t 

8. b 3.64=73% 3,13=63% 2,95=60% 3,42=68% - 4,06=81% 

8. c 3.04=61% 3,2=64% 3,2=64% 3,16=63,2% 3,0=60% - 

8. n 4,35=87% 3,96=79% 4,29=85,8% - - 4,12=82,4% 

8. b osztály 

A 8.B osztály felvételire készült, így az első félévben buzgó szorgalommal gyűjtötték 

a felvételi pontokat. Az első félévi 4,08-as átlag a második félévre 3,92-re romlott. Áprilistól, 

amikor mindenki tisztában volt azzal, hogy felvették, a legtöbben elengedték a tanulást. A 

XX. század története ezzel együtt jobban érdekelte őket, mint a középkor vagy az újkor. A 

társadalomismereti órákon meglepő volt, hogy mennyire nem értik, hogyan működik egy 



állam. De akadt olyan diák is, aki rendkívüli tájékozottságot mutatott a napi tudományos, 

kulturális, politikai eseményekkel kapcsolatban. 

8. c osztály 

A „C” osztály munkájával és eredményével elégedett vagyok, kiegyensúlyozott 

teljesítményt nyújtottak, minden témazárójuk elérte/meghaladta a 60 %-ot.  

Egymást motiválva próbáltak minél jobb jegyeket szerezni.  

A felvételi megsegítése céljából több alkalommal is tartottak kiselőadásokat, amelyekre 

lelkiismeretesen felkészültek és kívülről ismertették társaiknak, akik sokszor vastapssal 

jutalmazták azokat. 

Náluk nagyon nagy változás ment végbe idén. Ebben az évben sokkal jobban telesítettek, 

mint a tavalyi tanévben! Sokat készültek, tanultak a témazárókra is! 

Ebben az osztályfőnökük is nagy segítségemre volt, aki mindig a sarkukban loholt, figyelt 

rájuk, támogatta őket, együtt örült velük a sikereiknek. Külön pozitívum, hogy a BTM-es, 

SNI-s gyerekek az osztályban nem pajzsként tartották ezt a „bélyeget” maguk előtt, hanem 

minden tőlük telhetőt megtettek, hogy jó jegyeik szülessenek.  

Ugyan a felvételi után kicsit leálltak, de még mindig tartották a 3 egész feletti átlagukat! 

A legjobban az igaz-hamis és a szövegértés feladatokat, a legkevésbé a „hiányos szöveg 

kiegészítése fogalmakkal” típusú feladatot oldották meg a tanulók a témazárókban. 

BUKÁS: (nincs) 

8. n osztály 

Két témazáró dolgozatot írt a 8. n osztály ebben a félévben, aminek az eredménye: 

85,8% és 82,4%. Az osztálynak sok egyéb teendője volt az utolsó hónapokban, ezért több 

tanóra és dolgozat elmaradt. Az általam íratott témazáró dolgozat alapján megállapítottam, 

hogy az osztály többsége szorgalmas, látja az ok-okozati összefüggéseket, következtetéseket 

tud levonni a kapott forrásokból. Esszé kérdések kapcsán megállapítható, hogy önálló 

véleménnyel rendelkeznek, tudnak érvelni.  

 

Összegzés:  

Tudjuk, hogy a témazárók a tantárgyi értékelésnél fontos szerepet töltenek be, de az is ismert, 

hogy a diáknak mindenféle más értékelésből származó jegyei is vannak, ezért megvizsgáltam 

azt is, hogy a tantárgyi átlagok hogyan alakultak a félévhez képest: 

 

 



Osztály: A történelem tantárgy félévi 

átlaga: 

A történelem tantárgy év végi 

átlaga: 

5.a 3,14 3,49 

5.n 3.67 3,83 

6.a 3,61 3,64 

6.c 3,0 3,14 

6.n 3,78 3,78 

8.c 3,57 3,48 

 

Örvendetes, hogy csak egy osztály (8. c) mutat minimális csökkenést a félévi átlagokhoz 

képest! Tehát az általam tanított osztályok 67%-a tudott javulni történelemből év végére! 
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1.rész 

 

1. Hogyan segítetted szakmai munkáddal az intézmény kiemelt céljainak és 

feladatainak megvalósulását a nevelő- oktató munka területén! 

 

Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, 

fejleszthető területek megerősítése. 

 

Munkaközösségünk tagjai igyekeznek maximálisan megfelelni intézményünk normáinak. 

Nagy segítségünkre van, hogy újra szaktantermeinkben tarthatjuk óráinkat, hogy már minden 

tanteremben van felszerelt projector, ez mind-mind a magas színvonalú oktatást segíti. 

Tanmeneteink iskolánk helyi tanterve alapján készültek, ezeket igyekszünk mindannyian a 

lehető legpontosabban, de az adott osztályok sajátosságainak megfelelően betartani. 

Az egységes témazáró dolgozatokhoz tartjuk magukat, olykor ugyan előfordul, hogy 

aktualizálni kell tapasztalataink alapján még a szeptemberben megírt változatot is, de ezt 

mindig konzultáció és egységes vélemény kialakítása előzi meg.  

 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében különböző 

tanulási technikák megismertetése és alkalmazása. 

 

Erre a kiemelt feladatra évek óta nagy hangsúlyt fektetünk. Az egyes leckékhez kapcsolódóan 

az adott osztályokkal megbeszéljük, hogy otthon hogyan, milyen technikával tanuljanak. 

Tippeket adunk, hogy tudják önmagukat ellenőrizni és tudásszintjüknek megfelelően 

gyakorolni.  

Többen érezzük, hogy mi már többet tenni nem tudunk, de az eredmények elmaradnak.  

Mintha egyre kevesebb lenne a tudásvágy, egyre kevésbé lenne dicsőség szorgalmasnak, 

okosnak, figyelmesnek lenni.  

Felmerül a kérdés tehát, hogy a tanulók is megtesznek-e mindent, ami tőlük elvárható! Ezen a 

téren ugyanis folyamatos romlást érzékelünk, főleg a digitális oktatás bevezetése és a 

pandémia megjelenése óta. A legtöbben csak annyit tesznek, ami éppen elég az elvárásaikhoz, 

kevés, aki többet vagy mindent beleadva végzi a feladatait.  
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Az osztályfőnökök különösen érzik, hogy mikor egy-egy gyerek után nyúlnak, igyekeznek a 

problémákat feltárni, kiderül, hogy a gyerek maga is lustának tartja magát, a szülő pedig 

szétkarja karjait, hogy „nem tudom rávenni, hogy tanuljon”. És itt érezzük, hogy sokszor mi 

küzdünk elsősorban, nem az, akinek a legjobban kellene.  

Persze ahogy közeledik a tanév vége, egyre több a telefon, az üzenet, a könyörgés. Ezek 90%-

ban otthoni szorgalmi feladatokból állnának, ezzel szeretnék a nemtanulást, a nemtudást 

kompenzálni még a szülők is. Amikor azonban megkapják a javítás lehetőségét, de az szóbeli 

felelet vagy feladatok megoldása, azzal élni sem kívánnak vagy felkészületlenül érkeznek és 

új lehetőségért könyörögnek. Idén érkezett felháborodott levél, majd telefon amiatt, hogy „ha 

a tanárnő nem íratott volna annyi kisdolgozatot számolásból (!), ami mind egyes lett, akkor 

nem állna bukásra a lányom”. Nem, nem kémia vagy fizika órán. Matematikából. Hatodikban.  

 

Kollégáim fele számolt be arról, hogy bár továbbra is a frontális és az egyéni munka kapja a 

legnagyobb hangsúlyt, a digitális technikák jóval nagyobb szerepet töltenek be, mint a 

korábbi években. Legtöbben a Kahoot-ot, LearningApps-ot és a Mozawebet említették meg, 

ugyanakkor van, aki arról számolt be, hogy „a tanóráimon egyre nagyobb százalékában 

kooperatív-, csoport- (csoportforgó) vagy páros munkában dolgoznak – egyre kevesebbet 

frontálisan. Óráimon nem passzív szemlélők a diákok, hanem aktív közreműködők az 

irányításom alatt!  Így valósul meg csak igazán a munkáltató jelleg! Mindez azonban csak 

azokra a diákokra igaz, akik akarnak dolgozni, még akkor is, ha BTM-s vagy SNI-s diákokról 

van szó. Dolgoznak, igyekeznek, készülnek a tanórákra, van sikerélményük, többnek már nem 

az elégséges, hanem a közepes- vagy jó jegy elérése lett a cél. Ennek elérésében teljes 

mértékben támogatom őket és együtt örülök velük, ha sikerül! Sajnos azonban egyre több az 

olyan diák, aki egyáltalán nem akar dolgozni, pedig nem buta, csak lusta. Ezeknél a 

tanulóknál otthon nincs következetes büntetés a vétségek után és vérszemet kapnak; 

keményen próbálgatnak engem és a munkatársaimat is, hogy kinél meddig mehetnek el – a 

többi diák pedig egyelőre csendben szemléli, hogy ezek bármit megtehetnek!” 

 

 Országos mérésekre való felkészítés a jobb eredmények elérése érdekében. 

 

Mind a tanórákon, mind a házi feladatok kiadás alkalmával igyekszünk diákjainkat 

felkészíteni az előttük álló próbatételekre. A házi feladatok kiadásakor is szem előtt tartjuk, 

hogy információ szerzésre használja az órán megismert oktatási felületeket. Szükséges, és 
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nagyobb gyakorlatot szerez a tanuló a látottakról, azok jegyzeteléséről, az önálló 

lényegkiemelésről, nem készen kapja azt a tankönyvből. Ahhoz, hogy a kompetenciamérés 

eredményes legyen, a legfontosabbnak a szövegértés fejlesztését tartjuk. Ennek érdekében 

nagyobb hangsúlyt fektetünk a szöveges feladatok értelmezésére és a matematikai 

szaknyelvre való lefordítására. 

A tanítási órákon felhasználjuk a tananyaghoz kapcsolódó, korábbi kompetencia mérések 

feladatait, ezzel adva alapokat az év végi kompetencia méréséhez. Emellett április és május 

folyamán az érintett 6. és 8. évfolyamokon több órát vagy órarészletet szánunk korábbi 

feladatok megoldásával arra, hogy a gyerekek szokják a feladatok szövegezését, lássák, hogy 

sokszor a hosszú szöveg egyszerű feladatot rejt és nem szabad megijedni tőle, módszereket 

mutatunk, hogy hogyan lehet több ismeretet együttesen használva megoldani olyan feladatot, 

amihez látszólag nincs ismeretük. Néhány ilyen alkalom után a kezdeti megrökönyödést 

felváltja a sikerélmény.  

Már évek óta működik iskolánkban a nyolcadikosok felkészítése a januári felvételikre. Heti 

rendszerességgel tartottunk idén is ketten, három időpontban ilyen foglalkozást, ahol 

célirányosan készítettük a gyerekeket a vizsgára. Feladattípusonként haladva, minden 

témakörben trükkök, nehézségek feltárásával készültünk, a célegyenesben pedig próbavizsgát 

írva úgy gondolom, aki akart, sokat tudott készülni. 

A lemorzsolódási mutató eredményeinek megtartása és javítása érdekében folytattuk a bevált 

gyakorlatokat. Folyamatosan konzultálunk a fejlesztőpedagógusokkal, osztályfőnökökkel és a 

segítő, támogató szülőkkel. A veszélyeztetett tanulókkal egyénileg beszélgetünk, tanórán 

munkára biztatjuk, dicsérjük, igyekszünk az önbizalmát képességei alapján adott feladatok 

megoldásával erősíteni. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

Az új Helyi Tantervnek megfelelő tanmenetek szeptember végére ütemezés szerint 

elkészültek. A 6. évfolyamon tanító matematika szakos kollegák folyamatos konzultációk 

mellett készítették el a szükséges mérőanyagokat is. A 7-8.évfolyam mérőanyagait a félév 

során a szükséges időben szintén felülvizsgáltuk, és elvégeztük javítását, ha szükséges volt, 

több esetben készítettünk a nagy létszámú osztályokhoz az eredeti dolgozatok alapján B vagy 

akár C csoportos feladatsort is. 
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Fizika tárgyból elvégezte kollégánk az előző tanév tapasztalatai alapján a szükséges 

változtatásokat a tanmenetben és a mérőanyagokban is. 

6.évfolyamon a természettudomány tanmenet is az új Helyi Tantervnek megfelelően 

elkészült. A tanmenet természettudományos kollégával egyeztetve írták meg, megbeszélték a 

hozzá tartozó mérőfeladatok típusait, és így, azok összeállításra kerültek a tanmenetnek 

megfelelően. A tanév során az egységes mérőfeladatok kerültek megírásra, amelyek a tanév 

elején kitűzött célokat elérték.  A feladattípusok kiválasztása, feladatok megírása során arra 

törekedtünk, hogy gyengébb képességű tanulók is, képességük és tudásukhoz mérten eltudják 

érni a kívánt eredményeket. A kémiából a 7. és 8. évfolyamon a korábbi tanmeneteket és 

merőanyagokat év elején aktualizálta, ahol szükséges volt, ott változtatásokat hajtott végre 

rajtuk. 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

Mindkét témahéten sokrétű feladatokkal találkoztak tanulóink. Voltak órák, ahol a hét 

folyamán szépen felépítve haladtak a cél felé, hogy péntekre összeálljon a nagy kirakós a 

gyerekek fejében. Volt, ahol internetes kvíz feladatokat oldottak meg a tanulók. Nyugodt 

lelkiismerettel írom le, hogy mi minden tőlünk telhetőt megtettünk. A gyerekek is élvezték 

ezeket az órákat. Sajnáltuk, hogy bár a kiállított munkák betekintést engedtek a feldolgozott 

témákba, nem láttuk mi csapódott le mindebből a gyerekekben. Nem éreztük, hogy összeállna 

valamelyikben, hogy itt egységben kellene valaminek megvalósulnia. Talán jövőre 

szorosabbra lehetne fűzni a szálakat az egyes tantárgyak között. 

 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására. 

 

Munkaközösségünk oroszlánrészt vállal tantárgyai és szemléletmódja miatt is ebben a 

feladatban. Kollégáimnál természettudományt, biológiát tanítva, a környezettudatos 

magatartás majd minden órán előjött valamilyen formában. Lehetett szó talajszennyezéstől az 

eső erdők pusztításán át egészen a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” témáig. A 8. 

évfolyamon pedig a személyi higiéné, során szóba került a környezetvédelem, a 
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mentálhigiéné, az iskolaegészségtan. Sajnos azt látjuk, hogy beszélni, tudni róla és betartani 

két különböző történet a tanulók számára. 

Mindannyian figyelünk, hogy a termekben és a folyosón ne szemeteljenek, ha baleset történik 

étkezéskor, takarítsanak fel maguk után vagy kérjenek segítséget ebben. Jól bevált, hogy óra 

elején, ha valakinek szemét van a padjában jelzi, hogy tudjuk, az előző osztály által került 

oda, fel tudjuk göngyölíteni, hogy kinek kell elpakolnia maga után. Sajnos a második 

félévben a folyosónk mosdójában több rejtélyes dolog is történt, a dugulás megakadályozás 

érdekében „őrt álltunk” a mosdó előtt és csak 1-2 gyerek lehetet bent egyszerre, ez lehetőséget 

adott arra is, hogy felügyeljük, hogy elzárják például a csapot maguk után. Eleinte nehezen 

fogadták az ellenőrzést diákjaink, de az év végére azt mondhatom, elfogadták és betartották a 

következetesen megkövetelt szabályokat. 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását! 

A természettudományos munkaközösség Célok, feladatok  

1. Célunk a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, 

népszerűsítése 

 élményszerű tanulással; 

 a technológiai folyamatok megismertetésével, a munka 

megbecsülésével, a pozitív alkotói magatartás kialakításával; 

 természettudományos tantárgyak tételeinek, fogalmainak alkalmazása, 

levetítésével a mindennapi életre;  

 tantárgyi összefüggések megismertetésével; 

2. Tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai kereteken belül differenciálással, 

illetve lehetőség szerint versenyeken való aktív részvétellel. 

3. A hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása 

érdekében fontos feladatunk a különböző tanulási technikák megismertetése és 

alkalmazása. 

4. Tapasztalataink szerint matematikából mind a kompetencia mind a felvételi 

feladatsoroknál az egyik legnagyobb problémát az időkeret okozza,  

 erre jobban fel kell készítenünk a gyerekeket a szoros időkeretek betartásával mind 

az órai munkák, mind a dolgozatok írásakor. 
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A természettudományos munkaközösség Kiemelt céljai: 

 Legfontosabb törekvéseink közé tartozik az országos kompetenciamérés 

mutatóinak javítása, melynek érdekében  

 rendszeresen alkalmazzuk a kompetencialapú gyakorlófeladatokat 

valamennyi természettudományos tanórán és a fejlesztő 

foglalkozásokon,  

 a hatodikos eredmények következő tanévben történő nyilvánosságra 

hozásakor, egy tanórán, az informatika teremben megnézzük, értelmezzük az 

egyéni eredményeket a gyerekek kódjaival, hogy biztosan megkapják a 

visszajelzést teljesítményükről. 

 Matematikából az előző évek felméréseinek tapasztalatai alapján az 

eredmények javulása érdekében nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a 

következő feladattípusokra: 

 az írásbeli számolásos illetve átváltásos feladatok, 

 szöveges feladatok értelmezése 

 a logikus gondolkodáson alapuló következtetéses feladatok megoldása 

 Célunk minden természettudományos szakórán a szókincsbővítés a tantárgyi 

szaknyelv elsajátításával és tudatos használatának gyakorlásával; 

 Közös célunk továbbá, hogy fejlesszük a tanulókban a környezettudatos 

magatartást és az egészséges életmód iránti igényt szakóráinkon és azon kívül 

is. 

 

A tanév elején célunk volt a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése, 

népszerűsítése. Azt gondolom, ha minden óránkra azzal az elhatározással megyünk be, hogy 

most elvarázsoljuk őket, akkor sokat tettünk az érdeklődés felkeltéséért, népszerűsítéséért. Cél 

volt továbbá, hogy fejlesszük a tanulókban a környezettudatos magatartást és az egészséges 

életmód iránti igényt szakóráinkon és azon kívül is.  

„A nyolcadikos biológia tananyag minden harmadik órája az adott szervrendszer 

egészségének megőrzéséről szól. Ha hitelesen tudom képviselni a célt, nálamnál többet (és itt 

nem rólam, hanem a művelődési anyagról van szó) kevesen tettek. Célom továbbá minden 

biológia órán a szókincsbővítés a tantárgyi szaknyelv elsajátításának és tudatos használatának 

megkövetelése, gyakoroltatása. Ez sajnos nehezen megy az előbb vázolt okok miatt.” – írta 

kollégánk. 



2021/22-es tanév év végi beszámoló 

 

Fokozatosan ügyeltünk arra, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük megnyilvánulni órán, 

tananyaggal kapcsolatos véleményüket, elképzelésüket megoszthassák velünk és az osztállyal. 

Ez többé-kevésbé sikerült.  

Voltak olyan tanulók, akik a korábbi évhez képest, többet jelentkeztek órán, véleményüket és 

tapasztalataikat mondták el egy-egy témával kapcsolatban, többet megnyilvánultak az órákon. 

Ez pozitív visszacsatolás volt számunkra.  

Sajnos a pozitív tapasztalatok mellett akad bőven negatív tapasztalat is. Néhány tanuló sajnos 

az emberi normákat sem volt képes betartani az órákon, ezzel megnehezítve az órai halladást, 

az anyag átadását és társai munkáit is. Többször telt az óra nagy része a fegyelmezéssel, 

egyéb intézkedésekkel, ami a tanulni vágyó tanulóktól vette el a tanulási anyag megértésének 

és megtanulásának, illetve gyakorlásának lehetőségét.  

Sajnos vannak komplett osztályok, ahol pedig, – bár a magatartással nincs gond – saját 

magunkat is unjuk, olyan mértékű a passzivitás óráról órára. Nem működnek együtt, nem 

lelkesednek semelyik témakörért vagy módszerért, csak túlélni akarják a 45 percet. Sajnos az 

osztályfőnökkel egyeztetve kiderült, hogy ez általános probléma, nem a tantárgynak vagy az 

adott kollégának szól, hanem ez az osztály mentalitása. Több kolléga megfogalmazta, hogy 

jobb egy rosszabb magatartású osztályban is órát tartani, mint ez, mert ez a nihil a mi 

lelkesedésünket is megöli egy idő után. Remékjük a jövő tanévben magunkat és őket is sikerül 

majd felrázni. 

Órán és szakkörön a kiemelkedő, tehetséges diákokat igyekeztünk fejleszteni, egy-egy kreatív 

feladat vagy versenyfeladat kiadásával, ami a képességükhöz mérten segítette a tananyag 

elmélyítését is. A kiadott feladatokat akár órán (ha a kiadott feladattal készen vannak), akár 

otthon vagy szakkörön elvégzendő feladatként is megoldhatták a tanulók. A feladatok 

megoldását mindig értékeltük, a feladatokhoz és körülményekhez mértük. Gyengén álló 

tanulóknak képességeiknek mérten, különféle szorgalmi feladatokat jelöltünk ki vagy 

egyszerűbb beszámolókat, tanulói előadásokat kértünk tőlük számom, melyeket következő 

órán értékeltünk. Azonban a jószándék következménye néhány esetben az lett, hogy a 

gyerekek egy része a tanév végén úgy szerette volna elérni a kettest, hogy „kiszámoltam, 

hogy két otthoni plakátot/szorgalmit csinálok ötösre. akkor meglesz”. Mindezt csupa egyes 

témazáróval is akár. 

A tanévben érzésem szerint a kiemelt céljainkat maximálisan figyelembe véve végeztük 

munkánkat a matematika területén is. Nem telt el hét olyan óra nélkül, ahol kompetencia 
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alapú feladatmegoldás lett volna, amely vonatkozik a konkrét megoldásra, illetve a szókincs 

fejlesztésére is vagy akár csak a szöveges feladatok értelmezésére. 

A mértékegység váltást több feladattípusban is használtattuk, illetve fizika és kémia órán is 

előtérbe került a számítási példáknál. A műveletvégzések fontosságára hatodik osztályban 

nagyon figyeltünk, sokat gyakoroltunk, sok egyszerű röpdolgozat bizonyította, hogy aki 

energiát fektetett a gyakorlásba, az egyre sikeresebb lett. Reméljük a későbbi tanulmányok 

során megértik ők is ennek fontosságát. 

A kompetencia mérés eredményeinek javítás egy hosszútávú célunk, ahol csak évek alatt 

lassan fogjuk látni munkánk gyümölcsét, de jó lett volna már tapasztalatot gyűjteni a tavalyi 

eredmények tükrében is, de sajnos eddig a pillanatig az eredmények nem kerültek fel az 

Oktatási Hivatal oldalára. 

Az idei, első digitálisan írt forma a tapasztalatok alapján csak technikai változást jelentett, a 

feladatok típusai, nehézségei a korábbi évekhez nagyon hasonlóak voltak matematikából, így 

az eddig megkezdett úton haladva reméljük lassan látható sikert érünk el. 

 

 

3. Értékeld a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, SNI, BTMN) fejlődéséért 

végzett munkádat! 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulóknál a feladatok összeállítását, mérésianyagok javítását a 

szakvélemény alapján végeztük. Tanórákon és a házi feladatok terén is igyekeztünk 

differenciálni. 

Óriási segítség volt ebben a fejlesztőktől kapott összesítő táblázat, köszönet nekik ezért.  

Ez alapján szóbelei feleletnél figyelembe vettük a tanuló képességeit, és ahhoz mérten 

osztályoztuk az ő feleletét. Órákon igyekeztünk a tanulókat egyénileg is segíteni, órai 

munkájukat folyamatosan figyelemmel kísérni. Lemaradás vagy egy-egy terület fejlesztése, 

gyakorlása során a fejlesztő pedagógussal egyeztettünk, konzultáltunk, hogy minél sikeresebb 

eredményt tudjunk elérni.  

Sok gyengébb képességű tanulásban elmaradt tanuló van az „b” és ”c” osztályokban. Nekik 

természetesen alacsonyabb követelményeknek kellett megfelelniük. El kell mondani azt is, 

hogy ezeknek a gyerekeknek nem a magatartásával van baj, hanem a képességeikkel. És az 

sem segítette a felzárkózásukat, hogy sokuknak kevés a motivációja, nincs akarat ereje, 

kitartása, beletörődők. Sajnos a csodát várják. „Már egy/két hete tanulok, mégsem lettek 

jobbak a jegyeim, akkor minek”.  
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4. Hogyan építetted be mindennapi pedagógiai munkádba környezetvédelmi 

tevékenységedet? (nem kizárólag a témahét alakalmával) 

 

Az iskolai környezet megóvására és tisztántartására a tanóráink során fokozatosan figyeltünk 

mindannyian.  

Ahogy korábban már írtam, munkaközösségünk profilja miatt ez azt gondolom nem lehet 

másodlagos.  

Az egyik legfontosabb tevékenységek közé tartozott az osztályterem tisztaságának megóvása. 

A tanórák megkezdésekor a tanulóknak jelenti kellett, ha valami szemetet találtak maguk 

alatt, vagy a padban. Ha nem történt jelentés, azt az óra végén nekik kellett kidobniuk. Másik 

esetben az óra végéhez közeledve, a pakolás megkezdése előtt, mindenkinek szét kell nézni 

maga körül, ha szemetet észlelt azt kidobta a kukában. Lehetőség szerint, igyekeztünk azt a 

szabályt betartatni a tanulókkal, hogy a termet addig nem hagyhatják el, még valaki körül 

szemét van.  

A témahéten igyekeztünk a környezetvédelem fontosságára széles körben kitérni, hogy a 

tanulók minél jobban megértsék, miért is fontos, hogy beszéljünk, illetve cselekedjünk ezeken 

a területeken. Színes és gondolkodtató feladatokat oldottunk meg. Kutatómunkát végeztek a 

tanulók egy-egy témában, melyet ez rövid kiselőadásként kellett előadni az osztályban. 

 

5. Milyen tevékenységek keretén belül jelent meg munkádban az egészségnevelés, 

prevenció? 

 

Mint osztályfőnökök az osztályunkban mindig beszédtéma az egészséges életmód. Ebben az 

évben ez kiemelkedően fontos feladat volt. A digitális oktatás, a nyolcadikosoknál a felvételi 

stressz és a rendszeres testmozgás hiánya végett sokt tanulónál jelentkezett például némi 

testsúly felesleg. Erről, amikor csak lehetett beszélgettünk, próbáltunk tanácsokat adni, 

motiválni. Többen részt vettek az egyik testnevelő kolléga előadásán is, ahol a helyes 

táplálkozásról volt szó. 

Technika óra keretében is tananyag az egészséges életmód, egyszerű, gyorsan elkészíthető 

ételek (saláták). 

Informatikán prezentáció készítés során szokott előjönni, ilyenkor az egészséges ételekről kell 

információt gyűjteni. 

Bár a pandémia időszakát magunk mögött tudhattuk a tanév során, a rendszeres kézmosásra, 

fertőtlenítésre és az alapvető higiéniás szabályok betartására továbbra is nagy hangsúlyt 

fektettünk. 

Alkalom adtán – főleg osztályfőnöki órákon – szó esett a dohányzás, az alkohol fogyasztás 

káros hatásairól, felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy a chips nem helyettesítheti az ebédet, 

hogy az energiaital 14 éves kor alatt komoly egészségkárosító hatással bír.  

Tudjuk, az otthonról hozott példa sokkal erősebben hat, mint a mi szavaink, de igyekszünk 

megtenni, ami tőlünk telik. 
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6. Mivel segítette, támogatta munkádat az iskolai szociális segítő? 

 

Legtöbb kollégám azt írta, hogy nem került kapcsolatba idén a szociális segítőnkkel, sőt, volt 

akinek negatív tapasztalati voltak, segítséget kért, de elutasítást kapott. Viszont többen írtam 

pozitív tapasztalatokat új iskolapszichológusunk kapcsán. 

A tanév során sokat konzultáltunk vele elsősorban az osztályainkkal kapcsolatban. A tanév 

során 2x 5 alkalmas osztályfoglalkozásokat tartott az iskolapszichológus az 5.b osztályban, 

hogy az osztályban lévő ellentétek, egymás csúfolását, kiközösítését csökkenteni, kezelni, 

illetve megoldani tudjuk. Emellett több tanuló is jár az osztályból iskolapszichológushoz, így 

folyamatosan egyeztettünk Lilivel, hogy a legjobb megoldásokat tudjuk megtalálni a tanulók 

számára.  

A 8.b-ben is iskolapszichológusunk segítségével sikerül 3 diák problémáját orvosolni. A 6.b-

ben azonban a szülői ellenállás miatt nem jutottunk előrébb sajnos egy diákunk ügyében. 

Szociális segítőnk, Ditta közvetített a 6.b-ben két tanuló magas hiányzása miatt kötött 

szerződés kapcsán a Családsegítő szolgálat és az osztályfőnök között is. 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során? 

 

Osztályfőnök kollégáim felülvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokról számoltak be, 

igazolatlan órák miatt kellett a családsegítő szolgálat és a gyámhivatal felé is jelzéseket 

küldenünk, ahogyan a magas hiányzási számok miatt is megtettük a szükséges jelzéseket. 

Szakvéleményt kértek gyermekelhelyezés kapcsán is. 

 

 

8. Ellenőrzések száma a 2021-22. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Mester Regina  kémia, természet   reménykeltő 

Mihályi Julianna  fejlesztés    biztos kezekben van 

Molnár Mariann  testnevelés    példaértékű 

Berghoffer Ramóna  német     tehetséges 

Királyné Árpád Gabriella német     kiegyensúlyozott 

Szpuszenik Márta  testnevelés    kell még tapasztalat 

Jelinek Judit   magyar            biztoskéz,színesebben 
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9. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 

létszámát kérem!) 

 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi   1fő 

Matematika 

Fővárosi    

Regionális 1fő 

Matematika 

  

Országos    

 

10. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.b 25 3 12 22 88 0 0 

8.c        

8.n        

 

11. 4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

4.a    

4.b    

4.n    

6.a    

6.b 26 0 0 

6.c    

6.n    
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2. rész 

A tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 

 

Biológia 

 

Téma 7.a     7.b 7.c 7.n Évf. átlag 

Trópusi területek 

természetes élővilága 

3.1 3.27 2.44 3.42 3.05 

Alkalmazkodás a négy 

évszakhoz 

3.5 3.47 2.86 3.54 3.34 

Alkalmazkodás a hideghez 

és a világtenger 

övezeteihez 

4.04 3.85 3.04 4.32 3.81 

Az életközösségek általános 

jellemzői 

4.08 3.7 2.92 3.89 3.64 

Az élőlények rendszerezése 3.63 4.08 2.4 4.05 3.54 

 

Téma 8.b 8.c 8.n Évf. átlag 

Az élő szervezet-részekből 

az egész 

2.83 2.96 4.23 3.34 

Szépség, erő, egészség 2.95 3.4 4.07 3.47 

Szervezetünk anyag- és 

energiaforgalma 

2.85 3.44 3.96 3.41 

Belső környezetünk 

állandósága 

2.63 3.78 3.96 3.45 

A fogamzástól az elmúlásig 2.95 3.8 4.38 3.71 
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A hetedikes biológia témazárókból kitűnik, hogy az első dolgozatok a leggyengébbek. Még 

nem szokták meg a kérdéskultúrát, és a heti egy tanóra is megmutatta hatását. A többi 

dolgozat osztályonként majdnem azonos színvonalú. Kivételt képez a „C” osztály, csupán egy 

olyan dolgozatot tudtak produkálni ami meghaladta a közepes szintet. AZ „N” osztály 

bizonyult a legigyekvőbbnek, ők voltak a legérdeklődőbbek is, ez az eredményeiken is 

meglátszik. Szinte minden osztályban kénytelen vagyok a haladás során pótolni az alapvető 

ismereteket./fajismeret, fotoszintézis stb./  A kevés óraszám tovább fokozza nehézségeimet. 

Az is elmondható, hogy minden osztálynál azoknak a feladatoknak jobb a megoldási aránya 

ahol egyszerűbb rendezéseket, rajzkiegészítéseket, analógiákat kell felismerni, elvégezni, 

vagy már gyakorolt feladattípussal találkoznak a tanulók. Nehezebben megy a rész-egész 

kapcsolat felismerése, az összehasonlítás, a fogalom ismerete. Leggyengébb az 

ismeretalkalmazás, a logikai következtetés, az elvonatkoztatás, összefüggés felismerése. Ha 

röviden kellene megfogalmaznom az ismeretek elmélyítésének szándéka hiányzott az 

évfolyamból. A zöm megtanulta, majd elfelejtette. 

A nyolcadikos biológia témazárók eredményeit erősen befolyásolták a felvételik, az 

előkészítők, az iskolalátogatások.  A leglényegesebb ismeretek állandó felszínen tartása tette 

lehetővé a folyamatos tovább haladást.  Évről évre kevesebb az odaadó érdeklődés, a 

tudásvágy, az elszántság. Néhol úgy érzem nekem fontosabb, hogy milyen eredményt ér el 

diák, mint neki. Azt is gondolom, hogy az elfogadó, fegyelmezett légkör elengedhetetlen 

feltétel. Az IKT eszközök használata segítette tanításom hatékonyságát. Meggyőződésem, 

hogy ezen eszközök használatával tudjuk felvenni a versenyt a gyerekeket körülvevő virtuális 

világgal. A legjellemzőbb a nyolcadik évfolyam biológia eredményeire, hogy itt is az „N” 

osztály a legjobb de ebben az évfolyamban jobban kiemelkedtek eredményeik.  

Jobban megy az év elején a bőr és a mozgás szervrendszer illetve a szerveződés. A másfajta 

megközelítés, új tanár, sok szemléltetés miatt. Ebben a témakörben a szövetek jellemzőinek 

szétválogatása és az ízület rajzán a részek megnevezése sikerült a legjobban. Mindhárom 

csoport alacsony hatékonysággal ismerte fel a szövetek rajzát, azért mert ezzel a 

leegyszerűsített rajzzal nem találkoztak. Szintén gyengén ment a bőr részei és feladatuk közti 

kapcsolatot felismerése, megnevezése.  

A keringés, légzés, emésztés, kiválasztás szervrendszereit a felvételi időszakban tanulták a 

diákok. Ez az oka annak, hogy az eredmények gyengébbek. Az anyagcsere témakörében egy 

egyszerű ismeretfelidézés, a sokszor ismételt vitaminok és feladatuk sikerült a leginkább. A 
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betegség és kiváltó okának kiegészítése illetve az általuk nem fontosnak ítélt tápanyag és 

feladata összefüggés feladatának felismerése volt a legkevésbé sikeres.  

Az évfolyam átlagának megfelelő színvonalú a szabályozás ismerete, pedig ennek a 

szervrendszernek a működése igényli a legtöbb elvonatkoztatást, logikát. A legjobban sikerült 

megoldani a rajz kiegészítéses feladatot és a rendezéses feladatot egyszerűségüknél fogva. 

Legkevésbé ment egy fogalom szintetizálása és egy válogatás, amire kevesebb figyelem 

jutott. 

 A szaporodás, egyedfejlődés az átlagnál jobb eredményeket hozott, annak ellenére, hogy az 

év végén tanulták. Érdekes, hogy már ez sem érdekli a tanulókat igazán. A legjobb 

eredményeket az ismeret felidézés (petesejt jellemzői)és rendezés (életszakaszok)feladatai 

adták. Ebben a témakörben is gyengék az ismeret alkalmazását (nemi betegség) illetve az 

összefüggések felismerését igénylő (nemi ciklus) feladatok. Ennél a témakörnél a jobb 

eredmények elérésében az újfajta összefoglalás segített, amely sok önálló tanulói munkát 

igénylő felépítésével, vizualitásával, nagyobb érdeklődésre, erőkifejtésre késztetett többeket. 

 

Kémia 

 

7.évfolyam témazáró átlagai: 

 

Osztály 
Mindennapi 

anyagaink 

I. témazáró (első félév) 

Atomok és 

elemek 

Kémia 

év végi tantárgy átlag 

7.a 3,11 3,70 3,58 

7.b 3,50 3,45 3,75 

7.c 2,65 2,40 2,52 

7.n 3,76 4,16 4,06 
 

7.a osztály: 

 

Az 7.a osztályban a  mindennapi anyagaink című témakörből íratott témazáró átlaga 3,11 lett. 

Az osztályból 5 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (1 tanuló 90%-os, 1 tanuló 92%-os, 1 tanuló 

93%-os, 1 tanuló 97%-os, 1 tanuló 98%-os dolgozott írt.). 6db négyes, 6db hármas és 7db 

elégséges (2 tanuló 40%-os, 3 tanuló 47%-os és 1 tanuló 51%-os  és 1 tanuló 53%-os).   

témazáró született. Elégtelen dolgozat nem lett.  

Az 7.a osztályban az atomok és elemek című témakörből íratott témazáró átlaga 

3,70 lett. Az osztályból 8 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (3 tanuló 90%-os, 1 
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tanuló 92%-os, 1 tanuló 95%-os, 2 tanuló 97%-os, 1 tanuló 98%-os dolgozott 

írt). 11db négyes, 2db hármas, 4db elégséges és 2db (1 tanuló 32%-os, 1 tanuló 

25%-os). Elégtelen dolgozat született.  

 

A feladattípusok közül az 7.a osztálynak a levegő összetételeinek felsorolása, 

halmazállapotok csoportosítása sikerült a legjobban. Bár volt olyan tanuló (sajnos) aki 

hetedikesként még nem tudja a három halmazállapotot felsorolni, vagy a megadott anyagokat 

nem tudja halmazállapot szerint csoportosítani. Hiányosságot ott tapasztaltam, hogy hiányzik 

a mindennapi életből származó tapasztalat, nem ismeri fel, hogy az adott anyag milyen 

halmazállapotban van a hétköznapi életben. A leggyengébben sikerült feladattípus az égés 

csoportosítása volt.  Az égés csoportosítását többször is átbeszéltük, példákkal, kísérletekkel 

szemléltettem a tanulók számára. Mégis a témazárókban azt tapasztaltam, hogy felcserélik a 

tanulók a lassú és gyors égés feltételeit és tökéletes és nem tökéletes égés példáit. A másik 

gyengébben sikerült feladattípus a tömegszázalék számítás volt. A tapasztalatok alapján, a 

tömegszázalékos feladatoknál a képletek és az adatokat fel tudják írni a tanulók (egyes 

tanulók idáig sem jutnak el, a feladatértelmezése nehezen megy), de a számítás menetét, 

illetve a végeredményt már nem sikerült leírni a tanulóknak.  

 

7.b osztály:  

 

Az 7.b osztályban a mindennapi anyagaink című témakörből íratott témazáró átlaga 3,50 lett. 

Az osztályból 6 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (1 tanuló 90%-os, 1 tanuló 92%-os, 1 tanuló 

93%-os, 1 tanuló 97%-os, 1 tanuló 98%-os dolgozott írt.). 6 db négyes, 6db hármas és 6db 

elégséges dolgozat született. Elégtelen témazáró nem lett.  

Az 7.b osztályban az atomok és elemek című témakörből íratott témazáró átlaga 3,50 lett. Az 

osztályból 8 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (3 tanuló 90%-os, 1 tanuló 93%-os, 2 tanuló 

98%-os, 1 tanuló 99%-os, 1 tanuló 100%-os dolgozott írt).  4db négyes, 5db hármas, 5db 

elégséges (3db 40%-os, 2db 52%-os) és 2 db ( 1db 32%-os és 1db 34%-os) elégtelen dolgozat 

született.  

A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az órákon, a tanulókkal 

folyamatosan készültünk. A feladattípusok közül az 7.b osztálynak a levegő összetételeinek 

felsorolása, halmazállapotok csoportosítása sikerült a legjobban. (A halmazállapotok 

csoportosítása a 7. évfolyamon kiemelkedően sikerült.)   
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A leggyengébben sikerült feladattípus az égés csoportosítása volt. Az égés csoportosítását 

többször is átbeszéltük, példákkal szemléltettem a tanulók számára. Mégis a témazárókban azt 

tapasztaltam, hogy felcserélik a tanulók a lassú és gyors égés feltételeit és tökéletes és nem 

tökéletes égés példáit. Ez a feladattípus a 7.évfolyamon a leggyengébb feladatok közé 

tartozik, hiszen ennél a feladatnál nem elég az órán megszerzett illetve a saját tapasztalatból 

származó tudásra támaszkodni.  

 

7.c osztály: 

 

Az 7.c osztályban a  mindennapi anyagaink című témakörből íratott témazáró átlaga 2,65 lett. 

Az osztályban 3db ötös (1db 90%-os, 1db 93%-os, 1db 97%-os), 2db négyes, 8db hármas, 9 

db elégséges ( 2db 40%-os, 2db 45%-os, 2db 47%-os, 2db 50%-os) és 4db elégtelen ( 1db 

11%-os, 1db 20%-os, 1db 27%-os, 1db 35%-os) témazáró lett. A témazárót minden tanuló 

megírta.  

A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az órákon, a tanulókkal 

folyamatosan készültünk. A feladattípusok közül az 7.c osztálynak a levegő összetételeinek 

felsorolása, halmazállapotok csoportosítása sikerült a legjobban. Bár volt olyan tanuló 

(sajnos) aki hetedikesként még nem tudja a három halmazállapotot felsorolni, vagy a 

megadott anyagokat nem tudja halmazállapot szerint csoportosítani. Hiányosságot ott 

tapasztaltam, hogy hiányzik a mindennapi életből származó tapasztalat, nem ismeri fel, hogy 

az adott anyag milyen halmazállapotban van a hétköznapi életben. A leggyengébben sikerült 

feladattípus az égés csoportosítása volt.  Az égés csoportosítását többször is átbeszéltük, 

példákkal, kísérletekkel szemléltettem a tanulók számára. Mégis a témazárókban azt 

tapasztaltam, hogy felcserélik a tanulók a lassú és gyors égés feltételeit és tökéletes és nem 

tökéletes égés példáit. A másik gyengébben sikerült feladattípus a tömegszázalék számítás 

volt. A tapasztalatok alapján, a tömegszázalékos feladatoknál a képletek és az adatokat fel 

tudják írni a tanulók (egyes tanulók idáig sem jutnak el, a feladatértelmezése nehezen megy), 

de a számítás menetét, illetve a végeredményt már nem sikerült leírni a tanulóknak.  

Az 7.c osztályban az atomok és elemek című témakörből íratott témazáró átlaga 2,40 lett. Az 

osztályból 3 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 96%-os, 2 tanuló 100%-os dolgozott 

írt.)  0db négyes, 7db hármas, 6db elégséges (3db 46%-os, 3db 50%-os) és 8 db ( 2db 0%-os, 

1db 4%-os és 3db 44%-os és 2db 36%-os) elégtelen dolgozat született.  
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7.n osztály: 

 

Az 7.n osztályban a mindennapi anyagaink című témakörből íratott témazárók átlaga 3,76 lett. 

Az osztályból 3 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (2 tanuló 92%-os, 1 tanuló 95%-os). 8db 

négyes, 7db hármas-as témazáró lett. Elégséges és elégtelen dolgozat nem lett.  

A feladattípusok közül az 7.n osztálynak az oldatok részei, kémia és fizikai változások 

(exoterm és endoterm) és halmazállapotok csoportosítása sikerült a legjobban. 7.n osztályban 

a halmazállapotok csoportosítása 98%-os lett, az oldatok részeinek felsorolása pedig 94%-os 

és fizikai és kémiai változások feladat pedig 91%-os lett. Ezeket az ismereteket a tanulók 

könnyen eltudták sajátítani. A 7.n osztályban a leggyengébben az égés csoportosításai feladat 

sikerült, de a többi osztályhoz viszonyítva még így is, jobb eredmények születtek. A feladat 

összesítve 84%-os lett. 

Az 7.n osztályban az atomok és elemek című témakörből íratott témazáró átlaga 4,16 lett. Az 

osztályból 7 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (3 tanuló 90%-os, 2 tanuló 95%-os, 1 tanuló 

96%-os, 1 tanuló 97%-os dolgozott írt). 9db négyes, 2db hármas-as és 1db elégséges témazáró 

lett. Elégtelen dolgozat nem lett. A témazárót minden tanuló megírta.  

 

A 7. évfolyamon az atom felépítése, az atomok vegyjele és periódusos rendszerben való 

elhelyezkedésükre épülő feladatok mentek a legjobban. Ezeknél a feladatoknál a tanulók 80% 

feletti eredményeket értek el. Viszont a molekulaképződésre épülő feladatok már nem voltak 

ilyen sikeresek. A molekulaképződés folyamatának felírásához szükséges, hogy a tanulók 

ismerjék és feltudják írni az atomok elektronszerkezetét. Ha ezek ismeret hiányosak vagy 

egyáltalán nincsenek, akkor a molekulaképződés nem vagy csak bemagolva lehet megtanulni, 

de megérteni nem. Sok tanulónál azt tapasztaltam, hogy a szabályokat, kiépülési elveket nem 

tanulták meg (mert ezeket csak meg kellett tanulni), így nem tudtak hozzá se kezdeni a 

molekulaképződés felírásához, ezáltal a molekula szerkezetét se sikerült felrajzolni. 

 

8.évfolyam témazáró átlagai: 

 

Osztály 
Kémia a 

természetben 

Kémia az 

iparban 

Szerves 

kémia 

Kémia 

tantárgy átlag 

8.b 4,36 3,60 3,33 3,51 

8.c 2,96 3,48 3,26 2,88 
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8.n 4,30 4,50 4,91 4,46 

 

8.b osztály: 

Az osztályban a kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 4,36 lett.  Az osztályból 

12 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (4 tanuló 98%-os, 2 tanuló 96%-os, 4 tanuló 93%-os és 2 

tanuló 90%-os dolgozott írt). 12 db négyes, 0 db hármas, 0db elégséges és 1db elégtelen 

témazáró dolgozat lett. A témazárót mindenki megírta.  

Az osztályban a kémia az iparban című témakör témazáró átlaga 3,60 lett.  Az osztályból 5 

tanuló írt 90% feletti dolgozatot. (1 tanuló 100%-os, 2 tanuló 95%-os,1 tanuló 94%-os és 1 

tanuló 90%-os dolgozott írt.) 8db négyes, 9db hármas dolgozat lett. Elégtelen dolgozatot 0 

tanuló írt az osztályban, és 3 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (2 tanuló 49%-os és egy 

tanuló 40%-os).  

Az osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 3,33 lett.  Az osztályból 3 

tanuló írt 90% feletti dolgozatot (1 tanuló 98%-os, 1 tanuló 96%-os,1 tanuló 94%-os).  8db 

négyes, 8db hármas, 4db elégséges (1db 42%-os, 2db 49%-os, 1db 51%-os) és 1db elégtelen 

(1db 31%-os) dolgozat lett.  

 

A feladattípusok közül az 8.b osztálynak a fogalom párosításos és a keresztrejtvényes 

feladatok mentek a legjobban. A két feladatban lévő fogalmakat és állításokat többször 

átbeszéltük az órákon, több anyagrésznél is előtérbe kerültek, így jobban rögzültek az 

ismeretek.  A sikeres feladatok közé tartozott még az alumínium gyártás lépéseinek leírása. A 

tanulók a leírt gyártási fogalmakat megtanulták (betanulták) illetve a könnyebb rögzítés képen 

videóval szemléltettem a gyártási folyamatot, ami pedig elősegítette a hosszútávú rögzítést.  A 

legkevesebb pontszámot értek el a táblázatkiegészítős feladatban, ahol két molekula 

tulajdonságait kellett a megadott szempontok alapján beírni.  A szerves kémia részben sok 

eltérő funkciós csoport kerül középpontba, ami egyes molekulák, anyagok tulajdonságait 

okozza. A tapasztalatok alapján illetve a témazáró kiértékelése után, azt vettem észre, hogy a 

tanulók keverik ezeket a funkciós csoportokat és más molekulákhoz társítják be őket.  A 

feladattípusok közül ami a témazáróban szerepelt, a szövegkiegészítős feladat ment a 

legjobban a 8. évfolyamnak.  
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8.c osztály: 

Az  8.c osztályban a  kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 2,96 lett.  Az 

osztályból egyetlen tanuló sem írt 90% feletti dolgozatot.  4db négyes, 15 db hármas és 5db 

elégséges (1 tanuló 42%-os, 1 tanuló 46%-os, 2 tanuló 49%-os és 1 tanuló 51%-os) dolgozat 

született. Elégtelen dolgozat nem lett.  

Az 8.c osztályban a kémia az iparban című témakör témazáró átlaga 3,48 lett.  Az osztályból 2 

tanuló írt 90% feletti dolgozatot (1 tanuló 96%-os és 1 tanuló 93%-os) írt. 10db négyes, 8db 

hármas és 3 db elégséges témazáró született. Elégtelen dolgozatot 0 tanuló írt az osztályban. 

Az 8.c osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 3,26 lett.  Az osztályból 1 

tanuló írt 90% feletti dolgozatot. (1 tanuló 94%-os dolgozott írt.) 8db négyes,10 db hármas és 

4db elégséges témazáró lett.  Elégtelen dolgozatot 0 tanuló írt az osztályban. 

A feladattípusok közül az 8.c osztálynak a fogalom párosítos és a betűjelekkel való társításos 

feladatok mentek a legjobban. A két feladatban lévő fogalmakat és állításokat többször 

átbeszéltük az órákon, több anyagrésznél is előtérbe kerültek, így jobban rögzültek az 

ismeretek. A betűjelekkel válaszolj feladatot pedig a munkafüzeti feladatokkal gyakoroltuk. A 

legkevesebb pontszámot a táblázatkiegészítős feladatokban értek el, ahol két molekula 

tulajdonságait kellett a megadott szempontok alapján beírni. A szerves kémia részben sok 

eltérő funkciós csoport kerül középpontba, ami egyes molekulák, anyagok tulajdonságait 

okozza. A tapasztalatok alapján, illetve a témazáró kiértékelése után, azt vettem észre, hogy a 

tanulók keverik ezeket a funkciós csoportokat és más molekulákhoz társítják be őket.  A 

másik probléma, ami a gyengébb eredményeket produkálta az, hogy a tanulók nem igazán 

foglalkoztak a tananyagrész mélyebb elsajátításával. A tanulási próbálkozás, illetve a 

tananyagrész elolvasása megtörtént de ez mélyebb szinten nem rögzült, és valószínűleg ez 

okozta a fogalombeli és képleti zavarokat.  

 

8.n osztály:  

Az 8.n osztályban a kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 4,30 lett.  Az 

osztályból 12 tanuló írt 90% feletti dolgozatot (2 tanuló 100%-os, 3 tanuló 98%-os, 4 tanuló 

94%-os és 3 tanuló 92%-os dolgozott írt). 12db négyes, 0 db hármas és 2db elégséges (1db 

49%-os és 1db 52%-os) témazáró született. Elégtelen dolgozat nem született osztályban.  

Az osztályban a kémia az iparban című témakör témazáró átlaga 4,50 lett.  Az osztályból 16 

tanuló írt 90% feletti dolgozatot (5 tanuló 100%-os, 1 tanuló 98%-os, 2 tanuló 95%-os, 1 
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tanuló 94%-os, 3 tanuló 92%-os és 4 tanuló 90%-os dolgozott írt). 7db négyes, 3db hármas 

dolgozat lett. Elégtelen és elégséges dolgozatot 0 tanuló írt az osztályban.   

Az osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 4,91 lett.  Az osztályból 21 

tanuló írt 90% feletti dolgozatot, és 2 db négyes témazáró született. Hármas, elégséges és 

elégtelen témazáró nem lett szerves kémiából. 3 tanuló nem írta meg a dolgozatot.  

A feladattípusok közül az 8.n osztálynak a fotoszintézis fogalma és egyenlete, az ipari 

folyamatok jellemzése, alumínium gyártás lépéseinek leírása ment a legjobban. A két 

feladatban lévő fogalmakat és állításokat többször átbeszéltük az órákon, több anyagrésznél is 

előtérbe kerültek, így jobban rögzültek az ismeretek. A fotoszintézis fogalmát már korábbi 

ismeretiekből is fel tudták idézni, illetve a kémia órákon többször előfordult a fogalom 

meghatározása és egyenletének felírása. Ipari folyamatok ismeretének megismerésében 

videóelemzéseket végeztünk az osztállyal közösen, így az elsajátítandó ismeretek könnyebben 

rögzülni tudtak. Ez a módszer sikeresen bevált, ezt a témazárók eredménye is tükrözi, a 

8.évfolyamon ipari folyamatokbók megírt témazáró a 8.n osztálynál kimagaslóan sikeredett.  

A legkevesebb pontszámot a táblázatkiegészítős feladatokban értek el, ahol két molekula 

tulajdonságait kellett a megadott szempontok alapján beírni. A többi 8. osztályhoz képest 

ezeknél a feladatoknál is, magasabb pontszámot értek el a 8.n osztály. 

 

Földrajz 

Osztályok I.témazáró: 

A Föld belső 

szerkezete és a 

lemezek mozgásai 

II. témazáró: 

Afrika 

földrajza 

 

III. témazáró: 

Ausztrália, 

sarkvidékek és 

Amerika 

földrajza 

IV. témazáró: 

 

Ázsia 

 

 földrajza 

7. A 2,96 = 59% 3,29 = 66% 2,25 = 45% 3,28 = 66% 

7. B 3,2   = 64% 3,16 = 63% 2,66 = 53% 3,43 = 69% 

7. C 2,26 = 45%  2,24 = 49% 1,96 = 39% 1,88 = 38% 

7. N 3,25 = 65% 3,85 = 77% 3,21 = 64% 2,47 = 49% 

 I.témazáró: 

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa 

földrajza 

II. témazáró: 

Kelet- és Közép-

Európa földrajza 

III. témazáró: 

Magyarország 

földrajza 

8.B 2,52 = 50% 2,52 = 50% 3,04 = 61% 

8.C 2 = 40 %  2,34 = 47% 2,66 = 53% 
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8.N 3,88 = 78 % 3,84 = 77% 3,6 = 72% 

 

Értékelés: 

Kedvenc idézetem, amit már sokszor írtam félévi- vagy évvégi beszámolókban: 

„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget, 

Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

A hetedik évfolyamon, sajnálatos módon a „C” osztály egész tanévben nem érte el a 

témazárókban a közepes szintet. 

Szomorúan tapasztaltam, hogy az osztály tanulói közül kb. csak az egynegyede akart (!) élni a 

tanuláslehetőségével. 4 olyan tanuló van, akit kénytelen vagyok megbuktatni, mert nem éri el 

és nem teljesítette az 1,71-es szintet.  

Mik voltak az idei tanévben a gondok?  

-             Napi szintűek voltak a magatartási problémák – óriási harc volt a nyugodt tanulási 

feltételek biztosítása a 4-6 fős „kemény mag” miatt – a „négy testőr” (Armandó, Justin, Fecó 

és Dávid) MINDENKI életét megkeserítették!  

- A rendszeres tanulás hiánya – értem ez alatt az otthoni, folyamatos, óráról-órára való 

készülést. Létezik olyan diák, akinek elég, amit órákon hall és azonnal megjegyezi, így otthon 

már nincs szüksége tanulásra; de a 7. c osztályban ilyen tanulót én nem ismerek! 

Fogalmazhatok úgy is, hogy nem érték a tanulás és nem is akarnak tanulni! 

- A tanulók háromnegyede – különösen a bukásra állók – csak „TÚLÉLNI” és nem 

„TEVÉKENYEN MEGÉLNI” akarták a tanóráim 45 percét. 

- Olyan gyerekekkel, akik nincsenek a legkisebb tudás birtokában, nagyon nehéz 

eredményes munkát végezni, sikereket felmutatni. (Ugyanis az osztály eredményei a 

leggyengébbek az évfolyamon!) 

- Szinte alig akadt olyan tanóra, amikor mindenkinek itt volt minden felszerelése és volt 

elkészített írásbeli házi feladata is.  

- Ha felkínáltam azt a lehetőséget, hogy - javításképpen - mindenki maga dönthette el, 

két héten belül mikorra tanulja meg például Afrika éghajlatait, öten egyáltalán nem 

teljesítették, négyen pedig a végsőkig húzva –halasztva a dolgot, csak elégségesre feleltek –

pedig jelesre is képesek lettek volna, hiszen tudták előre, hogy felelni fognak. 

- Kevesen éltek a felkínált szorgalmi feladatok lehetőségével, amivel – idővel, ha elég 

kitartóak – ötöst vagy ötösöket szerezhettek volna. 

Az „A” és „B” osztályok eredménye is gyenge közepes, de heti 1 óra miatt ezek az osztályok 

is elengedték a rendszeres tanulást, így kb. erre is számítottam. Ami meglepő az az, hogy az 

„N” osztály a heti kétóra ellenére is csak egy százalékkal írt jobbat, mint a „B”. Ennek a 

magyarázata szerintem az, hogy az „N” osztályok már korántsem olyan nívósak, mint 
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korábban – felhígultak; kullognak ott elégséges teljesítményt nyújtó diákok is, sőt buknak is, 

amire korábban nem nagyon volt példa! A megoldás kulcsa itt is a rendszeres tanulás hiánya! 

Évfolyam szinten a leggyengébb a második témazáró eredménye lett, aminek az az oka, hogy 

túl nagy témakört ölelt fel, ami heti 1 órás tantárgy esetében, három hónapra eső leckék 

anyagát kérte számon. Az ismeretek szinten tartásához még több ismétlésre és gyakorlásra lett 

volna szükség, de a feszített tanmenet beosztása mindezt sajnos nem tette lehetővé. 

A legsikeresebb feladatok a partvonalhoz kapcsolódó névanyagot számon kérő feladatok 

voltak, a legkevésbé a gazdaságföldrajzi kérdésekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása 

sikerült. 

Bukások: 

 Molnár Dávid - 7. c (1,52); Musa Justin – 7. c (1,51); Németh Armandó – 7. c (1,05); 

Szlatarics Ferenc – 7. c (1,08); Zobor Gabriella – 7. c (1,37);  

Jakab Martin – 7. n (1,61) 

A nyolcadik évfolyamon a „C” osztály teljesítménye lett évfolyam szinten a leggyengébb. 

Első témazárójuk 40 %- kos eredményének magyarázata egyrészt a heti 1 óra és annak 

következménye, hogy sokan erre az egy órára sem készültek. A legjobban a vaktérképes 

feladatok sikerültek, legkevésbé a tanult európai országok városaiban előforduló iparágak 

megnevezése. Mindez örök probléma, mármint az, hogy a természetföldrajz közelebb áll a 

diákokhoz, mint a gazdaságföldrajz. 

Ebben az osztályban több tanulónál is előfordult, hogy egy adott feladat: „a,” részét még 

megoldották, de a „b,”-t és „c”-t már nem. Így nem is derülhetett ki a tudásuk és értékes 

pontokat is veszítettek! Figyelem - összpontosítás hiánya! 

A „B” osztály 50 %-os eredményeit én úgy fogadtam el, hogy az osztály teljesítette azt, amire 

tanulás nélkül képes. A témazáró dolgozat valamennyi feladattípusát egy az egyben 

gyakoroltuk, mégis sokan üresen hagyták a korábban már látott feladatokat; nem csinálták 

meg, mert otthon nem tanultak rá! Év végére kicsit összeszedték magukat, de a 61%-os 

eredményük számomra még mindig nem adott okot az elégedettségre. 

A 8. N osztály munkájával és eredményével elégedett vagyok. Szerettek tanulni, érdeklődők 

voltak, akartak, hajtottak. A szövegértésükkel nem volt baj, mindenféle feladattípussal 

boldogultak, lehetett és tudtam is velük gond nélkül dolgozni.  

A témazárókban, a legjobban a vaktérképes feladatok, legkevésbé a nyitott mondatokkal 

kapcsolatos feladatok sikerültek. A sikertelenség okát itt is az otthoni tanulás hiányában 

látom. A tanév folyamán a témazárók százalékos eredménye náluk csökkenő eredményeket 

mutat, mert év végére őket is elérte az a „trend”, hogy a felvételi után leálltak, valamint az 

első félévi heti két órából második félévre már csak heti egy alkalom maradt. Ehhez jött még, 

hogy az elmaradt órák miatt volt, hogy hetekig nem is találkoztunk! Ezek a körülmények 

nagyban közrejátszottak az eredmények csökkenéséhez! 

Bukás nem volt az évfolyamon. 
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Fizika 

A fizika tárggyal a 7. évfolyam most ismerkedett meg. Sajnos az idén találkoztam olyan 

diákokkal, (7.c), akik teljesen elzárkóztak a tárgy tanulásától, s hangosan kérték számon, hogy 

ezt minek kell tanulni. A diákok többsége képességeiknek megfelelően sajátították el az új 

ismereteket és sikeresen tudtunk együtt dolgozni. 

7. évfolyamon heti 2 óra áll rendelkezésre a tananyag elsajátítására, 8. évfolyamon heti 1 óra, 

illetve a 8.c osztálynak első félévben heti 2 óra.  

A témazáró dolgozatok mindkét évfolyamon felölelik az elméleti tudásanyagot, illetve a 

számítási feladatok megoldását is. Az elméletet több feladattípuson keresztül kérem vissza. 

Nyílt feladatként kérem vissza fizikai szempontból helyesen, de saját szavaikkal leírva a 

definíciókat, a megfigyelések eredményeit. Szó szerint kérem a fizikai törvényeket. 

Zárt feladattípusként minden témazáró dolgozatban megjelenik az igaz-hamis típusú feladat, 

szöveg kiegészítése, helyes felelet kiválasztás. 

Számítási feladatok megoldása egy sablon alapján történik minden esetben, két adat 

ismeretében egy harmadikat kell kiszámítani. A 7.évfolyam elején a diákok jelentős része 

kiválóan elsajátította és alkalmazta ezt a metodikát, így a számítási feladatok nem okoznak 

akkora nehézséget, mint matematika órán egy-egy szöveges feladat. 

7.évfolyam: 

 

Az mindkét félévben két témazáró dolgozat került megírásra. 

Eredmények átlaga:  

 

7.a 7.b 7.c 7.n

Témazárók:

mozgás 3,28 2,805 2,57 3,5

dinamika alapjai 2,6 1,95 1,435 3

nyomás 2,24 4,49 1,615 3,11

hőtan 3,79 3,69 1,805 4,33

Témazárók átlaga: 2,98 3,23 1,86 3,49

59,55% 64,68% 37,13% 69,70%
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Láthatóan a második témazáró dolgozat sikerült a leggyengébben mindhárom osztályban. 

Ennek okát a nagyobb anyagrészben látom, és az időzítésben. A félév végén írták a 

dolgozatot, amikor több tárgy dolgozata is összesűrűsödött számukra. 

Az utolsó témazáró lett a legsikeresebb, mert témája sokkal közelebb áll a hétköznapokhoz. 

A tanulók számára a legnagyobb nehézséget a nyílt kérdések megválaszolása jelentette. A zárt 

kérdések körében, ami kedvezőbb feltételeket jelent mindenki számára, valójában csak a 

helyes választ kell felismerni. Ezek kiemelkedően jobban sikerülnek, mint a kifejtős elméleti 

feladatok. Az igaz-hamis kérdések megválaszolása kevésbé eredményes, mint a helyes válasz 

kiválasztása több lehetséges válasz közül. 

Fizika számonkérése során a tanulók használhatnak számológépet, hogy matematikai 

képességeik közötti hátrány kisebb részt befolyásoljon, illetve képlettáblázatot, melyet a füzet 

hátuljában vezetnek, és szintén kell alapvető tudás ezen táblázat alkalmazásához. Ennek 

következtében a számítási feladatok sikeresebbek, mint az elméleti kérdések. 

A legeredményesebb osztály az idén is az „n”, bár nem érték el a 4-es átlagot, sőt, a 1 kitűnő 

tanuló mellé 1 bukott tanuló is lett. Sajnos ez a tanuló a kapott javítási lehetőségekkel nem élt, 

saját bevallása szerint is elbohóckodta az utolsó lehetőségét. Remélem a pótvizsgán sikeres 

lesz. 

Eredményben következik a „b” osztály, akikkel jó volt együtt dolgozni, kevés fegyelmezésre 

volt szükség, érdeklődőek, de nagyobb témakörből gyenge a tudásuk visszaadása. A kisebb 

évközi számonkéréseknél sokkal sikeresebbek voltak. Ezt mutatja, hogy míg a témazárók 

átlaga 3,23 DE a tantárgyi átlaguk 3,77 lett. 

Az „a” osztályban szintén a témazáró dolgozatok átlaga nem éri el a tantárgyi átlagot, nagyon 

alábecsülik magukat, mindig igyekeznem kellett nekik megmutatni, hogy tudnak, csak 

bátrabban kéne hozzáállni a tanuláshoz, és nem a minimumra törekedni.  

A „c” osztály volt számomra a legmegfoghatatlanabb. Állandó fegyelmezési problémák, 

felszereléshiány, tiszteletlenség, hangoskodás volt az órákon. A „szoros emberfogás” azaz a 

mindenórás számonkérések hozták meg azt az eredményt végül, hogy 4 fő bukott meg abból a 

12 főből, akiket gyenge tanulmányi eredményről kellett értesítenem. E 4 tanuló közül 3 diák 

háromnál több tárgyból bukott meg. 
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8. évfolyam: 

 

Az évfolyam két témakört tanul, elektromosság, mágnesesség, illetve a fénytan, csillagászat. 

A témazáró dolgozatokat félévre és évvégére időzítem. Bevált gyakorlatom szerint, minden 

osztály havi egy dolgozatot ír, azonosat. Mivel a felvételi is félévre esik, a témazáró 

megíratásánál ezt figyelembe veszem, s úgy időzítem, hogy ezen megmérettetés után írhassák 

meg a végzős diákok. 

A témazáró dolgozatok eredménye: 

 

A havi dolgozatok illetve két témazáró dolgozat mellett lehetőség volt szorgalmi feladatok 

készítésére, órai munka értékelésére is.  

A legtöbb szorgalmi feladatot a 8.c gyengébb tanulmányi eredményű tanulói készítették ezzel 

is mutatva a tanulásra való hajlandóságot, s javítva gyenge képességeiket. 

Minden havi dolgozat tartalmazta az előző dolgozat néhány elemét, így tartva frissen a 

témakör során szerzett ismereteket.  

Sajnos vannak olyan diákok, akik az előre bejelentett dolgozatok idején nem jönnek iskolába, 

így rendszeresen utólag kell pótolni egy-egy számonkérést. Sőt van, hogy a megbeszélt 

időpontban újra hiányzik az adott tanuló. Sajnos ez miatt szigorúbban kellett pótoltatnom. 

A nyolcadik évfolyamon jelentősen kevesebb magatartási problémák voltak, könnyebb volt 

dolgozni, az érdeklődést felkelteni a fizika iránt. 

A dolgozatok feladatait nagyon nehéz összehasonlítani, mert első félévben az elektromosság 

témakörében több feladattípussal tudtam előhozni a tanultakat a diákokból, volt elmélet és 

számítás, míg a második félévben fénytanból elméleti tudást szereztek leginkább. 

A számításos feladatok nagyon jól rögzültek tavalyról, ezen feladatok lettek az egyik 

legsikeresebbek, 78%. A leggyengébben most is az önálló elméleti ismeretek visszaadása 

ment, 56%-os eredménnyel. 

Témazárók: 8.b 8.c 8.n

elektomosság és 

mágnesesség 2,91 2,05 3,675

fénytan 4,28 2,7 4,63

Témazárók átlaga: 3,60 2,38 4,15

71,90% 47,50% 83,05%
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Több kísérletező, fizikai eszközt használó tanórát tudtam szervezni. 

Az „n” osztály teljesítette a tőlük már elvárt szintet, a 4-es körüli eredményeket. Egy tanuló 

volt, aki gyengítette a közösséget, illetve második félévben érezhető volt egy kis hanyatlás, 

ami minden osztályban megfigyelhető a végzősöknél. Két kitűnő eredmény született. 

A „b”-sek eredményei hozták a tavalyi közepes szintet. Ebben az osztályban is volt 2-3 olyan 

diák, akik rontották a többiek átlagát, de társaik nagyon segítőkésznek bizonyultak és 

támogatták lemaradó barátaikat. 

A „c”-ben sokan a „túlélésre”, az elégséges eredmény megszerzésére hajtottak. Kevesebb 

magatartási probléma volt, mint tavaly. Volt, akit csak az utolsó pillanatban tudtam nyugodt 

szívvel elengedni, annyira a minimumra törekedett. 

 

A következő tanévben mindenképp sűrítem a számonkéréseket, mert azt tapasztaltam, hogy a 

havi egy számonkérés túl szabad érzetet adott, és ráérősre vették a diákok az óráról órára 

készülést. 

 

Természettudomány 

 

5. évfolyam: 

 

 

Osztály 

Anyagok és 

változások 

környezetünkben 

Tájékozódás 

a térben 

 Alapvető 

légköri 

jelenségek 

és 

folyamatok 

Természettudomány 

év végi tantárgy 

átlag 

5.a 3,68 3,45 3,76  

5.b 3,42 3,81 3,04 3,73 

5.n 3,95 3,86 3,16  
 

Az 5. évfolyamon egységes témazáró feladatlapok megíratásával célunk átfogó képet kapni 

arról, hogy a tanulók milyen mértékben teljesítették a pedagógiai programban rögzített 

követelményeket, ezért a dolgozatokban a fejlesztési célok szempontjából legfontosabb 

tartalmakat mérjük. Sokféle feladattípust használunk, hogy lehetőséget adjunk a különböző 

típusú, tudású tanulóknak a teljesítésre.  

 

5.a  
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Természetes és mesterséges anyagok szétválogatása volt a legsikeresebb feladat.                                                          

A mindennapi életünkben számos természetes és mesterséges anyag vesz bennünket körül, 

ezért nem okozott gondot a gyakran előforduló anyagok csoportosítása.   

Meglepő eredmény számomra, hogy a rövid választ igénylő feladattípus csupán 30%-ra 

sikerült. Nem gondoltam volna, hogy ennyire gyengén teljesítenek a tanulók ebben a 

feladatban. A 43 tanulóból 7-nek sikerült pontosan megfogalmazni a mérés ill. a mérőeszköz 

fogalmát, pedig matematika órán is rendszeresen használatosak. A gyenge teljesítmény oka a 

fogalmak felületes megtanulása. 

Felszínformák magasság szerinti összehasonlítása anyagrész alsó tagozat 3. és 4. osztályában 

is megjelent, így a tanulók ismerete elmélyült, nem okoz nehézséget a felszínformák 

tengerszint feletti magasságának megállapítása és összehasonlítása. 

 

5.b 

Az osztályban az anyagok és változások környezetünkben című témakörből íratott témazáró 

átlaga 3,42 lett. Az osztályból 9 tanuló írt 90% feletti dolgozatot: 2 tanuló 100%-os, 3 tanuló 

98%-os, 1 tanuló 92%-os, 3 tanuló 90%-os dolgozott írt. 8db négyes, 4db hármas témazáró 

lett. Elégséges és elégtelen dolgozat nem született az osztályban.  A témazárót öt tanuló nem 

írta meg, hiányzások miatt. A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az 

órákon a tanulókkal folyamatosan készültünk. Anyagok és változások környezetünkben című 

témakör az alapvető kémiai és fizikai jelenségeket mutatja be, és leginkább a tanulók 

mindennapi tapasztalataira épít. A témazárók kiértékelése után, a legjobban sikerült feladatok 

közé tartozott az igaz-hamis állítások, anyagok jellemzőinek felsorolássa, illetve 

halmazállapotok meghatározása. A leggyengébben sikerült feladatok közé tartozott a 

halmazállapot változásoknál megtanult folyamatok (pl. olvadás, forrás) alkalmazása, ezzel 

kapcsolatos folyamatábrák elemzése. Ezeket a típusfeladatokat gyakorló és összefoglaló 

órákon is gyakoroltuk, de így is maradtak még hiányoságok. A hiányoságok egyik okának azt 

láttom, hogy hiányzik a kézzel, szemmel tapasztalható mindennapi életből származó 

tapasztalatok. (Pl. vizet beteszem a fagyóba, az megfagy.) Így a fogalom megismerése közben 

nincs mihez csatolni az új ismeretket.  

Az osztályban a Tájékozódás a térben című témakörből íratott témazáró átlaga 3,81 lett. Az 

osztályból 8 tanuló írt 90% feletti dolgozatot: 1 tanuló 100%-os, 1 tanuló 98%-os, 3 tanuló 

96%-os, 1 tanuló 94%-os dolgozott írt és 2 tanuló 92%-os dolgozott írt. 9db négyes, 6db 
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hármas és 1db elégséges dolgozat lett. Elégtelen dolgozat nem született az osztályban.  A 

témazárót egy tanuló nem írta meg, hosszabb tartó hiányzása miatt.  

A feladatok közül az igaz-hamis állításos feladat sikerült az osztálynak a legjobban. A 

témazárót megelőzve, az összefoglaló órán is nagy hangsúlyt fektettem erre a típusfeladatra, 

több állítást néztünk meg. A gyakorló órán is, az osztály többségének már jól ment ez a 

típusfeladat, több tanuló is, helyesen tudta megállapítani az állításokról, fogalmakról hogy 

igazak-e vagy hamisak. Ez a témazáró eredményeiben is tükröződik. A másik legsikeresebb 

megoldott feladattípus, ahol a tanulók a legtöbb pontot tudták összeszedni, az az iránytű 

kiegészítése volt, ahol a hiányzó fő- és mellékvilágtájak nevét kellett a négyzetbe beírni. 

Néhány tanuló csak azért vesztett egy-egy pontot, mert felcserélte az iránytű két oldalát. A 

feladat sikerét elősegítette, hogy alsós osztályban megtanult fővilágtájak neveit tartalmazott 

mondóka segítségével, rögzült a tanulók fejében az ismeret. Így már csak a mellékvilágtájak 

neveit kellett megtanulni a tanulóknak, amit videó és képek segítségével rögzítettem a diákok 

ismeretében. A leggyengébb feladattípus az szövegkiegészítős feladat volt. Hiába ismerte a 

tanuló az adott fogalmat, jellemzőt, azt már hiányos, átfogalmazott mondatrészbe, nem tudta 

beilleszteni. A gyakorló órákon nagy hangsúlyt fektettek a szövegértést gyakorló 

feladattípusokra, mert több tanulónál ezen a téren akadnak nagy hiányosságok.   

 

Az osztályban az alapvető légköri jelenségek és folyamatok című témakörből íratott témazáró 

átlaga 3,04 lett. Az osztályból 5 tanuló írt 90% feletti dolgozatot: 1 tanuló 92%-os  és 4 tanuló 

90%-os dolgozott írt. 6db négyes, 5db hármas, 5db elégséges (3db 40%-os, 1db 44%-os és 

1db 42%-os) és 5 db elégtelen (1db 32%-os, 1db 30%-os, 2db 25%-os és 1db 19%-os) 

dolgozat lett. A témazárót minden tanuló megírta.  Ebben a témakörben a legjobban sikerült 

feladatok közé tartoztak a fogalomra, tulajdonságokra és jellemzőkre épülő feladatok. A 

tanulók a korábban leírtakat megtanulták és ezt vissza is tudták adni szöveges formában. 

Viszont, azoknál a feladatoknál, ahol a tanultakat kellett volna alkalmazni, ott már akadtak 

nagyobb problémák is. A témazáró javítása közben, szemmel látható volt, hogy néhány tanuló 

megtanulta, bemagolta az ismereteket és ezt le is tudta írni, de a megtanult ismeretekre épülő 

feladatokat már nem tudta értelmezni és megoldani. 

 

5.n 

A szilárd halmazállapotú csapadékfajták jelölése bekarikázással feladattípus sikerült az 

osztályban a legjobban (98%).  A csapadékfajták halmazállapot szerinti csoportosítása nem 
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okozott gondot a tanulóknak, megfigyelésen alapuló és tapasztalati úton megszerzett 

ismereteik segítették őket a helyes válaszadásban. 

A tanulók nem tudták helyesen értelmezni a „Mitől függ a felmelegedés mértéke?” kérdést, a 

levegő felmelegedésének folyamatát képtelenek voltak a tanult légköri jelenségekkel 

egyeztetni.  Szerintem a jövőben a kérdést át kell fogalmazni, hogy egyértelműbb legyen. 

(Mitől függ a levegő felmelegedésének mértéke?) 

Legrosszabbul (29%) a „Mit nevezünk domborzatnak?” kérdésre adott válaszok sikerültek. A 

legtöbb tanuló összekeverte a domb és domborzat jelentését. A kérdés felületes elolvasása és 

a fogalmak pontatlan megtanulása vezetett a magas számú hibázás eléréséhez. 

 

6.évfolyam: 

 

Osztály 

III: A rét és 
mező 

életközössége 

IV. Vizek 
és 

vízpartok 
élővilága 

V. 
Környezettünk 

vizsgálata 

Természettudomány 

év végi tantárgy 

átlag 

6.a 3,71 2,93 4,43 3,88 

6.b 2,88 1,56 3,38 2,94 

6.c 3,48 2,52 4,37 3,93 

6.n 3,80 2,52 4,61 4,03 

 

6.a  

 

Az osztályban a Rét és mező életközössége című témakörből íratott témazáró átlaga 3,71 lett. 

Az osztályból 3db ötös (1db 93%-os, 2db 96%-os), 14db négyes, 11db hármas témazáró lett. 

Elégséges és elégtelen témazáró dolgozat nem született. A témazárót minden tanuló megírta.   

Az osztályban a Vizek és vízpartok élővilága című témakörből íratott témazáró átlaga 2,93 

lett. Az osztályból 3db ötös (1db 92%-os, 2db 96%-os és 1db 98%-os), 7db négyes, 8db 

hármas és 5db elégséges témazáró lett. Emelet 5db elégtelen témazáró is született. A 

témazárót minden tanuló megírta. 

Az osztályban a Környezettünk vizsgálata című témakörből íratott témazáró átlaga 4,33 lett. 

Az osztályból 16 db ötös (1db 90%-os 2db 93%-os, 4db 96%-os, 7db 97%-os és 2db 100%-

os) témazáró lett.  9db négyes, 2 db hármas és 1db elégséges témazáró lett. Elégtelen 

témazáró dolgozat nem született. A témazárót minden tanuló megírta. 
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6.b 

Az osztályban a Rét és mező életközössége című témakörből íratott témazáró átlaga 2,88 lett. 

Az osztályból 0db ötös, 5db négyes, 14db hármas, 5db elégséges (2db 46%-os, 1db 49%-os, 

2db 52%-os) és 1db elégtelen (1db 27%-os) témazáró lett. A témazárót minden tanuló 

megírta.   

Az osztályban a Vizek és vízpartok élővilága című témakörből íratott témazáró átlaga 1,56 

lett. Az osztályból 0db ötös, 1db négyes, 3db hármas és 5db elégséges témazáró lett. Emelet 

16 db elégtelen témazáró is született, ami az évfolyamon a leggyengébb teljesítménye.  A 

témazárót minden tanuló megírta. 

Az osztályban a Környezettünk vizsgálata című témakörből íratott témazáró átlaga 3,38 lett. 

Az osztályból 4 db ötös (2db 90%-os 1db 93%-os, 1db 97%-os) témazáró lett.  8db négyes, 9 

db hármas és 4db elégséges témazáró lett. 1db elégtelen témazáró dolgozat született. A 

témazárót minden tanuló megírta. 

 

6.c 

Nagyon fontosnak tartom az új anyag elsajátítását követő órán az előző anyag rövid 

átismétlését, újbóli rögzítését. Nagy segítség nemcsak a vizuális típusú tanulóknak a kivetített 

ábrák többszöri áttekintése, a munkafüzeti feladatok ábráinak ismételt átnézése. Sajnos a 

tanulók nem gyakorolnak eleget, pedig a tudás legfőbb alapja a gyakorlás. Úgy gondolják, a 

tanórán elhangzottak megfelelően rögzülnek. Ez azonban kevés a tananyag megfelelő 

elsajátításához. Főként a topográfiai ismereteknél mutatkozik meg a hiányosság. A tanórán 

még felismeri a tanuló a tájak földrajzi elhelyezkedését, de a kellő gyakorlás hiánya miatt a 

dolgozatban már nem úgy sikerül, ahogyan azt elvárnánk. Ez az a pont, amikor a pedagógus 

már nem tud mit tenni.  

A témazárók írása során általános tapasztalat, hogy a képes ábrák megnevezése könnyebben 

megy, minta a rövidebb, illetve hosszabb választ igénylő feladatok 

az igaz hamis állításoknál akkor adódik csak probléma, ha a szöveg értelmezésébe hiba 

csúszik, az egymáshoz rendezéses feladatokat ügyesen oldották meg. 

A tanult fogalmak meghatározása akkor sikeres, ha a tanuló azt nem csak „bemagolja”, hanem 

meg is érti azt. Általános tapasztalat, hogy nem pontosan olvassák el a feladatokat, így pontot 

veszítenek azzal, pl. megnevezi az ábra részeit, de nem karikázza be az előírt részt. A 

kiegészítendő feladatok során nagy könnyebbség számukra, ha megadjuk a kiegészítésre szánt 
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szavakat, kifejezéseket. Ez önálló kiegészítéssel sokkal nehezebben megy, mert a 

szövegértésük még sok kívánnivalót hagy maga után. 

Azonnal „lazítanak, amennyiben a szaktanár hiányzik, és helyettesítésre kerül sor, annak 

ellenére, hogy a helyettesítő pedagógus átveszi velük az adott tananyagot. (Ezt nagyon jól 

szemlélteti a IV. témakör átlaga, amikor betegség miatt nem voltam jelen.) 

 

6.n  

Az osztályban a Rét és mező életközössége című témakörből íratott témazáró átlaga 2,52 lett. 

Az osztályból 3db ötös (1db 90%-os, 1 db 93%-os és 1 db 97%-os), 11db négyes, 5db hármas, 

1db elégséges (2db 46%-os) témazáró lett. Elégtelen témazáró nem született. A témazárót 

három tanuló nem írta meg.   

Az osztályban a Vizek és vízpartok élővilága című témakörből íratott témazáró átlaga 1,56 

lett. Az osztályból 0db ötös, 4db négyes, 9db hármas és 5db elégséges témazáró lett. Emelet 5 

db (2db 36%-os, 1 db 31%-os, 1db 29%-os és 1db 22%-os) elégtelen témazáró is született.  A 

témazárót minden tanuló megírta. 

Az osztályban a Környezettünk vizsgálata című témakörből íratott témazáró átlaga 4,61 lett. 

Az osztályból 15db ötös (6db 90%-os 3db 93%-os, 1db 96%-os, 2db 97%-os, 2db 98%-os és 

1db 100%-os), 7db négyes, 1 db hármas témazáró lett. Elégséges és elégtelen témazáró nem 

született. A témazárót minden tanuló megírta. 

A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az órákon a tanulókkal 

folyamatosan készültünk. A feladatok közül az igaz-hamis állításos feladat, növényi 

tulajdonságok párosítása, rétre jellemző állapcsoportok tulajdonságainak besorolása sikerült 

az osztálynak a legjobban. A témazárót megelőzve, az összefoglaló órán is nagy hangsúlyt 

fektettem ezekre a típusfeladatokra, több feladatot, ábrát néztünk meg. A gyakorlás 

eredménye témazáró eredményeiben is tükröződik. A legtöbb pontvesztést a fogalmi 

rendszerek keverése, illetve nem megtanulása okozta. Emelet a tanulók többsége a különböző 

állatcsoportok egyedfejlődésének szakaszait és fejlődési meghatározásokat keverte össze. 

Vizek és vízpartok című témakörben a legnagyobb hiányosságot és a témazárók 

sikertelenségét a pontatlan tanulás okozta. Több vízi állatot és növényt ismertünk meg ebben 

a témakörben, így több tanulónál tapasztaltam, hogy megtanult jellemzőket vagy órán 

megjegyzet néhány ismeretet, de azokat a ismeretek nem tudta társítani egy állathoz vagy 

fogalomhoz. Hiányzott az ismeretek mély elsajátítása. A 6.b osztály teljesített a tanított 

hatodikosok közül a leggyengébben az idei tanévben. A 6.b osztály többségének a témazárók 
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megoldása során a leggyakoribb hibája, hogy gyorsan szeretnék megoldani a feladatot, illetve, 

ha valami nem megy, nem gondolkodik rajta, továbbmegy, úgy veszi, hogy azt abszolút nem 

tudja. A másik hibalehetőség abban rejlik, hogy a feladathoz tartozó szövegrészt nem 

olvassák el, vagy nem pontosan olvassák el, és nem értelmezik. Így pontatlan megoldás 

születik, és minden feladatnál csak egy-egy pont veszteség, az a végén összeadódik, és ez akár 

sokkal gyengébb eredményt is jelenthet. A rossz eredmények másik okának az osztály 

csökkenő szorgalmát tartom legfőbb okozójának. Az osztályt tavaly is tanítottam, ott szinte 

kiemelkedtek a évfolyamon, viszont most az hátsó rétegbe tartoznak. Az 6.évfolyamhoz 

képest a leggyengébb eredményeket produkálják. Az osztályban vannak gyengébb képességű 

tanulók, akiken látszik a fejlődés a tavalyi évhez képest, de a tananyag többlettel nehezebben 

tudnak megbirkózni. A 6.n osztály a témazárók átlagából is látható, hogy kiemelkednek a 

6.évfolyamon. A témazárók és feladatok eredményesebb elvégzése annak köszönhető, hogy 

az osztállyal órán is gyorsabban tudunk haladni, ezáltal több gyakorló feladat is belefér az órai 

munkába, ami segíti a ismeretek rögzítéseit.  

 

Matematika 

Matematikából hagyományosan sok a gyengén teljesítő tanuló és a bukás is. Sajnos idén 

utóbbiak száma sosem látott mértéket öltött. Ezt két osztályra csúcsosodott ki, a 7.c-re és a 

6.b-re. Ez a két osztály más tantárgyakból is messze az évfolyamátlag alatt eljesít, de egy 

olyan tantárgyból, ahol folyamatosan építünk az előző évek tananyagára, sokkal 

szembetűnöbb különbséget mutat. Ennek egyik oka, hogy az elmúlt két tanév karanténjai 

miatt, nagyon sokan menekültek meg a bukástól vagy halmoztak fel a kicsit lazább tanév 

miatt komoly elmaradásokat, ami most, az első normál tanév során bukott ki. Ha átlagoljuk a 

legutóbbi három év bukását, akkor a korábban szokásos számokat kapjuk és nagyon bízunk 

benne, hogy az augusztusi javítóvizsgára diákjaink alaposan felkészülnek és sikeresen 

teljesítenek ezen a megmérettetésen. 

Az év végi mérések eredményeit mellékeltem beszámolónkhoz excel-táblázatban, ez alapján 

készítettük el elemzésünket osztályokra lebontva. 

5.a 

Az osztályban év végén 3 jeles tanuló van. 1 tanuló bukik. Az év végi mérésen az osztály 

átlaga 79%. 1 elégtelen és 8 jeles eredmény született. Legjobban sikerült témakör a kerekítés: 

98%. Oka: Már alsó tagozattól tanulják a becslést. Leggyengébben a törtek, tizedes törtek 

témakör sikerült, mely 62%. Oka: igen új nekik még ötödikben ez a téma, és túl összetett 

gondolkodást kíván. Az osztályra általánosságban jellemző volt az év elején, hogy a szorzó és 

bennfoglaló táblával nehézségeik voltak. Az 1. félévben minden órán áldoztam időt arra, hogy 

ezt a hiányosságot pótoljuk. A lassú munkatempót szépen, fokozatosan optimalizáltuk, bár 

ezen még dolgoznunk kell. Az osztály 1 fő kivételével szorgalmas, aktív. Jeles eredmények 
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okai: jó képességű és jól motiválható osztály. A gyengébb képességű tanulók is 

szorgalmukkal érik el a jobb osztályzatot. A legjobb dolgozat 93%-san, a legrosszabb 37%-ra 

sikerült. A leggyengébb tanuló felkészületlen, súlyos lemaradással küzd, neki pótvizsgán kell 

bizonyítania, hogy az ötödikes követelménynek eleget tud tenni. 

5.b 

Osztályátlag: 67% 

Az év végi mérésen 3 db jeles dolgozat és 1 db elégtelen eredmény született. Az osztályban az 

év végén nincs bukás, és 6 jeles tanuló van. Legjobban sikerült feladat: 2. és 3. feladat: 90% 

és 93%: A számok valódi értékének kiszámítása és a számok kerekítése harmadik osztálytól 

gyakorolt és rögzült feladatok. Sikerélményt hoz a gyengén teljesítő tanulóknak is. 

Leggyengébben sikerült feladat: 7. feladat: 43%: A leggyengébb feladat eredménye is eléri 

osztályszinten az elégséges eredményt. A törtekkel és tizedestörtekkel való műveletvégzés 

ebben a tanévben új ismeret, melynek több idő kell az elmélyítéséhez. Gond, hogy egész 

számokkal is nehezen boldogulnak szorzás és osztás esetén, pl. szorzáskor nem vagy nem 

megfelelő irányba tolják el a részszámítást, a maradékokat beleírják a feladatba és 

figyelmetlenül külön oszlopban számolnak vele. 

A mértékegységváltás eredménye 53%-os, ami elég biztató eredmény a jövőre nézve. Az 

osztály dinamikájában vannak kiemelkedően jól tanuló, aktív, néha túl aktív diákok kb. 8-an, 

s vannak sajnos lemaradó, egyéni segítésre szoruló gyermekek is, akikre sok időt igyekeztem 

fordítani. Összességében az osztály jó képességekkel rendelkezik, órai figyelem, 

fegyelmezettség szempontjából viszont van még hová fejlődni. A következő tanévet 

mindenképp a gyenge feladattípusok elmélyítésével, gyakorlásával készülök kezdeni. 

5.n 

Az osztályátlag: 70,39 % 

Legjobban sikerült feladat a számok kerekítése: 98,41% 

Ez a feladattípus már alsó tagozat második évfolyamán is előkerül. Ott már a tízesekre 

kerekítés tananyag. Ahogy felsőbb évfolyamba lépnek, úgy bővül számkörfogalmuk, és akkor 

már előkerül a százasokra, ezresekre kerekítés. 

Leggyengébben sikerült feladat a műveletek racionális számok körében: 40,48 % 

Szerintem ez a legnehezebb témakör. Itt már a korábbi hiányosságok előjönnek. A racionális 

számok halmaza magában foglalja a természetes számok és az egész számok halmazát is. A 

törtekkel való műveletekben nehézséget okoz a közös nevezőre hozás. Ez a legkisebb közös 

többszörös megkeresését jelenti. De ez a tananyag majd csak 6. évfolyamon kerül elő. Mindig 

küzdünk a szorzó- és bennfoglaló tábla bizonytalan tudásával. A tizedes törtek összeadásában 

és kivonásában a tizedesvesszők nem mindig kerülnek egymás alá, így fals értékek születnek. 

6.a 

Év végén: 3 jeles tanuló van. 1 tanuló bukik. Az osztály átlaga az év végi mérésen 65%.  5 

tanuló jeles dolgozatot írt, ők mindent megtesznek a jó osztályzatokért, ha valamit nem 
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értenek, tudnak és mernek kérdezni. Ők törekednek a tudás megszerzésére. 3 tanulónak a 

dolgozat elégtelenre sikeredett. Az elégtelen dolgozat az egész éves teljesítményt is tükrözi, 

mert általános lemaradás jellemző rájuk. Ezekből egy tanuló nem is készül az órákra, nincs 

házi feladata, nem gyakorol otthon semmit, motiválatlan, ő pótvizsgázni fog. 

Az osztályban a legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös kiszámítása témakörben 

volt a legsikeresebb a mérés (77%). Azért sikerülhetett jobban, mert emlékeztek az előzetes 

tudásukra, a számelméletet már ötödikben tanuljuk. És a hatodikban hozzátett algoritmust 

nagyon alaposan begyakorolták. 

A leggyengébb feladattípusok: a százalékszámítás 61%-san, a műveletek racionális 

számokkal 54%-san, valamint az egyenletek 63%-san. Okai a következők: 

százalékszámításnál a szövegértés hiánya; a műveletek racionális számokkal típusfeladatnál 

az algoritmus megtanulásának a hiánya; az egyenletek megoldásánál, mivel még nagyon új 

bizonytalanság jellemző többekre.  

Az osztály munkatempója igen lassú, a másolásnál is pontatlanok. A próbálkozásaim ellenére 

ebben az évben ezen csekély mértékben sikerült csak jobbítani. A legjobb dolgozat 100%-ra, 

a legrosszabb 5%-ra sikerült.  

6.b 

Az évfolyam leggyengébb teljesítményét nyújtotta az osztály, ami a bukások számán is jól 

látszik, ami hét tanulót jelent sajnos. Köztük vannak olyanok, akik az év végi mérésen 0 

illetve 2 pontot értek el. A legjobb dolgozat 93%-os lett. Átlagban mindössze 39%-ot 

teljesítettek. A legjobban sikerült feladat is mindössze 49%-os, ez a prímtényezős felbontás és 

a százalékérték kiszámítása. Ezek mechanikusan megoldható feladatok, nem kívánnak új 

gondolatot, komoly számolást. Leggyengébben háromszög szögeinek kiszámítása ment, itt 

több szabályt kellett volna logikusan felépítve használni, majd ezt követően számolni. Ezzel 

többen nem is foglalkoztak, pedig rengeteget gyakoroltuk a dolgozatot megelőző időszakban 

is, hiszen a nyolcadikos felvételi elmaradhatatlan feladatának ez az alapja. 

Az osztály képessége szerint jobb teljesítményt érhetne el, de rendkívül lusták, nem 

motiváltak, a szülők sem törekednek tanulásra bírni őket, megelégednek a minimummal. 

Rengeteg gyakorlásra lenne szükségük, ami heti öt órában sem sikerült megoldani a lassú 

munkatempójuk miatt. Bízom benne, hogy tanulnak a nyáron és hetedikben könnyebben 

tudunk majd dolgozni, volt már ilyenre példa az elmúlt években. 

6.c 

Év végén 2 jeles tanuló van, 1 tanuló bukik, ő a hiányzásai miatt az év végi mérést sem írta 

meg. Az osztály átlaga 38%. A legjobb dolgozat 93%-san, a legrosszabb 0%-ra sikerült. Egy 

tanuló írt jeles dolgozatot, 3 tanuló elégtelent. 

Legjobban sikerült témakör a százalékszámítás: 54%, ami még így is közepes szint.  Oka: a 

jól begyakorolt algoritmus. Közepes szintnél biztos tudásról nem beszélhetünk. 

Leggyengébben az egyenletek (17%), az egyenlőtlenségek (35%), és a háromszög külső és 

belső szögei (39%) sikerültek. Ezeknél az elégséges szintet sem érték el. Oka: nem tanulnak, 

kényelmesek, megelégszenek az épphogy kettessel. Az osztály nehézségeinek okai: 
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folyamatos készületlenség, motiválatlanság, folyamatos házi- és felszereléshiány, általános 

lustaság, nemtörődömség, órai munka hiány, magatartásproblémák.  

Az osztályban ugyan SNI-s és BTMN-es tanuló van, de ők megkapnak minden segítséget, 

ami a pedagógiai szakvéleményükben javasolt. Az év végi mérés eredménye nem tükrözi 

teljes mértékben a képességüket, csupán a szorgalmuk hiányát.  

6.n 

Az osztályátlag: 66,21%. Legjobban sikerült feladat: Háromszög szögeinek számítása 87% 

Ezt a témakört szeretik a gyerekek. Megtanulják a háromszög külső és belső szögei közötti 

összefüggéseket és jól alkalmazzák. Leggyengébben sikerült feladat: Műveletek a racionális 

számok körében 62 % Ez a feladattípus a mumus. Évek óta küzdök vele. A törtszámokkal 

végzett műveletek során jelennek meg tipikus hibák: helytelenül feltételezett analógián 

alapuló hibák A gyermek ott is analóg szituációt sejt, ahol nincs. Mellőzi az alapos 

gondolkodást. Közönséges törtek esetén a tört fogalmának megismerése után gondolhatja 

rosszul, hogy 1/7 > 1/5 mivel az egész számok esetén 7 > 5 Ennek oka: lehet, ha nem 

foglalkoztak eleget a fogalom kialakításával. Ugyanígy az 1/2 - et kisebbnek gondolhatja pl. a 

27/98 -nál, mert abban nagyobb számok vannak. Megszokáson alapuló hibák A szorzás növel, 

az osztás csökkent a természetes számok körében. Ellenérzést kelthet a gyermekben, ha 

egynél kisebb törttel szoroz vagy oszt, mert ebben az esetben nem ez történik. 6⋅1/2 =3 illetve 

6:1/2=12. 

Valamint a fogalmak tisztázatlan voltából eredő hibák A törtek összeadásakor a törtet nem 

egy, hanem két számnak tekinti és így adja össze. A hiba domináns oka, hogy a gyermek 

ilyenkor nem törtet ad össze, hanem egész számot. 

pl.  2/5+1/5=3/10    

Még komolyabb fogalmi változásra van szükség, hogy a racionális számok sűrűségét 

megértsék A két fő különbség a sűrűségben a számok sorrendje és a következő szám jelenléte. 

A természetes számok különálló mennyiségként vannak jelen a gyermek fejében. De a 

racionális számok nem egy különálló sorozat. Míg a természetes számoknál mindig meg 

tudjuk mondani a következő számot, ezt a racionális számoknál nem tudjuk megtenni. 

A racionális számok fogalmának megértése nehézségének több forrása is lehet. A tanulók 

implicit vagy explicit módon azt feltételezik, hogy a természetes számoknál megismert 

funkciók továbbra is alkalmazhatók a racionális számoknál. A természetes számok körében 

megismert tulajdonságok alkalmazása a racionális számok esetén hibát okozhat. Négy fő 

területet különböztetnek meg, ahol ilyen szisztematikus hibák jelennek meg.  

Az első a racionális szám nagyságának meghatározása, ami más elveken alapszik, mint a 

természetes számok esetén. Például, amikor két törtet hasonlítunk össze, már nem működik a 

számlálási szekvencia, amely a természetes számokra vonatkozik (1, 2, 3 …). Sok tanuló 

feltételezi, hogy amikor a tört nevezője, számlálója, vagy mindkettő növekszik, akkor a teljes 

tört értéke is növekszik.  

Másodszor, amikor aritmetikai műveleteket végeznek racionális számokkal, és az váratlan 

eredményt ad. Ilyenkor az alsó tagozaton megtanult tulajdonságokat próbálják alkalmazni, 
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miszerint a szorzás növel, az osztás csökkent. A törtekkel való szorzás, osztás esetén nincs 

így, ha a tört értéke kisebb egynél. A törtek esetén helytelenül feltételezik ezt.  

Harmadszor, míg a természetes számoknak csak egy szimbolikus ábrázolása van, addig a 

racionális számoknak több (törtek, valamint tizedestörtek), és az egyes kategóriákon belül e 

két nagy reprezentációs típusoknak akár végtelen számú lehetséges formája lehet (pl. 0,75 = 

0,750 =3/4=75/100.) 

Negyedszer, mivel a természetes számok diszkrétek (azaz, meg tudjuk mondani, hogy melyik 

szám után melyik következik), addig a racionális számok végtelen sűrűn helyezkednek el 

(azaz nem tudjuk megmondani, hogy egy szám után melyik következik). A tanulók nehezen 

értik meg, hogy a két tört vagy tizedes tört között végtelen sok szám van. 

7.a 

Osztályátlaga az év végi mérés során: 46% 2 db jeles dolgozat, 1 db jó és 11 elégtelen 

eredmény született. Az osztályban az év végén azonban nincs bukás, és 2 jeles tanuló is van. 

Legjobban sikerült feladat: 1. feladat: 73%, 2. feladat: 64% 

A hatványozás fogalmának megértése és az azonosságok alkalmazása kellőképpen elmélyült a 

gyerekekben, ezen feladattípus ismétlésekor is feltűnt, hogy milyen jól rögzült. A 2. feladat, 

százalékszámítást azért emelem ki, mert nagyon ellenségesen fogadták a témakört, nem hitték 

el magukról, hogy meg tudják érteni és oldani ezen típusú feladatokat. A nagy ellenállás 

ellenére is közepes eredménnyel hozták a feladatot. 

Leggyengébben sikerült feladat: 8. feladat: 20% A felszín, térfogat számítása sikerült a 

leggyengébben, de sajnos több feladattípus sem érte el az elégséges átlagot: egyenletek és a 

kerület, terület számítása is gyengére sikerült. 

A gyenge eredmények okát abban látom, hogy az egész osztály önbizalomhiányban szenved, 

ami a számolást illeti. Minden témakörnél azt tapasztaltam, hogy ellenállnak, úgy sem sikerül, 

nehéz, nem tudom s hasonló mondatok hangzottak el. Sokat dolgoztam azon, hogy 

meggyőzzem a gyerekeket az ellenkezőről, hogy meg tudják csinálni. Sok gyakorlás, egyéni 

segítés van mögöttünk. Több módszerrel igyekeztem a tanulókat a minden órára készülésre 

szoktatni, elméletet és számítási feladatokat is számonkértem, kisebb számonkéréseket 

átlagoltam, így heti jegyek születtek, hogy könnyebben belerázódjanak a munkába. Az egyes 

témákból külön-külön sikereket értek el, de az egész évi munka egyszerre számonkérve már 

sok volt számukra sajnos. 

7.b 

Az év végén: 6 jeles tanuló van, bukás nincs. Az osztály átlaga 51%. 4 tanuló jeles dolgozatot 

írt Jól felkészültek az év végi mérésre. Figyelmük kitartóbb volt, egyértelmű biztos tudást 

tükröz az eredményük. 8 elégtelen dolgozat lett. Ez a tanulóknak nem feltétlen az egész éves 

tudásukat tükrözi, inkább a hullámzó teljesítményüket, hanyagságukat, nem készülnek 

rendszeresen az órákra. 

Legjobban sikerült témakör a szöveges feladatok megoldása egyenlettel: 62%.  Oka: már 2. 

éve tananyag, és jól begyakorolt algoritmus. Leggyengébben a henger felszíne, térfogata: 

(23%) és a műveletek racionális számokkal (38%) Legfőbb probléma, hogy nem tanulják meg 
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a képleteket, ezáltal nem tudják alkalmazni sem, ehhez hozzájárul, hogy nincs biztos tudásuk 

a törtek, tizedes törtek műveleteinek elvégzésében sem. 

Az osztály nehézségeinek okai: képességbeli hiányosságok, és nagyfokú lustaság, 

nemtörődömség. Az osztály képessége az elégséges és közepes szint körül mozog. Ezt 5 

tanuló a szorgalmával a jó irányába emeli föl. A legjobb dolgozat 100%-osra, a legrosszabb 

dolgozat 0%-osra sikerült. 

7.c 

Az osztály átlaga 33% az év végi mérés során. A rendkívül gyenge teljsítmény is alátámasztja 

a 11 bukást év végén matematikából. 8 dolgozat 10% alatti és 4 0%-os eredményt hozott. 

Emellett van néhány 80% feletti teljesítmény is. 

A gyenge teljesítmények mögött nemtörődömség, teljes nihil van. Egyik tanulónak sem lenne 

lehetetlen megugrani az elégséges szintet, de a nulla energiabefektetésnek ez lett 

azeredménye. 

Legjobban (48%) a hatványozás ment, ezt már hatodikban is tanultuk, a szabályok azonban 

már kifogtak rajtuk. Leggyengébben a képletet és tizedestört műveleteket igénylő kerület és 

területszámítás ment (10%) 

Mind magatartásilag, mind hozzáállásban nagyon gyenge az osztály, sajnos ahelyett, hogy a 

jó tanulók húznák felfelé a gyengébbeket, a nagylétszámú gyenge csapat kezdte el lehúzni a 

közepeseket. Ötödik osztály óta tanítom őket, úgy gondolom a nehéz körülmények ellenére 

jól tudunk együtt dolgozni, de már az 5. évfolyam végén látszott, hogy az online oktatás 

sokaknál hatalmas hiányosságot hozott össze. Tavaly még elnézőbben próbáltunk lenni a sok 

karantén miatt, most azonban kibuktak ezek a hiányosságok. Ha nem lett volna a pandémia, 

azt gondolom nem jutunk el tizenegy bukásig hetedikre. 

Nagyon remélem, hogy augusztusra sikerül pótolniuk és bizonyítaniuk a javítóvizsgán. 

7.n 

Az osztály átlaga 61%. A leggyengébb dolgozat 32, a legjobb 90%-os. 85%-os eredményével 

a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös meghatározása volt a legsikeresebb 

feladat. Ezt már – ha nem is egészen ebben a formában – de már hatodikban is tanultuk, 

rutinosak voltak a gyerekek. Leggyengébben szöveges feladat egyenlettel való megoldása 

sikerült, ez mindössze 35%-ra sikerült. Ez mindig egy nehéz feladat, de jövőre – akár a 

tananyagok tanmenetben való felcserélésével is – még a felvételi előtt nagy hangsúlyt kell rá 

fektetni, mert a felvételin 2 feladat ilyen szokott lenni. 

Összességében elégedett vagyok az osztállyal, bár nem egy reál beállítottságú társaság, 

vannak kimondottan gyenge képességű tanulók is, igyekeznek mindent megtenni a maguknak 

magasra tett léc megugrásában. 

Ennek ellenére két tanuló megbukott, egyikük évismétlésre, másikuk augusztusban 

bizonyíthat. 

 



2021/22-es tanév év végi beszámoló szempontjai 

 

8.b 

Év végén: 3 jeles tanuló van. Bukás nincs. Az osztály átlaga 61%. 7 tanuló jeles dolgozatot 

írt. Szorgalmukkal, igyekezetükkel érték el a jeles eredményt. 3 tanuló elégtelen osztályzatot 

kapott, akik a második félévben ugyan érdektelenné váltak a matematika tantárggyal 

kapcsolatban, Eredményüket nemcsak lustaságuknak köszönhetik, hanem képességbeli 

problémáik is vannak. 

Legjobban sikerült témakör az Egybevágósági transzformációk: 92%.  Oka: már 2 éve 

tananyag, ezért már nagyon jól berögzült számukra a megoldás algoritmusa.  

Leggyengébben a henger felszíne, térfogata témakör sikerült: 65%. Oka: nemtörődömség, 

számolni lusták, nem tanulták meg a képleteket, hamar túl akartak lenni rajta.nAz osztály 

nehézségeinek okai: figyelmetlenségből adódó számítási hibákat vétenek. Jó eredményeik 

főleg szorgalmuknak köszönhető.  

A legjobb dolgozat 100%-osra, a legrosszabb dolgozat 3%-osra sikerült. Bár nem a 

matematika volt a kedvenc tantárgyuk és ezt az osztályfőnökük is elfogadta, mégis olyan 

szinten motiváltam őket, hogy az év végi mérés átlaga osztályszinten kiemelkedő. Súlyos 

lemaradásaik nincsenek, mert az órák folyamán figyelnek, és otthon készülnek. 

8.c 

Év végi dolgozatuk átlaga 61%. Ötödik osztálytól tanítom az osztályt, nagyon nagy 

döccenőkkel kezdtük a felső tagozatot, de ezzel az eredménnyel igazán elégedett vagyok. 

Nagyon sokan nagyon sokat fejlődtek az évek alatt, lett bukdácsolóból négyes matekos, de az 

is nagy eredmény, hogy aki akart, biztosan tudta hozni a minimumszintet. Egyetlen tanuló 

bukott ugyan, de nála a hozzáállás eredménye ez. 

Legjobban(92%) a függvényábrázolás sikerült, ennek két oka is van, egyrészt ezt már 

hetedikben is szerették a diákok, másrészt pedig ez volt az utolsó témakörünk a mérés előtt, 

így friss volt a tudás a fejükben. Leggyengébben a gúlával kapcsolatos számítások mentek 

(40%), ez egy nagyon összetett feladat, képleteket kell tudni és Pithagorasz-tételét is kellett 

alkalmazni, így ez nem meglepő eredmény. 

Bízom benne, hogy diákjaim a középiskolában meg fogják állni a helyüket és biztos alapokkal 

kezdik meg tanulmányaikat az új iskolában. 

8.n 

Az osztály folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújtott, nincs ez másként az év végi 

mérésnél sem. 72% feletti az átlaguk. Nagyon büszke vagyok rájuk. 9 tanuló teljesített 90% 

felett és mindössze 3 40% alatt. 

A legrosszabbul sikerült feladat is 55%-os, ami náluk is a gúlás összetett feladat volt, de a 

legjobban sikerült feladat címért hármas holtverseny alakult ki (85%) a más osztályokban is 

sikeres függvények mellett nagyon jól sikerült a hatványozás és a henger felszín és térfogat 

számítása is. 
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Azt gondolom ez az az osztály, ahol mindenki kihozta magából a maximumot, az utolsó 

pillanatig bizonyítani akartak maguknak is és nekem is. Egészen biztos vagyok benne, hogy 

ilyen hozzáállással nagyon szépen helyt fognak állni a középiskolában. 
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1.rész 

1. Hogyan segítetted szakmai munkáddal az intézmény kiemelt céljainak és 

feladatainak megvalósulását a nevelő- oktató munka területén!  

     (Segítségül a munkatervben megfogalmazott kiemelt célok és feladatok) 

 

Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

⮚ Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való 

megfelelés, fejleszthető területek megerősítése. 

Munkánk során mindig a minőségi és magas színvonalú szakmai munka 

megvalósítására törekszünk. Számunkra ez azt jelenti, hogy az adott tananyagot a 

lehető legalaposabban és valamennyi tanuló számára érthetően/befogadhatóan adjuk 

át, figyelembe véve a tanulók egyéni képességeit/nehézségeit, használva a modern kor 

digitális eszközeit, valamint törekedve arra, hogy a tanítási órákat változatossá, 

érdekessé, egy-egy „szárazabb”, nehezebb tanyagot színesebbé, könnyebben 

elsajátíthatóvá tegyünk. Ennek érdekében változatos pedagógiai módszereket 

alkalmazunk. Többnyire mozgalmas, élményszerű tanórákkal készülünk. Próbáljuk 

előtérbe helyezni a személyre szabott differenciálást, ezen a területen azonban még 

van tennivalónk.  Törekszünk a multimédiás módszerek alkalmazására, IKT eszközök 

felhasználására a tanórákon. Bevezető vagy gyakorló feladatként gyakran használunk 

online plattformokat (learningapps, quizlet, kahoot) és autentikus német oldalakat 

(https://www.dw.com/en/learn-german/s-2469, 

https://www.goethe.de/ins/hu/hu/index.html, https://hueber.de/bestefreunde ) Ezek 

használatával a tanulók egyéni tempóban tudnak haladni és önállóságra ösztönözzük 

őket. Fontosnak tartjuk, hogy a tanult idegennyelv ne csupán tanulási célt, hanem 

egyre inkább eszközt jelentsen, aminek segítségével tájékozódni, tanulni tudnak az 

élet bármely területén. 

 Mindannyiunkban megvan az igény a  módszertani megújulásra, rendszeresen 

merítünk ötleteket külső szakmai partnereinktől, pl. a Goethe Intézettől, a 

Magyarországi Németek Pedagógiai Intézetétől, egyéb szakmai csoportoktól, a 

kerületi idegennyelvi munkaközösség tagjaitól és természetes egymástól is, a belső 

tudásmegosztás , tapasztalatok cseréje kiválóan működik a munkaközösség tagjai 

között. 

https://www.dw.com/en/learn-german/s-2469
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/index.html
https://hueber.de/bestefreunde
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Gyakran készülünk differenciált feladatokkal. A tanóráinkra tervezett feladatoknál 

figyelünk arra, hogy azok erősítsék és segítsék a tanulók fejleszhető területeit, különös 

tekintettel a szövegértésre. Általában ez a terület okozza a legnagyobb kihívást: a 

gyerekeknek egyre kevesebb türelme van   hosszabb szöveg értő olvasásához, ezért a 

hosszabb szövegeket egyre hosszabb részekre bontva, az adott részekhez kapcsolódó 

feladatokkal gyakoroljuk.  

Ösztönözzük az önálló témafeldolgozást felső tagozaton, a pályaválasztási orientációt, 

de a differenciált eljárások és oktatásszervezési megoldásaink így is fejleszthető 

területek maradtak. Érdemes lenne például még több figyelmet fordítani a 

tevékenykedtetésre, ennek oka  gyakran az idő hiánya.  

A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett figyelmet fordítunk   az életkori 

jellemzőkre. Tanítványainkkal gyakran beszélünk a megfelelő tanulási módszerekről, 

úgymint rendszeres, nem kampányszerű tanulás és az óráról órára történő felkészülés 

fontossága, tanácsok a hatékony szótanuláshoz, ötletek a szókincsfejlesztésre, jó 

időbeosztás és beszélünk a tanuláshoz szükséges élettani feltételekről: megfelelő 

mennyiségű alvás, egészséges   életmód, károsan befolyásoló tényezők (túl sok online-

jelenlét).     

A tanórák során rendszeresen javaslunk, mutatunk diákjainak különböző módszereket 

a hatékony szótanulásra (saját maguk által készített szókártyák, online szókártyák 

használata) és az órán megjelenő interaktív feladatok is megosztásra kerülnek a 

csoportok Discord szerverein, segítve ezzel is az otthoni gyakorlást.  

Folyamatos méréssel  követjük nyomon  a tanítványok  fejlődését. Élünk a 

diagnosztizáló mérés lehetőségével, hogy eredménye segítsen meghatározni céljainkat 

és feladatainkat. Folyamatosan nyomon követjük az értő olvasás a hallott szöveg 

értését, az írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlődését. 

 

          A tanulás támogatása területén építünk a személyiség fejlesztésére, a tudás iránti igény  

kielégítésére. Tehetséges tanítványaink részére szintén differenciált feladatokkal készülünk, 

több önálló ismeretszerzésre ösztönző feladatot kapnak, amit tapasztalataink szerint örömmel 

oldanak meg. 

Próbáljuk felkelteni az új ismeretek iránti igényt, kialakítani a diákokban a tanulás iránti 

motivációt, de sajnos ez gyakran nehézségbe ütközik. A járvány miatt elrendelt digitális 
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munkarend bevezetése és az otthoni bezártság miatt úgy érezzük, hogy egyre nagyobb kihívás 

tanítványaink tanulás iránti motivációjának megőrzése, erősítése. 

Nagyon fontosnak tartjuk- és mindannyiunknál meg is valósul -, hogy kellemes, érzelmi 

biztonságot nyújtó légkört alakítsunk ki, ahol a tanulók szívesen vesznek részt a tanulási 

folyamatban.  

A tanulók személyiségének fejlesztésének terén próbálunk törekedni arra, hogy kialakuljon 

bennük a kötelességtudat, a munka megbecsülése, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet, 

a tisztesség, a türelem, a megértés és az elfogadás. Ösztönözzük őket arra, hogy ismerjék saját 

értékeiket, személyiségük jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek 

legyenek együttműködni másokkal, eredményeket elérni. 

A közösségek alakulása terén osztályfőnökként és szaktanárként is sokat tettünk, legalábbis 

erre a megállapításra jutottunk önreflexióink után. Kiemelt figyelmet szenteltünk a felmerülő 

konfliktusok asszertív kommunikáción alapuló megoldására, mindannyian igénybe vettük az 

intézményben elérhető szakemberek segítségét. Ebben a tanévben minden nemzetiségi osztály 

részesült felső tagozaton csoportfoglalkozásban, ezek a konfliktusok eredményes megoldását, 

az egymás elfogadásának segítését és az önismeret fejlesztését szolgálták. 

Pedagógiai munkánk során a tanulók személyisége, képessége és készsége áll az értékelések 

középpontjában, támogatjuk az önértékelés fejlődését. Egyénre szabott visszajelzéseket 

adunk, valamint a tanórába beépített tanulói önértékelés is ennek a része.  

Ebben a tanévben minden német nyelvet tanító kolléga átesett az intézményi belső 

ellenőrzésen, mindannyiunknál tett látogatást vezető kolléga. Úgy érezzük, hogy olyan 

korrekt visszajelzéseket kaptunk munkánkról, amelyek segítik egyéni fejleszthető területeink 

meghatározását, valamint pozitív megerősítéssel ösztönöznek minket a szakmai 

felelősségvállalás és fejlődés további fejlesztésére. 

⮚ Országos mérésekre való felkészítés a jobb eredmények elérése érdekében.  

Az idén bevezetett , új mérési formával  hamar megbarátkoztak tanítványaink, legalábbis 

döntő többsége. A nemzetiségi osztályok tanulóinak semmilyen problémát nem okoztak az új 

típusú gyakorlófeladatok. Ennek oka valószínűleg az, hogy tanórákon is számtalan hasonló 

online feladatot készítenek el, a nyelvvizsgákra való tudatos felkészülés során ismertté válnak 

számukra az olvasott szöveg értését és a hallott szöveg értését mérő feladattípusok. 
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Mindemellett tankönyveink felépítése is segítségünkre van, mind a kompetenciamérésre, 

mind a nyelvvizsgákra hatékonyan készítenek fel.  

 A felkészülés keretében megoldottuk az Oktatási Hivatal honlapjára felkerült tesztfeladatokat 

is, kivétel nélkül. 

 

⮚ Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi 

évfolyamon a már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

Szeptemberben került sor az 2. és 6. évfolyamokon bevezetésre került Helyi Tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítésére, mely feladatnak munkaközösségünk sikeresen és határidőre eleget 

tett. Sok egyeztetéssel, hatékony feladatmegosztással sikerült a tanmeneteket az előírásoknak 

megfelelően kidolgozni, elkészíteni és azokban egy egységes követelményrendszert 

felállítani. 

 

Munkánk során az egységes témazáró dolgozatokat használjuk, ahol párban tanítunk, ott 

emellett törekszünk a bővebb  egységes követelményrendszer kialakítására és 

megvalósítására. Ennek érdekében rendszeresen egyeztetünk, hogy egy adott osztálynál 

melyikünk épp hol tart a tananyagban, azt milyen módszerrel a leghatékonyabban átvenni, 

megbeszéljük a számonkérések formáit és mennyiségét, egyeztetjük a pontozási/értékelési 

elképzeléseinket. 

 

 

⮚ A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több 

tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

A két témahét tanóráit és témáit egyeztettük a munkaközösségem tagjaival. A célunk az volt, 

hogy változatos, sokrétű és minden korosztály számára érdekes foglalkozásokat tartsunk. Ezt 

megvalósítandó, érintettük a digitális kultúra, a természettudományok, de még az irodalom  

világát is. Kézműveskedtünk, a témához kapcsolódó plakátokat készítettünk. Életkori 

sajátosságaiknak és korosztályuknak megfelelően érintettük a gazdálkodás, a pénzügy és a 

bankrendszer területeit. És természetesen a német nyelvi szókincsfejlesztésre is hangsúlyt 

fektettünk. Úgy gondoljuk, minden, általunk tervezett feladatot, foglalkozást jól meg tudtunk 

valósítani, bár a hetek vége felé közeledve néhány tanuló már elvesztette motiváltságát a 

kijelölt témák iránt. 
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⮚ Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai 

környezet megóvására és tisztántartására. 

Az diákokkal rendszeresen beszélünk arról, mennyire fontos ügyelni környezetünk 

tisztaságára, valamint a körülöttünk lévő eszközökre, használati tárgyakra. Naponta 

figyelmeztetjük őket arra, hogy a tanóra végén a padjukat tisztán, rendezetten hagyják 

ott, a szemetet, az ételmaradékot az óra végén rögtön dobják ki, a padokat és székeket 

rendezzék eredeti helyzetükbe. Ha a földön szemetet találnak, azt vegyék fel és dobják 

ki, akkor is, ha nem tőlük származik. A különböző iskolai rendezvényeken mellőzzük 

a műanyag tányérok és evőeszközök használatát. Az eddigi tapasztalataink szerint 

sajnos a diákok jó része csak erőteljes figyelmeztetés hatására tesz rendet maga körül, 

sokan nem érzik „magukénak” az iskolai környezetet, tárgyakat. Sokuktól halljuk a 

„nem az enyém, miért én dobjam ki?”, “ez a takarítók feladata” mondatokat. Úgy 

érezzük, sok feladatunk van még a környezettudatosságra nevelés terén. 

Ennek ellenére törekszünk rá, a német hagyományokhoz kapcsolódó 

rendezvényeinken is tereljük a gyerekek figyelmét a fenntarthatóság és 

környezettudatosság felé. Jó példája volt ennek az “Erntedankfest” nevű őszi 

rendezvényünk, amely keretein belül terményekből és a természet kincseiből készült 

tárgyakat is készítettek a gyerekek, majd egy mini kiállítást berendezve belőle, bárki 

megtekinthette az aulában. 

Ballagó 8.n osztályunk a búcsúzás részeként egy hársfát ültet az iskola kertjébe. Ezzel 

szeretnénk szimbolizálni, hogy a gyökerek és a múlt értéket teremt az egyéni 

boldogulás útján, valamint , hogy a fenntartható környezet,a  szűk életterünk és a 

természet ápolása-óvása mindannyiunk közös felelőssége. A fát a kerületi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával ültetjük. 

 

 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!   

(Kérem, hogy a munkaközösség-vezetők segítségül csatolják be a saját szakmai 

közösségük által megfogalmazott célokat a kollégáknak a munkatervből!) 



2021/22-es tanév év végi beszámoló szempontjai 

Céljaink és feladataink: 

v  Belső tudásmegosztás munkaközösségen belül: óralátogatás, továbbképzési 

tapasztalatok megosztása, folyamatos önképzés, módszerek megosztása. 

Segítjük egymás munkáját a közös online platformunkon egymással megosztott 

gyakorló feladatokkal, szakmai segédanyagokkal, tankönyvekkel, tanácsokkal. 

Tájékoztatjuk egymást a digitális újdonságokról, egy-egy jól használható ötletről. 

A közös Driveunk is “üzemel”, tankönyvek, tanmenetek, feladatok tárolására, 

bővítésére szolgál, segíti az anyagok gyors elérését.  

           A munkaközösségben jól működik egymás szakmai és emberi támogatása.  

 

  A 2. és 6.évfolyamokon esedékes, bevezetésre kerülő új Helyi Tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítése. 

Szeptemberben került sor az 2. és 6. évfolyamokon bevezetésre került Helyi Tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítésére, mely feladatnak munkaközösségünk sikeresen és határidőre eleget 

tett. Sok egyeztetéssel, hatékony feladatmegosztással sikerült a tanmeneteket az előírásoknak 

megfelelően kidolgozni, elkészíteni és azokban egy egységes követelmény rendszert 

felállítani. 

v  Egységes követelményrendszer kialakítása 2.és 6.évfolyamon, a többi évfolyamon 

a már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

Kidolgoztuk közösen és egységesen használjuk a tanév eleje óta, fentebb 

részletesebben beszámoltunk erről a pontról. 

 

v  Változatos módszertani eszközök alkalmazása a nyelvi órákon: modern 

szemléltető eszközök és IKT alkalmazása, naprakész módszertani ötletek 

használata. 

A technikai eszközöket illetően laptopot, projektort és vezeték nélküli hangszórót 

használunk. Úgy tapasztaljuk, hogy a diákok – a generációjukra oly jellemző módon – 

kifejezetten szeretik és élvezik, ha a tanórán online feladatokat oldunk meg közösen a 

népszerű interaktív, multimédiás oldalakon. Továbbra is örömmel fogadják az ilyen 
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jellegű feladatokat, a passzívabb tanulók is lelkesen vesznek részt, jobban 

motiválhatóak. A szabadulószobáknak és online vetélkedőknek különösen nagy sikere 

van.  Az online házi feladatokat sokkal hamarabb és szívesebben készítik el, mint a 

hagyományos írásbeli feladatokat, ez az alsó és felső tagozatra egyaránt jellemző. 

Különböző szakmai fórumokon aktívan figyelemmel kísérjük az innovatív 

módszertani ötleteket, megosztjuk egymással és szívesen próbáljuk ki. 

v  Differenciálás a tanórákon: a német nyelvórákon túlnyomórészt a tehetséges, de 

az SNI-BTM -es tanulók igényeinek figyelembevétele is az óratervezésnél. 

 Az alsós csoportoknál a gyengébb, felzárkóztatásra szoruló diákok kapnak egyszerűbb 

feladatokat, figyelve arra, hogy nagyobb betűvel, jobb átláthatóságra törekedve 

megszerkesztett feladatlapokat kapjanak. A második félévtől a harmadik “n” osztályban a 

vezetőségnek köszönhetően lett egy külön óra a gyengébben teljesítő diákok 

felzárkóztatására, korrepetálásra. Ezeken az alkalmakon sikeresen tudtuk fejleszteni őket, 

csoporttársaikhoz igyekeztek felzárkózni a játékos feladatok, pár- és csoportmunkák során. 

Kisebb létszámú csoport révén több szóbeli feladatot tudtak megoldani, és nagyobb 

önbizalomra tettek szert.  

Sok szóbeli feladattal növeljük az órai aktivitást , az idegen nyelven való kommunikációt 

helyezzük az óra fókuszába, növeljük ezzel az önbizalmukat. A motivációt pedig a dicséret 

jelenti legfőkébb a BTM-es, gyengébb teljesítményű diákoknak. A tehetséges diákok a 

tanórákon több feladatot kapnak, új tananyag esetén egy gyengébb diákkal is gyakorolnak 

közösen, tanulópárokat alkalmazunk. 

Felső tagozaton is a biztonságos, kellemes tanulási környezet megteremtése fontos, a 

támogató, fejlesztő értékelés és a feladatok differenciálása mennyiségüket és nehézségüket 

tekintve is, valamint kiemelt figyelmet kap a többletidő és az eszközhasználat. 

Annak ellenére, hogy törekszünk mindent rendszeresen  beépíteni a tanórákba, gyakorlatban 

még lenne fejleszteni való a differenciálás  rendszeres megvalósulása terén. 

 

v  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 nyelvvizsga 

szintek elérése. 
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Az intézményi belső elvárásrendszernek és ellenőrzésnek való megfelelésről az 1. 

pontban részletesen beszámoltunk. Idén visszatértünk minden szinten- A1, A2 és 

B1- a nemzetközi nyelvvizsgákhoz. 5.,6,7.és 8. évfolyamon összesen 63 tanulót 

készítettünk fel a vizsgákra. Külsős szakmai partnereink elismerően nyilatkoztak  

szakmai munkánkról, mindkét nyelvvizsga szervezet ( Goethe, DSD I.) esetében és 

kiemelték a német nyelv tanítása és a pedagógus munka iránt mutatott elkötelezett  

hozzáállásunkat. Tapasztalatunk szerint,  a kollégák és a tanulók motiváltsága 

országszerte csökkenést mutat. Ezek az információk az ő személyes 

tapasztalataikon alapulnak. 

v  Tanulási morál további erősítése: a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának 

erősítése. 

Legfőképpen a Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat és személy szerint Gizur 

József emberi, szakmai és nem utolsó sorban anyagi  támogatását szeretnénk 

kiemelni. Minden németes megmozdulásunkat támogatja, sokszor ő maga jelentkezik 

progresszív és innovatív ötletekkel, szívvel-lélekkel a német nyelv népszerűsítésén 

dolgozik. Ezt felsős tanítványaink már érzékelik  és számukra Józsi bácsi személye 

és jelenléte már önmagában is motiváló. Ebben a tanévben kb. 250 000 Ft anyagi 

/tárgyi támogatást kaptunk. 

Minden programunkkal növelni szeretnénk a német nyelv tanulása iránti motivációt. 

Ide soroljuk a “Schultüték” átadását az első évfolyamosoknak szeptemberben, október 

elején az “Erntedankfestet”, október végén 1956-hoz kapcsolódó Kahoot vetélkedőt 

rendeztünk a felsős nemzetiségi osztályoknak, megrendeltük a német nyelvű 

gyermekmagazinokat az érdeklődő tanulók számára, novemberben megszerveztük a 

Márton-napi programunkat műsorral (6.n)- felvonulással- vendéglátással, 

novemberben szépkiejtési-felolvasó házi versenyt rendeztünk, decemberben pedig 

megünnepeltük a Mikulást és az adventi időszakot. Márciusban megrendeztük 

hybrid(jelenléti és online formában)a Kerületi Német Nemzetiségi Vers-és 

Prózamondó Versenyt, majd négy tanulóinkkal részt vettünk a fővárosi fordulóban. 

A különböző nyelvi versenyeken  (német szöveg olvasása, vers- és prózamondó 

verseny) való részvétel és az ezzel járó elismerés, dicséret, szaktárgyi ötös motiválja a 

tanulókat. Szívesen vesznek részt versenyeken, lelkesen, becsületesen készülnek rájuk. 
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A nemzetközi nyelvvizsgák megszerzésének lehetősége szintén motiválja diákjainkat, 

bár egyre kevesebbet és ezért a felkészítés időszaka   intenzívebb terhelést ró a 

szaktanárokra mentálisan is. 

 Sajnos az idei tanévben a kiszámíthatatlan járványhelyzet miatt nem szerveztünk 

német nyelvi tábort Ausztriában. A tanult nyelv saját kommunikációs célra való 

felhasználása hatalmas élményt jelent és hosszútávon motiválja nyelvtanuló 

diákjainkat. Reméljük, a következő tanévben lesz már lehetőség anyanyelvi 

környezetben kipróbálni nyelvtudásukat.  

v   A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése: komplex 

kommunikációs feladatok beépítése a tanórákba. 

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy akkor igazán eredményes egy nyelvóra, ha annak 

kétharmad részében aktív szóbeli kommunikáció folyik a célnyelven. Az írásbeliség 

fejlesztése is fontos és törekszünk rá, hogy minden tanórán mind a négy nyelvvizsga 

területet (olvasás, hallás, írás, beszéd) fejlesszük,de a szóbeli kommunikácó és az 

olvasott szöveg értése területekre kiemelt figyelmet fordítunk. 

Törekvéseink eredményesek: Az A1-es nyelvvizsga szóbeli kommunikációs részén 

tanulóink mindegyike 90% felett teljesített, az írásbeli kommunikáció területén 

pedig 86,4%-on. Ezek az aktív nyelvtudásukat tükrözik, amit élő helyzetben is 

használni tudnak.  A passzív tudásukat mérő  olvasott szöveg értésében 64,5% volt 

az átlag, míg a hallott szöveg értésében 53,5%-ot értek el. A gyengébb, de 

összességében nagyon szép eredmény magyarázatát a tanulók általános 

hozzáállásában látom: rengeteget beszélnek, sokszor egyszerre és hangosan, nem 

figyelnek egymásra, nincs türelmük egymást meghallgatni vagy egy pár sornál 

hosszabb szöveget elolvasni, csak az én-kifejezés fontos számukra. Nagyon nehéz 

így egy vizsgahelyzetben 20 percig csendben koncentrálni és adott információk 

után kutatni. Maradt feladat ezzel kapcsolatban a következő időszakra is. 

v   A nemzetközi nyelvvizsga mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása és 

lebonyolítása. 

Május végén bonyolítottuk le az 5. évfolyamon a belső nyelvi vizsgát. Ehhez évek óta  a 

Goethe Fit in Deutsch A1 hivatalos próbavizsgáját használjuk. Május 30-án tanórai 
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keretekben zajlott az írásbeli vizsga hallásértés, szövegértés és fogalmazási feladatokkal. 

Másnap a szóbeli vizsgák kerültek megrendezésre. A vizsgát minden tanuló sikeresen 

teljesítette, nyelvtudásuk elérte az A1 szintet. A feladattípusok közül a szövegértés ment a 

legnehezebben, ezt követte a hallott szöveg értése. A legjobban az egyéni közlés feladatai 

sikerültek írásban és szóban egyaránt. 

Szintén májusban valósult meg a 7.évfolyam házi nyelvi vizsgája. A DSD I. nemzetközi 

nyelvvizsga szóbeli részét teljesítették a diákok. Mindenki sikeresen, ugyanakkor nagy egyéni 

különbségek jelentek meg, amelyek természetesen az értékelésben is láthatóvá váltak. A 

vizsgán elért érdemjegyek átlaga 4,18 lett. A tanulók jelentős része azonban nagyon 

magabiztosan halad a 8. évfolyamon következő “igazi” DSD I. vizsga sikeres letétele felé.  

v  A Goethe Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2, valamint DSD 1 (A2-B1) 

egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés. 

A munka folyamatos és egymásra épülő folyamat 5.évfolyamtól kezdve, kivétel nélkül 

minden kolléga aktívan részt vesz benne 

6. évfolyamos tanulócsoportokkal áprilisban kezdtük meg a Goethe Fit in Deutsch A2 

nyelvvizsgára történő célzott felkészülést, melynek során a Goethe Intézet által kiadott Fit 

fürs Goethe nevű könyvből készültünk kifejezetten a nyelvvizsgára épülő feladatokkal. A 

felkészülés során valamennyi feladattípust gyakoroltuk, kiváltképp figyelve azokra a 

területekre, ahol esetleg több megsegítést és gyakorlást igényeltek a tanulók. Ezek elsősorban 

a hallásértéshez és a szóbeli részhez kapcsolódó feladattípusok voltak. 

5. évfolyamon a cél a Goethe Fit in Deutsch A1 nyelvvizsga sikeres teljesítése volt. Ehhez 

célzottan használtuk a vizsgához készült felkészítő tankönyvet, amellyel fokozatosan 

gyakoroltuk a vizsga feladattípusait, bővítettük szókincsüket és fejlesztettük hallásértésüket. 

A nyelvvizsgán 19 tanuló vett részt sikeresen.  

A DSD I. vizsgára 22 fő jelentkezett a 8.n osztályból. A felkészítés nagyon intenzív volt, 

párhuzamosan haladtunk a tankönyvvel és a tesztkönyvvel. Sokszor éreztük fogyóban a 

tanulók  motivációját és energiánkat. Reméljük, hogy hosszú tanévek kitartó munkája 

eredményesnek bizonyul majd. Eddig a szóbeli vizsgák eredménye ismert, ami 95 %-os 

sikerességet mutat B1 szinten (21 fő). Az az egy  tanuló, aki A2-es szintet ért el, szintén 

sikeresen szerepelt. 
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Céljaink és feladataink  

A német nyelvoktatás területén: 

v  A kerületi óvodák részére ingyenes, játékos német nyelvi foglalkozások biztosítása. 

A kerületi óvodákkal való együttműködést ebben a  tanévben is nagyban gátolta a 

pandémia. November elején tudtunk foglalkozást kezdeni, de egy alkalom után a 

megbetegedések nagy száma és a kormányzati intézkedések miatt, átmenetileg fel 

kellett függesztenünk.  

v  A házi német nyelvi vizsgára való felkészítés és lebonyolítása 5. és 7. évfolyamon. 

Fentebb beszámoltunk róla, az eredményeket a beszámoló következő részében 

elemezzük. 

v  Tanulmányi versenyeken való aktív részvétel: tehetséggondozás tanórán és 

tanórán kívül, versenyeztetés. 

Rendeztünk decemberben német nyelvű szépkiejtési (szépolvasó) házi versenyt a 

nemzetiségi osztályok tanulóinak felső tagozaton,amely egy új kezdeményezés 

volt és a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták. Januárban megrendeztük a Német 

Nemzetiségi Vers-és prózamondó Verseny házi fordulóját 1-8.évfolyamon, kb.40 

tanuló részvételével. Márciusban pedig ugyanennek a versenynek a kerületi 

fordulóját, ahonnan négy diákunk a fővárosi döntőbe jutott. 

v  Tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése A1, A2 és B1 szinten. 

Fentebb részletesebben beszámoltunk erről. 

v  Rendszeres nyelvvizsga típusfeladatok gyakorlása. 

Ez folyamatos egymásra épülő munkát jelent 2. évfolyamtól kezdve. Felső tagozaton 

intenzívebbé válik a gyakorlás, de tankönyveink felépítése, feladatai már 

2.osztálytól ezt készítik elő. 

v  Országos nyelvi mérésekre való eredményes felkészítés: a kompetenciamérés és 

nyelvvizsga eredmények megtartása, emelése, a fejleszthető területek (olvasott 

szöveg értése) figyelembevételével. 
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Az idei mérésről nincs eredményünk, sőt az előzőről sem. A felkészülés nem okozott 

kihívást, a digitális formával hamar megbarátkoztak a tanulók. 

v  A 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai felvételi vizsgára. 

Ez párhuzamosan folyt a nyelvvizsgára való felkészüléssel. Néhány témakörrel 

kiegészítettük, ha kellett. Nagy öröm volt, hogy a német nyelvi szóbeli felvételi 

vizsgákon maximum, vagy ahhoz nagyon közeli pontszámokat értek el azok a 

tanulók, akik haladó német képzésre jelentkeztek. 

Német nemzetiségi hagyományok ápolása területén: 

v  Közösségépítő programok szervezése. 

Az első félévben a következő programokat valósítottuk meg : 

Schultüte, Erntedankfest, Oktoberfest, ‘56-os Kahoot vetélkedő, Márton nap, 

szépkiejtési felolvasó verseny, Mikulás, Három királyok napja, német nyelvű újságok 

rendelése. A második félévben ilyen jellegű programunk nem volt. 

v  Nyári tábor ausztriai helyszínnel. 

A jáványhelyzet nem tette lehetővé a szervezést. 

v  Szoros kapcsolat a külső szakmai partnerekkel: a XV. Kerületi Német Nemz. 

Önkormányzat, Goethe-Intézet, Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központja 

Minden külső szakmai partnerünkkel élő kapcsolatot ápolunk továbbra is. Ebben a 

tanévben újra 40 tanulót vittünk a Goethe Intézetbe nyelvvizsgázni. A DSD 

Központtal harmonikus az együttműkődés. A legszorosabb kapcsolat a Kerületi Német 

nemzetiségi Önkormányzathoz fűz minket, ebben a tanévben kb.250 000 Ft értékben 

kaptunk támogatást. 

 (Baja), Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Újhartyáni Német Nemzetiségi 

Iskola és a kerületi óvodák 

3. Értékeld a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, SNI, BTMN) 

fejlődéséért végzett munkádat! 
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Úgy érezzük, hogy megfelelően sikerült a kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatását 

megvalósítanunk. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél figyelembe vesszük a 

szakszolgálat által elvégzett vizsgálatban leírtakat, törekszünk az abban megfogalmazott 

javaslatok maximális betartására (az érintett tanulóknak a számonkéréseknél többletidőt 

biztosítunk és/vagy kevesebb feladatot adok, figyelünk  a tanulók egyéni képességeire, 

nyomon követjük a tanóra folyamán, hogy értik-e, tudják-e követni az adott anyagot, a 

magyarázatot és gyakran kapnak differenciált feladatokat). A tehetséges tanulók részére 

emeltebb feladatokat adunk , szorgalmi feladatokat ,többször bevonjuk  őket a nehézségekkel 

küzdő társak segítésébe. 

 

4. Hogyan építetted be mindennapi pedagógiai munkádba környezetvédelmi 

tevékenységedet? (nem kizárólag a témahét alakalmával) 

Az diákokkal rendszeresen beszélünk arról, mennyire fontos ügyelni környezetünk 

tisztaságára, valamint a körülöttünk lévő eszközökre, használati tárgyakra. Naponta 

figyelmeztetjük őket arra, hogy a tanóra végén a padjukat tisztán, rendezetten hagyják ott, a 

szemetet, az ételmaradékot az óra végén rögtön dobják ki, a padokat és székeket rendezzék 

eredeti helyzetükbe. Ha a földön szemetet találnak, azt vegyék fel és dobják ki, akkor is, ha 

nem tőlük származik. A különböző iskolai rendezvényeken mellőzzük a műanyag tányérok és 

evőeszközök használatát. Az eddigi tapasztalataink szerint sajnos a diákok jó része csak 

erőteljes figyelmeztetés hatására tesz rendet maga körül, sokan nem érzik „magukénak” az 

iskolai környezetet, tárgyakat. Sokuktól halljuk a „nem az enyém, miért én dobjam ki?”, “ez a 

takarítók feladata” mondatokat. Úgy érezzük, sok feladatunk van még a 

környezettudatosságra nevelés terén. 

Ennek ellenére törekszünk rá, a német hagyományokhoz kapcsolódó rendezvényeinken is 

tereljük a gyerekek figyelmét a fenntarthatóság és környezettudatosság felé. Jó példája volt 

ennek az “Erntedankfest” nevű őszi rendezvényünk, amely keretein belül terményekből és a 

természet kincseiből készült tárgyakat is készítettek a gyerekek, majd egy mini kiállítást 

berendezve belőle, bárki megtekinthette az aulában. 

 

5. Milyen tevékenységek keretén belül jelent meg munkádban az 

egészségnevelés, prevenció? 
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Osztályfőnöki órákon többször érintettük az egészség, egészséges életmódhoz kapcsolódó 

témákat. Rövid filmeket néztünk meg közösen többek között az egészséges táplálkozásról, a 

rendszeres testmozgás fontosságáról, melyeket közös beszélgetések során átbeszéltünk, 

kielemeztünk. Kérdőívet töltöttek ki, melyben a táplálkozási, sportolási, alvási szokásaikról 

számoltak be. A kritikus területeket átbeszéltük, az életmódjukon javító megoldásokat  

gyűjtöttünk össze. 

Az 5.n osztályban előre hoztuk a szexuális felvilágosító órákat a gyerekek felfokozott 

érdeklődése és gyors testi fejlődésük okán. Szőcs Tamás és az iskolai védőnők remek 

előadásainak köszönhetően teljes természetességgel fogadták testük fejlődésének jeleit, 

tudták, mi történik velük és ez nagy biztonságot jelentett számukra.  

A 7.n és 8.n osztályban szintén a védőnők felvilágosító óráinak keretén belül valósult meg 

szexuális felvilágosítás, emellett osztályfőnöki és etika órákon is hallottak a diákok 

prevenciós, egészségmegőrző- és védő folyamatokról.  

6. Mivel segítette, támogatta munkádat az iskolai szociális segítő? 

A 8.n osztályban 2 alkalommal jártak. Az egyik alkalommal az internet biztonságos 

használatáról volt szó, a másik alkalommal stresszkezelési technikákat tanultak a januári 

központi írásbeli vizsga előtt. 

Kollégáim beszámolóiból idézek: 

“Ebben a tanévben úgy ítéltem meg, hogy az osztályomon belüli konfliktusok kezeléséhez, a 

gyerekek egymáshoz fűződő kapcsolatának a támogatásához a FIÓKA Gyermekjóléti 

Központ szociális segítő munkatársát hívom segítségül, aki egy több alkalmas 

konfliktuskezelést célzó programot hozott a gyerekeknek. Úgy érzem, a korosztályuknak 

megfelelő feladatokkal és beszélgetésekkel teltek ezek a foglalkozások. Bár a gyerekeknek 

kezdetben ellenérzéseik voltak, véleményem szerint sikerült feloldani ezeket és bevonni őket 

a programba. 

Az 5. évfolyamon közösségépítő- közösség megerősítő foglalkozásokon vehettek részt az 5.n 

osztály tanulói. A programsorozatot nagyon élvezték, a játékos feladatokban lelkesen részt 

vettek, így társaik új arcát is megismerhették a változatos helyzeteknek köszönhetően.  

Emellett figyelemmel kísérte a gyermekvédelem látóterébe került tanulónkkal kapcsolatos 

eseményeket és a kislányt is felkarolta (pl. ingyenes nyári tábori lehetőséget kínált fel neki) 

Jövőre is számítunk Ditta segítségére.  

A 7. n osztályból a második félévben egy tanulóval kapcsolatban kellett a FIÓKÁnak jelzést 

küldeni, azóta folyamatos a kapcsolat a szülők és a Gyermekjóléti Központ szociális 

munkatársai között. Ditta rövidebb beszélgetések keretében adott tanácsot a diákok közti 
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nézeteltérések kezelésére, valamint október hónapban a Békés Iskolák Program is 

megvalósulhatott osztályunkban Ditta és Brigi vezetése alatt.” 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

A 8.n osztályban  egy tanulóval kapcsolatban írtam jelzést, mert az elhúzódó családi 

problémái miatt egyre labilisabbá vált, azóta pszichológust váltott, az iskolai szakemberhez 

jár, akivel sokkal eredményesebben tud együtt dolgozni. 

Egy tanulónál merült fel a gyermekbántalmazás lehetősége az 5.n osztályban. A jelzésünk 

alapján a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai helyszíni szemlén jártak a családnál, 

gondozásukba vették őket, tájékoztatták a családtagokat az esetleges következményekről és 

emlékeztették őket kötelességeikre. A kislányt iskolapszichológushoz irányítottam, ahova 

önként és gyakran jár.  

A 7. n osztályból egy tanulót vett gondozásba a Gyermekjóléti Szolgálat, a tanuló 

rendszeresen jár pszichológushoz.  

 

8. Ellenőrzések száma a 2021-22. tanévben: 

Minden kolléga átesett ebben a tanévben az intézményi belső ellenőrzésen, ezért 

kevesebb látogatásra került sor. 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Királyné Árpád Gabriella                            ismétlő, rendszerező óra             

A kellemes tanulási környezet és a pedagógus személyisége kiválóan támogatta a tanulási 

folyamatot. Precízen tervezett, logikus , változatos munkát láttam, amely tökéletesen 

illeszkedett a tanulók életkori sajátosságaihoz és képességeihez. Változatos módszerek 

jelentek meg, kihasználva az IKT eszközök előnyeit és felhasználva a digitális munkarend 

tapasztalatait. A tanulók tudása koruknak és képzésüknek megfelelő, motivált, lelkes csoport. 

Megjelent a tanulói önértékelés is. 

9. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi 4 3 4 

Fővárosi   1 
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Regionális    

Országos    

 

10. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszám 

Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszá

m 

% létszám % létszá

m 

% 

8.b        

8.c        

8.n 26 10 38,

5 

16 61,5   

 

11. 4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

Osztály 
    

Létszám 

                 Gimnázium 

létszám % 

4.a    

4.b    

4.n    

6.a    

6.b    

6.c    

6.n 23  0 fő  
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2. rész 

1. A tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 

  

 

1.évfolyam 

 

1.d osztály 

Értelmes, élénk , szorgalmas csoport. A tanév kiemelt célja a német nyelvi órák 

megszerettetése volt sok-sok játékon alapuló tanítási  módszerrel. Fő feladat volt a 

szókincsbővítés majd egyszerű mondatok, utasítások megértése, hétköznapi, személyre 

vonatkozó kérdések alkotása és megválaszolása. Nem írtak év végi dolgozatot, tudásukról 

szóban, játékos formában, valamint rajzos szódolgozatokkal győződött meg kollégánk. 

 

2.évfolyam 

2.b osztály 

Szakkör jelleggel tanulja a német nyelvet. A célnyelv kedvelése, a nyelvtanulás iránt érzett 

motiváció erősítése volt játékos módszerekkel a tanévben végzett munka célja. 

Szóbeli megnyilatkozásaik során a kiejtés sokszor helytelen, memóriájuk gyenge, 

íráskészségük még magyar nyelven is fejlődésre szorul. A tanulás iránt kevésbé motiváltak, 

csak a csoport kisebb része érdeklődik. 

 

2.n. 

Év végi dolgozat nincs, a második félévben írt témazáró dolgozatok értékelése: 

2. n osztály (a névsor első fele) 

11-12. Lektion 

13 fő írta meg, átlag: 4,3. 

5 – 8db 

4 – 3 db 
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3 – 1 db 

1 – 1 db 

Első feladat: Képek alapján kell kitölteni a keresztrejtvényt, a szavak ismertek, sokszor 

gyakoroltuk, sok Wordwallt kaptak.  A nagy többségnek 10/10 pont lett a feladat, voltak 7 és 

6 pontos megoldások is. Sokat gyakorolták a szavakat kiejteni és leírni is, aki figyel, annak ez 

a feladat semmi problémát nem okoz. 

Második feladat: Megkezdett mondathoz kellett a megfelelő befejezést kiválasztani, itt a 

tárgyesetet kérte számon a feladat. 3 diáknak lett 5/4 pontja, a többieknek maximális 

pontszámot sikerült elérni. Rengeteget játszottak ilyen feladatokkal, táblán, Wordwallal, 

színekkel. 

Harmadik feladat: Egyfordulós párbeszédeket kellett összepárosítani, itt szintén a tárgyeset 

volt a fókuszban. 3 diákon kívül 5/5 pontot értek el, ketten 1 pontot és egy diák három pontot. 

Náluk azt látta a szaktanár problémának, hogy órán lemaradnak, nem figyelnek, és otthon sem 

tanulnak. 

Negyedik feladat: megadott szavakból kellett mondatokat alkotni. Ezt a típusú feladatot 

nagyon sokat gyakorolták, ismerik és szeretik ezt a feladatot, egy típushibára azonban 

felfigyeltek a kollégák javításkor. A módbelit és főigét is tartalmazó mondatokban a főigét a 

diákok nem a mondat végére tették, hanem a Fußball elé. Ezt azóta nagyon sokat gyakorolták, 

különböző szavakkal is végigjátszva, azóta már stabilabban tudják a szórendet. 

Ötödik feladat: A haben ige ragozása hiányos mondatokban. Annak ellenére, hogy a haben-t 

ekkor már nagyon szépen végig tudták ragozni, a mondatba illesztésnél sokaknak gondot 

okozott megtalálni az alanyt, amelyhez igazíthatta az igét. Sokan 5/5, 5/4 pontot értek el, de 

volt 5/2 és 5/0 pont is. Sokat gyakorolják azóta is, mostanra szépen letisztult az alany-

állítmány egyeztetés. 

13-14. Lektion 

13 fő írta meg, átlag 3,6. 

5 – 4 db 
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4 – 4 db 

3 – 3 db 

1 – 1 db 

Ez egy elég nehéz témazáró volt, nem is feltétlenül a német része miatt, hanem a feladatokhoz 

logikusan kellett gondolkodni, illetve a tankönyvi párbeszéd mintájára kellett párbeszédet 

sorba rakni, ami nem teljesen volt a magyar beszélő számára minden fordulatban követhető. 

Első feladat: Képek és anagramma alapján kellett leírni a ruhák neveit. Ez a feladat nagyon jól 

sikerült, ugyanakkor voltak, akik helyesírás miatt kaptak kevesebb pontot. Sok ilyen feladatot 

csináltak, házinak, gyakorlónak is kaptak ilyeneket. 

Második feladat: A tárgyesetű határozott névelőket kellett a hiányos mondatokba beilleszteni. 

Nagyon jól sikerült feladat, egy gyerek ért el 1 pontot a 6-ból, egy négyet, a többiek pedig a 

maximális 6 pontot. 

A harmadik feladat szinte mindenkinek rosszul sikerült. Úgy gondolja kollégám, hogy 

keveset gyakorolták ezt a típusú feladatot. A párbeszéd mondatait kellett helyes sorrendbe 

rakni. Itt tudni kellett a mondatok jelentését, és azt logikusan fel kellett építeni. A feladat azért 

is nehéz volt, mert több jó válasz is lehetett volna. Ezt gyakorolják még. 

A negyedik feladatban betűket kellett behelyettesíteni a szavakba, ez a feladat többnyire 

nagyon jól sikerült. Akinek nem sikerült, ők nem tanulták meg a szavakat a leckében, és a 

korábbi leckékből is hiányosságaik vannak. 

Az ötödik feladatban az aufsetzen és az anziehen szavakhoz kellett a megfelelő ruhadarabokat 

hozzá párosítani. Annak ellenére, hogy egy rövid mondókát is megtanultak ehhez a 

feladathoz, átlagosan nem sikerült jól, a gyerekek nem értették meg a német és a magyar 

nyelv kifejezése közti különbséget. 

A hatodik feladatba a hiányzó párbeszédbe kellett megadott szavakat behelyettesíteni. A 

diákok többnyire hibátlanul, vagy kevés hibával oldották meg a feladatot.  

 

  



2021/22-es tanév év végi beszámoló szempontjai 

 

15-16. Lektion 

13 fő írta meg, átlag:4,3 

5 – 6 db 

4 – 5 db 

3 – 2 db 

Az első feladatban képek alapján kellett a diákoknak a főneveket többes számban 

megnevezni. Jól sikerült a feladat, sokat gyakorolták, de a többes számot még nem igazán 

sikerült mindenkinek megérteni, emiatt volt olyan, aki 0 pontot ért el. 

A második feladatban rövid párbeszéd-részleteket kellett párosítani, nagyon jól oldották meg 

a gyerekek a feladatot. 

A harmadik feladatban a szavakból hiányzó betűket kellett beírni, jól sikerült, sokat gyakorolt 

feladat. A ß írását sokan sima lapon még nem tudják produkálni. 

A negyedik feladatban a ruhák névelőjét kellett kiválasztani, ebben a feladatban mindenki 

maximális pontszámot ért el. 

Az ötödik feladatban képekről kellett mondatokat írni egyes- és többes számban. Nagyon jól 

sikerült, sokat gyakorolt feladat. Néhányan még hibáztak a többes számú főnév használatakor 

az igét egyes számban ragozták. 

A hatodik feladatban a határozott névelőket és a személyes névmásokat kellett a hiányos 

párbeszédekbe behelyettesíteni. Ehhez a feladathoz szintén logikusan kellett gondolkodni, 

emiatt többen is vesztettek pontot. 
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A névsor másik fele: 

1. témazáró 

Témakörök: Családtagok, barátok; számok 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: hiányzó betűk beírása a szavakba, a mein/dein 

birtokos névmások behelyettesítése a mondatokba. 

A legjobban sikerült feladattípusok: képek-szavak párosítása, számjegyek párosítása a betűvel 

leírt számokkal 

Átlag: 87% 

2. témazáró 

Témakörök: Iskolai tevékenységek, tárgyak a teremben, iskolaszerek; színek 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: hiányzó betűk beírása szavakba, párbeszéd alkotása 

- a megadott mondatok helyes sorrendjének a felállítása. 

A legjobban sikerült feladattípusok: mondatok kiegészítése a megfelelő igékkel. 

Átlag: 83% 

3. témazáró 

Témakörök: Öltözködés, ruhadarabok 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: párbeszéd alkotása - a megadott mondatok helyes 

sorrendjének a felállítása. 

A legjobban sikerült feladattípusok: tárgyesetben lévő határozott névelők (den, die, das) 

behelyettesítése a mondatokba. 

Átlag: 84% 
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3. évfolyam 

3.b 

Szakkör jelleggel tanulja a német nyelvet. A célnyelv kedvelése, a nyelvtanulás iránt érzett 

motiváció erősítése volt játékos módszerekkel 

3.n. 

Év végi dolgozat nincs, a témazáró dolgozatok értékelése: 

3.n osztály (a névsor első fele) 

  

Lektion 29-30. 

12 fő írta meg, átlag: 4,4. 

5 - 7 db 

4 – 3 db 

3 -2 db 

Az első feladatban képek alapján kellett a rejtvényt kitölteni, a többségnek ez sikerült is hiba 

nélkül.  

A második feladatban a határozatlan névelőt kellett tárgyesetben behelyettesíteni a 

mondatokba. Annak ellenére, hogy a témakörben ezt gyakorolták a legtöbbet, csak 3 diák érte 

el a maximum pontot. A többiek nem figyeltek a többes számú főnévnél, vagy egy-egy 

szónak nem tudták a névelőjét.  

A harmadik feladatban a hónapok neveit kellett leírni, itt egy diák vesztett egy pontot, 

helyesírási hiba miatt. 

A negyedik feladatban dátumokat kellett írni. Sokaknak okozott gondot a harmincadika 

leírása, a harmadika és az elseje, vagyis a „becsapósakat” nem sikerült jól megtanulni a 

dolgozatig. Emiatt ezekből kaptak később is wordwallokat, órán írásbeli feladatokat. Az átlag 

6/4 pont volt. 
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Az ötödik feladatban egy hiányos párbeszédet kellett behelyettesíteni megadott szavakkal. 8 

diáknak sikerült hibátlanul megoldani a feladatot, a többiek vagy rossz helyre, vagy hibásan 

írták a szavakat. Sokat olvasnak a könyvből, ami hatalmas segítség a hasonló feladatoknál. 

Lektion 33-34. 

11 fő írta meg, átlag: 4.  

5 – 4 db 

4 – 4 db 

3 – 2 db 

2 – 1 db 

Az első feladatba tantárgyak neveit kellett kiválasztani az alapján, hogy a kiválasztott órán 

mire van szükségünk. A legtöbben maximum pontot szereztek, de voltak ketten, akik nem 

értették a feladatot, és azt jelölték helyesnek, amilyen órájuk nekik van. 

A második feladat sikerült a legjobban, itt az in, um, am prepozíciókat kellett behelyettesíteni 

a mondatokba. Sokat gyakorolták többfélefeladattal, viszonylag könnyen megjegyezték a 

diákok. 

A harmadik feladatban a Wie viele/Was für/ Was/ In welche kérdőszavakat kellett a 

kérdésekbe behelyettesíteni. Szóban nagyon sokszor elhangzott kérdések voltak ezek, ennek 

ellenére 3 diák még keverte a jelentéseket. A kérdések megválaszolása jól sikerült, ennek 

ellenére helyesírási hiba miatt vesztettek itt is pontot. 

A negyedik feladat egy rövidebb szövegértési feladat volt. Egy órarendet kellett a szöveg 

alapján kitölteni. A legtöbben hiba nélkül meg tudták oldani a feladatot, három diák hibázott, 

nekik az olvasással is vannak még nehézségek, illetve nem tudta egy diák a rajzot németül, 

ezért nem is tudta beírni. Ilyen típusú feladatot csinálnakk azóta is, a diákok szeretik, 

kihívásnak érzik. 

Az ötödik feladatban megadott szavakból kellett mondatokat alkotni. Ezt a típust régóta 

gyakorolják, jól sikerült feladat. 
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A hatodik feladatban megadott szavak alapján kellett egy napirendet felállítaniuk. Egy diák 

nem érte el a feladatban a maximum pontot, ő a házi írást az ebéd elé helyezte, szerintem itt 

az a gond, hogy ő még nem igazán tudja a saját napirendjét. 

  

Lektion 35-36. 

12 fő írta meg, átlag: 3,4  ☹ 

5 – 4db 

4 – 1 db 

3 – 4 db 

2 – 2db 

1 – 1 db 

A dolgozat alapvetően nem sikerült rosszul, viszont a maximális 38 pontos dolgozatban egy 

12 pontot érő feladatban nagyon sokan vesztettek sok pontot, a feladat nem igazán a német 

nyelvtudásukat kéri számon, hanem inkább a logikus gondolkodásnak volt fontos szerepe. 

Az első feladatban 7 mondat volt megadva és hozzá egy kép, a kép alapján kellett eldönteni, 

hogy a mondatok igazak vagy hamisak. A legtöbben elérték a maximális pontot, sokan 7/6 

pontot szereztek, egy diák pedig csak 2 pontot. A képen látható tárgyak neveit megtanulták, 

gyakoroltak hasonló feladatot, nem okozott különösebb gondot a diákoknak. 

A második feladatban össze kellett párosítani a tagadó és kijelentő mondatokat úgy, hogy 

azok tartalmilag megfeleljenek. 2 diák kivételével mindenki maximális pontszámot szerzett. 

A két gyermeknél az volt a probléma, hogy nem tanulta meg a szavak névelőit, emiatt nem is 

tudta őket párosítani. Sok névelő gyakorlását célzó feladatot csinálnak a kolléga segítségével 

A negyedik feladatban foglalkozások megnevezéseit kellett képekkel párosítani, szinte 

mindenki elérte a maximális pontot, elkészítenek online gyakorlókat is ehhez a feladat 

típushoz, anagrammákat a foglalkozásnevek tanulásához, ügyesen megtanulták a jelentéseket 

is. 
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Az ötödik feladatban gyenge igék E/2 és T/2 alakjait kellett beírni felszólító módban. Ez a 

feladat nem sikerült annyira jól. Sokan nem olvasták el a mondatot, amibe be kellett 

helyettesíteni a szavakat, emiatt a jelentést tekintve értelmetlen mondatok lettek. Ezt még 

gyakorolták a dolgozat után is, illetve ilyen típusú feladatokat jövőre is terveznek ismételni, 

gyakorolni. 

A hatodik feladatban a dürfen és a müssen igék megfelelő alakjait kellett a mondatokba 

behelyettesíteni. Ezt a feladatot hiba nélkül oldották meg a gyerekek, ennek okaként azt 

gondolja a kolléga, hogy az órák elején szóban mindig ragoznakk 1-2 igét, így nehezebben 

felejtődik el, ügyesen tudják már a tanult módbeliket is alkalmazni. 

A harmadik feladatban 2 diákon kívül mindenki nagyon kevés pontot ért el. Egy hosszú, 

életszerűtlen párbeszédbe kellett az einen/meinen/keinen, eine/meine/ keine stb… névelőket, 

tagadást beírni. A diákok ugyan jól egyeztették a szavak névelőit, viszont sokszor a tagadás 

helyett állítást, a birtoklás helyett határozatlan névelőt írtak és ez fordítva is meg volt. Sokat 

kell még gyakorolnunk a nyelvtani jelenségeket kontextusban, nem csak rövid, hanem 

hosszabb szövegekben és párbeszédekben is. 

A névsor második fele: 

1. témazáró 

Témakörök: Állatok; bevásárlás 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: a müssen, können, möchten módbeli segédigék 

behelyettesítése a mondatokba. 

A legjobban sikerült feladattípusok: a megadott igék helyes felszólító módú alakjának a 

kiválasztása, betűvel kiírt számok leírása számjeggyel. 

Átlag: 88% 
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2. témazáró 

Témakörök: Születésnap, ünneplés, meghívás 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: Lückentext – hiányos szöveg kiegészítése a 

megadott szavakkal. 

A legjobban sikerült feladattípusok: keresztrejtvény – szavak és képek párosítása, hónapok 

neveinek sorrendbe rakása. 

Átlag: 85% 

3. témazáró 

Témakörök: Órarend, tantárgyak; időpont, napirend 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: megadott szavakkal mondatalkotás – helyes szórend 

felállítása, óra leolvasása és időpont meghatározása. 

A legjobban sikerült feladattípusok: tantárgyak nevei, szövegértés – olvasott szöveg alapján 

egy órarend összeállítása. 

Átlag: 87% 

 

4.évfolyam 

4.b osztály 

Az osztály heti két órában tanulja a nyelvet, sajnos a szorgalmuk nem mindig megfelelő, a 

gyerekek többsége nem kap otthonról szülői támogatást. Gyakori a lecke- és felszereléshiány, 

a felszínes figyelem. Többen közülük tanulási nehézségekkel, magatartás- és figyelemzavarral 

küzdenek. Célkitűzés a motiváció erősítése volt, egyszerű igék, főnevek, segédigék 

mondatokba foglalása, a szókincs bővítése, egyszerű, hétköznapi párbeszédek alkotása szóban 

és írásban, az olvasás és helyesírás fejlesztése.  

A tanév végére szorgalmuk sokat javult, a számonkérésekre próbáltak felkészülni. 
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Az év végi témazáró dolgozat eredményei: 

       1.feladat: igék, képek párosítása                                  87% 

2. feladat :módbeli segédigék ragozása, használata   89% 

3. feladat : szövegértés, mondatok kiegészítése        79% 

4.n/1. csoport  

A gyenge képességű csoportonak nagyon jót tett, hogy a csoportbontásnak köszönhetően a 

saját tempójukban tudtak haladni.  

Sikerként könyveli el szaktanáruk, hogy sikerült a tananyag végére jutnunk és a tanítási 

órákon egyre aktívabban részt vettek a gyerekek. Mivel semmilyen otthoni támogatást nem 

kapnak, rengeteg házi feladat és felszerelés hiány került a KRÉTÁ-ba emiatt. Amit az órákon 

elsajátítanak, azt tudják, de az önálló tanulásra, házi feladat készítésre egyenlőre nem 

képesek. 

Nehézséget jelent számukra az olvasás: rövid, könnyű nyelvezetű szövegekben is nehezen 

igazodnak el, szövegértésüket igazán mérni sem nagyon tudjuk, mert a tankönyv számos 

feladatát korábban már valaki kitöltötte és hiába radírozzák ki a megoldást, a lapon 

kivehetően ott marad a nyoma. 

A témazárók félévi 3,04-es átlagához képest a 2. félév romlást mutat: a tz. átlag 2,88. Oka 

lehet, hogy a nyelvtani anyag egyre nehezedik, több dologra kell egyszerre odafigyelni vagy 

az, hogy én is és a gyerekek közül is sokan huzamosabb ideig hiányoztak és a KRÉTÁ-ban 

jegyzett feladatok ellenére sem pótolták a tananyagot, valamint az, hogy nem tudnak 

egyszerre több anyagrészre koncentrálni.  

Leggyengébben sikerült feladattípusok: lyukas szövegbe előre megadott szavak 

behelyettesítése és mondatok összeállítása megadott szavakból. 

Legjobban sikerülnek a keresztrejtvények, kakukktojás, képek-szavak párosítása, hiányzó 

betűk pótlása egyszerű szavak esetén. 

4.n/2. 

Lelkes, szorgalmas, jól tanuló csoport. Célok az olvasott és hallott szöveg értésének 

fejlesztése volt, szókincsbővítés, szóbeli kommunikáció fejlesztése, felkészítés a felső tagozat 
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követelményeire, az 5. évfolyamon esedékes házi nyelvi vizsgára.Az év végi témazáró 

dolgozat eredménye: 60% 

 

5.évfolyam 

5.b osztály 

Kedves, az órákon aktív kis csoport. A 2. félév elején az osztályon belüli sok személyes 

ellentét, a hiányzások és utána a tananyag pótlásának elmaradása nagyon látszik tanulási 

teljesítményükön.  

A témazárók éves átlaga 3,00: az 1. félév 2,9, a 2. félév 3,1.  

Jól megy nekik minden olyan feladat, ami a szavak szintjén marad: párosító, keresztrejtvény 

és a hangos olvasás. 

Nehézséget jelen az igeragozás, alany-állítmány egyeztetése, szótanulás, szöveg- és hallás 

utáni értést ellenőrző feladatok.  

 

5.n osztály 

5.n 1. csoport 

A nagyon ügyes, jó képességű csoport 2 gyerek kivételével remekül teljesített: a tz-k 4,04-es 

félévi  átlagát sikerült a 2. félévben 4,25-re javítani, így éves szinten a témazárók átlaga 4,14 

lett. 

 

 

5.n 2. csoport 

A lassabban haladó csoportunk is legnagyobb örömömre nagyon szép eredménnyel zárta a 

tanévet. A témazárók tekintetében a félévi 3,92-es után a 2. félévi 3,94-lett, éves szinten pedig 

3,93. 

 

 

 

5.n házi nyelvi vizsga, Goethe Fit in Deutsch A1 nyelvvizsga 

Május 30-31-én szerveztük meg a házi nyelvi vizsgát, ami a Goethe Intézet A1-es nyelvvizsga 

feladatait tartalmazta. Az írásbeli vizsga 3 részből állt: hallott szöveg értése, olvasott szöveg 
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értése és íráskészség feladat, a következő napon szóbeliztek a gyerekek. A vizsga a 

vizsgarészek 50%-os teljesítése esetén volt sikeres. 

 

 

 

 

Átlagolt eredmények a következők:  

 

 

Hallott szöveg értése 

18 pont 

Olvasott szöveg 

értése 

12 pont 

Íráskészség 

12 pont 

Szóbeli 

kommunikáció 

18 pont 

13,8 pont 7,57 pont 11,24 pont 16,57 pont 

76,6% 63,08% 93,6% 92,05% 

 

A szép eredmények ellenére látható, hogy az olvasott szövegértéssel adódnak a legnagyobb 

nehézségek, amin mindenképp javítani kell, hisz a következő évben tervezett A2-es vizsgán 

már 60%-os teljesítmény lesz a sikeres vizsga feltétele. Öröm számunkra, hogy az aktív tudást 

tükröző, kommunikációs feladatok írásban és szóban egyaránt jól sikerültek. 

Június 7-én az osztályból 19 gyerek vett részt a Goethe Intézet Fit in Deutsch A1 

nyelvvizsgáján. Ez egy objektív visszajelzés számunkra is és a gyerekek számára is, hogy hol 

állnak a nyelvtanulásban. Mindenki sikeresen teljesítette a kihívást, de a vizsgadrukknak és a 

modern, de idegen környezetnek némileg gyengébb eredmények születtek  a házi vizsgáénál. 

A hallott szövegértés beugratós feladatai részben kifogtak a csapaton, a legügyesebb is csak 2 

hibával tudta megválaszolni a kérdéseket. A leggyengébben teljesítők csak a kérdések 30%-ra 

tudtak helyesen válaszolni. Az információt helyesen hallották, de a kérdések 

megfogalmazását nem sikerült helyesen értelmezni. Meglepő módon a szövegértés feladat lett 

elenyészően jobb élesben: ketten 1  és egy vizsgázó 2 hibaponttal oldotta meg a feladatot. Az 

íráskészség mérésénél 8 tanuló maximális pontszámot kapott! Szóban 12 tanuló 94% felett, a 

többi 7 83%-on teljesített, amire nagyon büszkék vagyunk! 



2021/22-es tanév év végi beszámoló szempontjai 

 

 

 

 

Az objektív visszajelzés is alátámasztotta, hogy továbbra is az olvasott szövegértés 

fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt, ha további sikereket szeretnénk elérni. 

6.évfolyam 

Német 6.b 
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Ebben a tanévben vette át az osztályt kollégánk, elődje elmondták, hogy nagyon komoly 

hiányosságokkal küzdenek a gyerekek, amit a karantén időszak felerősített, többen tavaly is 

éppen csak teljesítették a minimum követelményeket. 

Az osztályban az idegennyelv tanítása idén nem csoportbontásban, hanem 26 fős 

osztálykeretben működött, ami nagyon megnehezítette a hatékony munkát. 

Sok a tanulási nehézséggel küzdő tanuló, az ő esetükben ez különösen nagy problémát 

okozott. 

A tanév során 3 témazáró dolgozatra került sor, melyeknek eredményei: 

  Modul 5 Modul 6 Modul 7 Év végi 

jegyek 

Átlagok: 2,00 2,12 2,3 2,88 

  

Nagyon csekély a diákok szókincse, sajnos azt tapasztalta kolléga, hogy sokan vannak, akik, 

ha egy-egy szódolgozatra meg is tanulják a szavakat, villám gyorsan el is felejtik azokat, így 

önállóan nem tudnak mondatokat alkotni. De problémát okozott az óra témakörnél az is, hogy 

a hagyományos órát leolvasni először magyarul kellett megtanítani több, mint az osztály 

felének. 

Szövegértés feladatoknál nagyon könnyen belehet őket húzni a csőbe a felelet választós 

kérdéseknél, mert felületesen olvasnak, nem értelmezik a szöveget, de magyartanáruk 

elmondása szerint pontosan ezt teszik magyar órán is. 

A legjobban – rengeteg gyakorlás után – a hallásértés ment neki, ebben hatalmas javulást 

tapasztalt kollégánk szeptember és május között. Ezen kívül szívesen tanulnak memoritereket 

is. 
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6.n osztály 

  

6.n osztályból 18 fő vett részt június 7-én a Goethe Intézet Fit in Deutsch A2 nyelvvizsgáján. 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből állt, ezeken belül az írásbeli rész három feladattípusra 

(hallás- és szövegértés, levélírás) tagolódik.  
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Fontos hangsúlyozni, hogy a járványhelyzet miatt ez az évfolyam többször is digitális 

oktatásra kényszerült, ez valószínűleg a jelenben is érezteti az esetleges kevésbé pozitív 

hatását. 

A fent látható eredményekből kiderül, hogy a Lesen/Szövegértés rész hozott gyengébb 

eredményt. Ennek oka több tényezős is lehet. Tanulóinknak ez volt az első, idegen 

környezetben, idegen felnőttek előtt teljesítendő vizsgahelyzetük, ebből adódóan a 

természetes vizsgadrukk, izgalom érezhető volt rajtuk. A felkészülés alatt, a tanórai 

gyakorlások során ennél a feladattípusnál sokszor tapasztaltuk, hogy figyelmetlenek, nem 

olvassák el alaposan az adott szöveget, elnézik/elsietik a választ, illetve voltak szövegtípusok, 

melyeket nehezebben értettek meg. Azt is tapasztaltuk olykor, hogy egy-egy nehezebb 

szövegnél hamar “feladták”, nem akartak megbírkózni vele, gyorsan bejelöltek egy választ, 

csak hogy minél hamarabb túl legyenek rajta. És természetesen nehezítő körülmény volt 

számukra, hogy a vizsga alatt nagyon figyelniük kellett a rendelkezésükre álló időt.  

A legjobban sikerült vizsgarész a Sprechen/Beszéd volt, itt valamennyi tanulónk 90% felett 

teljesített. Erre a részre a tanulók meglévő szókincsének a fejlesztésével, a különböző 

beszédfordulatok elsajátításával célzottabban tudtunk felkészülni. A vizsgára előírt 

hétköznapi, a mindennapi életből vett témák is közelebb állnak hozzájuk. Elmondhatjuk, hogy 

a gyerekek talán ezt a vizsgarészt élvezték leginkább. A tanórai gyakorlások során egyre 
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ügyesebbé váltak, egy idő után láthatóan élvezték, hogy német nyelven tudnak kommunkálni 

egymással, a társaikkal, örültek az önmaguk számára is jól érzékelhető fejlődésüknek.   

 

7.évfolyam 

 7.b 

Ez az osztály csoportbontásban tanulja az idegennyelvet. A gyerekek az első órán nagyon 

kétségbe voltak esve, hogy meg kell szólalniuk németül, saját elmondásuk szerint ez a 

leggyengébb pontjuk, ami a tanév során sajnos be is igazolódott. Megtanulnak mindent, amit 

kell, a szövegértésük jó, de kötetlenül nagyon nehezen írnak és beszélnek. Idén az írásbeli 

rész fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, e-mailt, levelet írtunk, év végére ebben nagy 

előrelépést értünk el. Reméljük jövőre a szóbeli kifejezés fejlesztésében is tudunk ennyit előre 

lépni. 

A tanév során 4 témazáró dolgozatot írtak, ezek eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

  Modul 9 Modul 10/1 Modul 10/2 Modul 11 Év végi 

jegyek 

Átlag 2,75 3,12 2,54 3,5 3,54 

  

Úgy érzi kollégánk, hogy a tankönyváltás beváltotta a hozzá fűzött reményeinket az 

évfolyamon. Sokkal használhatóbb, a gyerekekhez sokkal közelebb álló témákkal 

dolgozhattunk. 

 

1. témazáró 

Témakörök: Betegségek, egészséges életmód 
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A leggyengébben sikerült feladattípusok: felszólító módú mondatok lefordítása magyarról 

német nyelvre, a határozott névelők és a személyes névmások részes esetű alakjainak a 

behelyettesítése mondatokba. 

A legjobban sikerült feladattípusok: párbeszéd alkotása - a megadott mondatok helyes 

sorrendjének a felállítása. 

Átlag: 74% 

2. témazáró 

Témakörök: Utazás, baleset 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: megadott szavakkal mondatalkotás – helyes szórend 

felállítása. 

A legjobban sikerült feladattípusok: összefüggő szöveg lefordítása német nyelvről magyar 

nyelvre. 

Átlag: 66% 

3. témazáró 

Témakörök: Országok, nyelvek 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: a megadott válaszokhoz tartalmilag megfelelő 

kérdést írni, a megadott mondatok kiegészítése a sprechen ige ragozott alakjaival. 

A legjobban sikerült feladattípusok: nyelvek megnevezése. 

Átlag: 84% 

7.n osztály 
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8.évfolyam 

8.b német csoport 

Az első félév hajrája és a felvételik után nehezen lehetett a gyerekeket munkára bírni. Ez meg 

is látszott a témazáróik átlagán, ami a félévi 3,42 helyett a 2. félévben 2,53-ra sikerült. 

Nyelvtudásukról a májusi kompetenciamérés ad majd képet. 

Öröm számunkra, hogy a csoport nagy része a német nyelvet viszi tovább a középiskolában. 

 

 

 

 

 

8.n  

DSD I. nemzetközi nyelvvizsga eredményei 
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Végeredmény csoportszinten, összesítve: 74,2% 

A 8.n osztály 22 fővel vágott neki a DSD I. német nyelvű nemzetközi nyelvvizsgának. A 

német Kultuszminisztérium által kidolgozott és finanszírozott programnak négy éve tagja 

iskolánk. A vizsga A2/B1 szinten méri a diákok tudását és a teljesen ingyenes számukra. 

Tekintettel arra, hogy más nyelvvizsga szervezeteknél a B1 szintű vizsgák díja kb.30 000 Ft, 

úgy gondoljuk, hogy ez egy remek lehetőség és támogatás diákjaink számára. Nyilván ez 

azzal jár, hogy nincs szűkítve a létszám, aki szorgalmas és motivált, részt vehet rajta, 

ingyenesen. A szaktanárnak így nem válogatott, ellenben nagy létszámú csoporttal kell 

készülnie, valamint differenciálnia kell, a vizsgán nem résztvevő néhány gyereket is. Ezekkel 

a körülményekkel és heti hat német nyelvi órával készül munkaközösségünk évek óta és 

évről-évre jobb eredményeket érünk el. 

Ebben a tanévben diákjaink 70%-a tudott B1 szinten teljesíteni, ami jelenleg a középszintű 

érettségi nyelvi szintje és mindösszesen 30 %-a „ragadt” A2 szinten. 

Fontos tudni, hogy a vizsga csak akkor sikeres, ha mind a négy feladatrészt B1 szinten 

teljesíti a tanuló. Sajnos idén is volt olyan szomorú helyzet, hogy három feladatrész B1 szint 

volt, egy viszont nem érte el. Négy tanuló esetében ennyin múlott a komplett B1 minősítés. 
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Legeredményesebben a szóbeli vizsgán teljesítettek, 86%-os  teljesítménnyel, 95%-uk érte el 

a B1 szintet. ( Ilyen szép eredmény még nálunk soha nem volt és az országos DSD I. átlagot 

is felülmúlja) 

Ebből arra következtethetünk, hogy a munkaközösség által preferált kommunikatív 

nyelvoktatás ennél az osztálynál rendkívül hatékonynak bizonyult.  

A második legsikeresebb terület a hallott szöveg értése volt. Ezen a területen a diákok 90%-a 

érte el a B1 szintet. 

Az olvasott szöveg értésénél 86%-uk tudta B1 szintre és 14 % A2-es szinten teljesíteni a 

feladatot. Ez különösen örömteli annak tükrében, hogy évről-évre ez a terület volt a 

leggyengébb a központi és nemzetközi mérések alkalmával. Vagy 8.évfolyamra beért a 

tantárgyakat átszövő értő olvasás fejlesztésébe tett nevelőtestületi munka, vagy egy 

kiemelkedő képességű osztály, vagy nagyon jól koncentráltak a feladatokra. 

Az érvelő fogalmazás rész szintén jól, bár a legkevésbé sikeresen alakult ,a  69%-os 

eredménnyel . A vizsgázók 72%-a elérte a B1 szintet, 28 % lett A2. Ennél a feladatnál nem 

volt könnyű dolguk, kb.2,5-3 oldalas írányított, érvelő fogalmazást kellett írni, megadott 

szempontok alpján. 

 

Összességében úgy érezzük, hogy tartalmas és eredményes tanévet hagy maga mögött 

munkaközösségünk. Mindannyian értünk el szakmai sikereket és ez motiváló számunkra. 

Köszönjük szépen a Vezetőség tanévben nyújtott támogatását  
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1.rész 

 
1. Hogyan segítetted szakmai munkáddal az intézmény kiemelt céljainak és 

feladatainak megvalósulását a nevelő- oktató munka területén!  

Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, 

fejleszthető területek megerősítése.  

Felhasználtuk az önértékelési rendszer nyújtotta segítséget, amellyel önmagunk 

fejlesztéséhez kaptunk hathatós támogatást. Vezetőink pozitív értékelése 

nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy konstruktívan álljunk az előttünk álló évek 

feladataihoz és kihívásaihoz, javítsunk a hibáinkon, ötleteket adjunk egymásnak. Az 

óralátogatásokon való részvétel, illetve az egymás közti tapasztalatcseréink ugyancsak 

ötletek tárházát nyitották meg előttünk.  

 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

Tapasztalataink cseréjével és változatos szemléltető anyagok alkalmazásával egész 

évben igyekeztünk a tanulási morált tovább erősíteni és ösztönözni a tanulókat a még 

eredményesebb és célravezetőbb nyelvtanulásra. 

A módszerek, feladattípusok és szemléltetőeszközök kiválasztásánál figyelembe 

vettük az elsődleges célt, miszerint (, hogy) a tanulók idegen nyelvi kompetenciáit 

(beszédkészségét, olvasott és hallott szöveg értését, íráskészségét) kell minél 

hatékonyabban fejlesztenünk (minél hatékonyabban fejlesszük).  

Továbbra is előtérbe került a tanórákon, hogy a tanulók egymást bátorítsák, páros 

vagy csoportmunkában dolgozzanak egyes feladatokon, amely a kölcsönös elfogadást 

és az egymás iránti empátiát is fejlesztette bennük. Mindemellett előfordult, hogy az 

otthontanulás eredményeinek javulása, illetve egy-egy dolgozat sikeresebb teljesítése 

érdekében a Discord felületén is kaptak segítséget az érdeklődőbb tanulók. 

A tankönyvek egyes leckéi, feladatai segítségünkre voltak abban, hogy a diákok 

elsajátíthassák a számukra megfelelő tanulási technikákat, stílusokat.  
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Mindezek ellenére sajnos néhány tanulónak mégsem sikerült teljesítenie az elvárt 

minimumot év végéig. 

 

 Országos mérésekre való felkészítés a jobb eredmények elérése érdekében.  

Év eleje óta törekedtünk tanóráinkat az országos mérésekre való eredményesebb 

felkészülés érdekében felépíteni. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján nem csak az 

olvasott, de a hallott szöveg értésének fokozottabb gyakoroltatására is nagyobb 

hangsúlyt igyekeztünk fektetni. Ugyanakkor az utóbbi évek járványügyi helyzete és az 

idei tanévben tapasztalt sok tanári és tanulói hiányzás rányomta bélyegét az egész 

évre, hiszen az ennek következtében kialakult lemaradást nagyon nehezen vagy csak 

részben sikerült leküzdeni. Minden igyekezetünk ellenére is nehezebben mennek 

egyes feladatok. Meglepetésként ért bennünket, hogy az idegennyelvi mérés is online 

formában került megvalósításra, ezért ilyen típusú feladatsorok nem álltak 

rendelkezésünkre, és kevés alkalmunk volt hasonló feladatok gyakoroltatására. 

Ugyanakkor a tanulók elmondása szerint a mérés nem okozott különösebb problémát 

számukra.  

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

Az új Helyi Tanterv alapján, az év elején elkészítettük a tanmeneteket a 2. és 6. 

évfolyamokon, valamint lefektettük az egységes követelményrendszerünk alapjait. A 

többi évfolyamon pedig a korábban kialakított követelményrendszert használjuk. Az 

év elején bevezetett új tankönyvekhez sikeresen elkészítettük a szükséges 

tanmeneteket. 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

A tankönyvek fejezeteinek végén lehetőségünk volt a tantárgyi koncentráció 

megvalósítására, ezáltal kapcsolódva a történelem, matematika, földrajz, biológia, 

testnevelés, irodalom, digitális kultúra, és ének-zene tantárgyak anyagaihoz. 

Leginkább egy-egy projektmunka formájában kerültek feldolgozásra a 

multidiszciplináris megközelítésű tananyagrészek. 
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 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására.  

A tanév során minden rendelkezésünkre álló eszközzel törekedtünk a 

környezettudatos magatartás kialakítására és fenntartására. Az iskola, a tantermek 

tisztántartása továbbra is fontos szempont volt számunkra, különös tekintettel a 

takarítók egész évben tapasztalható csekély számára. Továbbra is sikerült 

fenntartanunk, hogy egyes csoportok rutinszerűen segítsenek saját maguk, társaik és 

tanáraik környezetének tisztántartásában. 

Sajnos egyes osztályoknál, csoportoknál azonban a tanulók továbbra sem veszik 

komolyan ezt a feladatot és ellenkező magaviseletre mutatnak példát, leginkább a 

tanév végéhez közeledve. A továbbra is fennálló helyzet (fűtés javítása a faházban) 

miatt kialakult változás miatt egyes osztályok bekényszerültek üres termekbe, és bár 

az első félévben még nem tanúsítottak környezettudatos magatartást, a tanév végére ez 

a probléma mérséklődött vagy szinte teljesen megszűnt. 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!   

Tapasztalataink szerint, a járványügyi helyzet egyik látványos következménye az 

alapkészségekben való visszamaradás, a kommunikációs készség nem megfelelő 

fejlődése volt, ami nem csak az első, de a második félévben is éreztette hatását. Bár az 

írás és olvasás év elején sok csoportban gondot okozott, illetve esetenként a gyerekek 

még a szerepjátékokkal sem voltak tisztában, elmondhatjuk, hogy sikerült előrelépést 

elérnünk. Lassan, fokozatosan, de biztosan visszarázódtak a jelenléti oktatásba. Javult 

az olvasás- és íráskészségük, valamint verbálisan is egyre jobban kifejezik magukat.  

Az alsó tagozaton általánosságban a szókincsfejlesztés és bővítés, a birtokos 

szerkezetek, a többes szám, a birtokos névmások alkalmazása, a szövegértés, az 

olvasás és az írás fejlesztése volt a feladatunk ebben a tanévben.  

Az előző évekhez és az idei tanév elejéhez képest, köszönhetően a jelenléti 

oktatásnak az alsós csoportok jobban összeszoktak, ezáltal a szerepjátékok és mesék 

előadása könnyebben megvalósíthatóvá vált. A tanulók együttműködőbbek lettek, 

bátrabban használják a nyelvet, kommunikatívabbak a személyes interakciók során. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a szókincsfejlesztésre és bővítésre, ami által a gyerekek 

magabiztosabban használják az új szavakat, valamint módszereink kiválasztása is 
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hozzájárult a gyerekek idegen nyelvi kommunikációjának, szövegértésének minél 

hatékonyabbá válásához.  

Felső tagozatban jellemzően az igeidők használatának, a kérdés- és 

mondatszerkesztésnek, mondat-kiegészítésnek, párbeszédszerkesztésnek, a 

szövegértésnek a fejlesztését, valamint a szókincs szinten tartását és bővítését tűztük ki 

célul. A tanulók teljesítményében némi előrelépést tapasztaltunk, de a hiányzások 

nagy száma továbbra is megnehezítette a munkánkat, hiszen ez lassította a haladást, 

nehezebbé tette az új anyagok bemutatását és a gyakorlást. 

Az igeidők használatában, mondatszerkesztésben és a szókincs bővítésében láttunk 

előrelépést, de egyes osztályokban a szövegértés is gördülékenyebben ment. 

Az új tankönyvcsalád munkafüzetében mellékletként kompetencia-alapú 

segédletek találhatók, mind a hallott, mind az olvasott szövegértésre vonatkozóan, 

amelyek segítségével még hatékonyabban tudtuk felkészíteni tanulóinkat. Ugyanakkor 

egész éves tapasztalataink alapján azt kell mondanunk, hogy ez a tankönyvcsalád nem 

váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A tankönyvekben lévő elméleti, nyelvtani 

„hiányosságokat” többletmunkával, sok fénymásolással kellett pótolnunk a 

gyakoroltatás érdekében.  

Idén is lebonyolítottuk az ötödik és hetedik évfolyam házi nyelvi vizsgáját, 

valamint a hatodik és nyolcadik évfolyamokat - a megváltozott körülmények mellett 

is- igyekeztünk felkészíteni az országos kompetenciamérésre.  

Ezekkel párhuzamosan folyamatosan folyik a tehetséges tanulók nyelvvizsgára 

való felkészítése is szakkör, illetve csoportfoglalkozás formájában.  

A tehetséges tanulókat a munkatervben megfogalmazottakhoz hűen versenyen 

szerepeltettük. Ennek eredményeképpen az idén első alkalommal megrendezésre 

kerülő kerületi kommunikációs versenyen első helyezést ért el a 6.a osztály 2 

tanulója Sino Zsuzsanna kollégánk felkészítésével, és játékos angol nyelvi 

vetélkedőn Székely Márta és Meskó Judit két 4. a osztályos tanulója ért el 3. 

helyezést. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az idén is sikeres nyelvvizsgát tett két 8.n 

és két 8.b osztályos, valamint hét 6.a osztályos tanuló. A 8. évfolyamosok az Origo 

B1 akkreditált nyelvvizsgát teljesítették, a 6. évfolyamosok pedig az Origo Junior 

A2-es nyelvvizsgán szerepeltek sikeresen Sino Zsuzsa felkészítésének és áldozatos 

munkájának köszönhetően. 
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Célunknak megfelelően sor került óralátogatásokra is, melyek alkalmával az 

eszmecserék, megbeszélések és visszajelzések segítették szakmai fejlődésünket.  

Idén sikerült megrendeznünk a járvány előtt hagyományosnak számító 

Halloween party-t, és osztály- illetve csoportkeretben a Christmas cracker-t, a 

Pancake Day-t és a Szent György napot is. 

Nem mehetünk el szó nélkül egyes csoportokban tapasztalható magatartási 

problémák mellett sem. Nehézségek ezen a téren főleg bizonyos felsős osztályok 

csoportjainak tanítása során jelentkeztek, de említést érdemel az is, hogy idén sorra 

megmutatkoztak kisebb-nagyobb hiányosságok néhány első osztályos tanuló 

szociális készségei terén is. Egész évben bizonyos tanulók miatt nagyon nehéz, vagy 

szinte képtelenség volt normális órát tartani. A 7.c osztályban 3-4 tanuló viselkedése 

az első félévhez hasonlóan továbbra is minősíthetetlen, sokszor megalázó volt 

számunkra. Viselkedésük nemcsak az órákon, hanem a szünetekben is 

elviselhetetlen volt. A tanév vége felé javult némileg a helyzet a mindenki által 

ismert körülmények miatt.  

 

3. Értékeld a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, SNI, BTMN) 

fejlődéséért végzett munkádat! 

A tehetséges tanulókat plusz és esetlegesen magasabb szintű feladatokkal láttuk 

el, és a lehetőségeinkhez mérten versenyeken szerepeltettük, valamint nyelvvizsgára is 

felkészítettük. 

Az SNI-s és BTM-es gyerekek pedig a szakértői véleményekben leírtak alapján 

számukra megfelelő szintű feladatokat, többletidőt kaptak. Az osztályfőnökökkel, 

fejlesztőpedagógusokkal, valamint a szülőkkel együttműködve mindent megtettünk a 

nehezebben haladó tanulók eredményesebb előrehaladásáért.  

 

4. Hogyan építetted be mindennapi pedagógiai munkádba környezetvédelmi 

tevékenységedet? (nem kizárólag a témahét alakalmával) 

A témahét nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek a környezetvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységeket közelebbről is megismerhessék. Változatos témák 

kerültek felszínre, mint például a szelektív hulladékgyűjtés, éhezés, pazarlás, 

légszennyezés, erdőirtás, megújuló és nem megújuló energiaforrások. Igyekeztünk 

pozitív megerősítésekkel elősegíteni, megalapozni és tovább fejleszteni 
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környezettudatos magatartásukat. Ugyanakkor nem csak a témahét által adódott 

lehetőségeket használtuk fel a tanév során. Tankönyveink anyagai is nagyban 

hozzájárultak ahhoz, hogy még jobban tágítsuk látókörüket ezzel a témával 

kapcsolatosan.  

 

5. Milyen tevékenységek keretén belül jelent meg munkádban az 

egészségnevelés, prevenció? 

Nagyon fontosnak tekintettük az egészségnevelést mindennapi tevékenységeink 

során. Számos alkalommal voltak egészséges életmóddal kapcsolatos témák, 

amelyeket projektmunka keretén belül is feldolgoztunk. Önálló munkát igénylő 

feladatokat végeztek a tanulók, pl. kiselőadásokat, rövid PPT-s bemutatókat 

készítettek, amelyek hozzájárultak a szókincs bővítéséhez is. Mindezekkel felhívtuk 

a tanulók figyelmét a prevenció fontosságára. Az önálló véleményformálás során a 

tanulók a nyelvórák keretein belül is megismerhették az egészségtudatos életmód 

alapjait. Audiovizuális eszközök használatával, szemléltetéssel bővítettük 

látókörüket a témával kapcsolatban.  

 

6. Mivel segítette, támogatta munkádat az iskolai szociális segítő? 

Nem volt rá szükség az év folyamán. 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

Nem voltak ilyen feladataink. 

 

8. Ellenőrzések száma a 2021-22. tanévben: 3 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Meskó Judit            7.n Jól felépített, átgondolt órákat  

Sino Zsuzsanna           6.a           láttam, ahol a gyerekek aktívan  

Székely Márta                                 4.a  vettek részt a változatos feladatok 

                                                                                megoldásásban. 
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9. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi 2  2 

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

 

10. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.b        

8.c        

8.n        

 

11. 4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály 
    

Létszám 

                 Gimnázium 

létszám % 

4.a    

4.b    

4.n    

6.a 28 1 3% 

6.b    

6.c    

6.n    

 

 



Év végi beszámoló – II. rész 2022 

Angol munkaközösség 

Tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 

 

Témazárók átlaga 

A 2. a és b osztályokban érezhető volt, hogy már van íráskészségük, de sokszor a magyar 

kiejtés szerinti írásmódot adták vissza. Egyszerű szókincsgyarapító, játékos, kiegészítős 

feladatokkal dolgoztunk. Meghatározóbb volt a szóbeli megnyilvánulás, a nyelvhasználat. 

Fokozatosan került náluk bevezetésre az írásbeli számonkérés. Szokniuk kellett a 

feladattípusokat, a feladatok módszereit. Szerencsére a gyerekek motiváltak voltak, élvezték 

a nyelvórákat és szívesen dolgoztak együtt. A tankönyv néha kevésnek bizonyult, de a 

kiegészítéseket, külön fénymásolt feladatlapokat szívesen vették.  

 

Osztály 1. csoport  2. csoport Összesen 

 Osztályzat % Osztályzat % Osztályzat % 

2.a 3,74 74,8 % 4,00 80 % 3,87 77,4 % 

2.b 3,66 73,2 % - - % 3,66 73,2 % 

3.a 4,32 86  % 4,22 84,4 % 4,27 85,4 % 

4.a 4,60 92,6% 4,50 90  % 4,55 91 % 

5.a 2,94 59  % 3,64 72,8 % 3,29 65,8 % 

5.b 3,42 68,4 % - - 3,42 68,4 % 

5.n 3,97 79 % 3,67 73,4  % 3,82 76,4 % 

6.a 2,71 54,2% 4,27 85,4 % 3.49 70% 

6.c 2,80  56 % 2,97 59,4 % 2,88 57,6 % 

6.n 3,75 75,1 % 3,72 74 % 3,74 74,7% 

7.a 2,72 56,6% 3,56 71,2 % 3,19 63,9 % 

7.c 1,78 35,6 % 3,43 68,6 % 2,6 52 % 

7.n 3,65 73 % 3,94 78  % 3,79  75,8 % 

8.b 4,07 81,5  % - -  4,07 81,5 % 

8.c 2,90 58 % 2,73 54,6 % 2,82 56,4 % 

8.n 4,39 87,8% 4,08 81,6 % 4,24 84,8 % 

Alsó 4,09 81,8 % 

Felső 3,44 68,8 % 

ÖSSZESEN 3,76 75,3 % 



A 3. a osztály összetétele elég változó, de elmondható, hogy a tanulók többsége ügyesen, 

szorgalmasan dolgozott egész évben. A témazárók feladatai minimális tudást igényeltek, 

szinte 10 perc alatt megoldhatóak voltak, így változtatásra szorultak. A szövegértés, egész 

mondatos választ igénylő feladatok okozták a legtöbb gondot, illetve jó néhány tanulónál a 

helyesírás. 

A 4.a osztály tanulói minden feladatot igyekeztek maximálisan megoldani legyen az akár 

memoriter, akár tesztlap, akár kommunikációs készséget fejlesztő feladat. Az idei tankönyv 

számukra gyengének bizonyult. Sokkal összetettebb feladatokra is képesek voltak. Mindez 

kiderült a választott pluszfeladatok esetén is. 

Az 5. a osztály teljesítménye a tanév végén változó képet mutatott. A tavalyi évhez képest a 

témazárók átlaga csökkent. Feltehetőleg a felső évfolyamba lépés nehézségei is 

hozzájárultak ehhez a változáshoz, illetve, hogy ebben a félévben a tanulók már az angol 

nyelvi vizsgára is összpontosítottak 

Az 5.b osztály témazáróinak átlaga a csoport összetételét reálisan mutatja. Néhány 

kiemelkedően szorgalmas tanuló mellett a csoportban többen tanulási és magatartási 

zavarral küzdenek, és bár a témazáró néhány feladata differenciáltan készült számukra, 

mégis gyenge érdemjegyeket szereztek. A témazárók során más csoportokhoz és 

évfolyamokhoz hasonlítva is kiemelkedően jól sikerült az olvasott szövegértés, a hallásértés 

viszont nehezebben. Reményeink szerint az elkövetkezendő évek során a tananyag 

bővülésével, és a hallott szöveg gyakoroltatásával ez a feladattípus is kedvezőbb 

eredményeket fog mutatni. 

Az 5. n osztály 2. csoportja évek óta a leggyengébb eredményt produkálta. Kevés kivétellel 

nagy nehézséget jelent a tanulóknak a kiejtés, a helyesírás, a hallott szöveg értése. 

Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy néhány tanuló a megszokottnál szerényebb 

képességekkel rendelkezik, amit még igen nagy szorgalommal sem képes kompenzálni. 

Mások szorgalma nagyon problémás. 

A 6. a osztály 2 csoportja között óriási különbség mutatkozott az idén is, ami az átlagokon is 

megfigyelhető. Az egyik csoport szinte szárnyal, míg a másik csoportban nagyon nehéz az 

előrehaladás. 

A 6. c osztály mindkét csoportján belül nagy szélsőségek mutatkoznak a témazárók 

eredményei esetében is, de akár a tanórai munkát tekintve is. Sok tanuló éppen csak eléri a 

2-es vagy a 3-as eredményt, néhányan pedig kitartó munkájuk nyomán mindig 5-ös 

osztályzatot érdemelnek. A 2. csoport tanulóinál gondot okozott a szorgalom hiánya. 

Többségüknek az írott szöveg értése a legproblémásabb, illetve a hallott szöveggel is 



nehezen boldogultak, ha egész mondattal kell kérdésekre válaszolni. A nyelvtani 

szabályokkal, az igeidők használata is gyakran nehézséget okozott.  

A 6. n osztály tanulói a témazárókra rendszeresen készültek. A dolgozatok eredményeinek 

ellenére, észrevehető az, hogy csak heti 2 órában tanulják az angol nyelvet. A hallásértési 

feladat és a megtanult nyelvtani szerkezetek alkalmazása nem mindenkinél tud beépülni 

ennyi idő alatt, ezért okozhatnak nehézséget ezek a típusú feladatok. Jól tudják alkalmazni a 

megtanult szavakat párosítós vagy szövegbe helyezéses feladatoknál. 

A nemzetiségi osztályoknak nehezebb dolguk van, hiszen nincs annyi idő a gyakorlásra. 

Ennek ellenére általában nagyon jól vették az akadályokat és jobban teljesítettek még egy-

egy tagozatos osztálynál is. 

A 7.a osztály 1. csoportja sajnos az előző évhez képest gyengült. Ugyanakkor az első 

félévhez képest javultak a témazáró jegyek, mivel a tanulók tisztában voltak vele, hogy a 7. 

évfolyam végén nyújtott teljesítményük már fontos tényező a továbbtanulásban. Ez órai 

munkájukon, aktivitásukon és figyelmükön is észrevehető volt. 

Ebben a tanévben mindkét csoportban új tankönyvet vezettünk be, ami nem igazán váltotta 

be a hozzá fűzött reményeinket. Ezért sokszor ki kellett egészíteni pluszfeladatokkal. 

Pozitívumként elmondható, hogy a tanulók hamar megértették a fejezetek összetételét, 

módszertanát. A tesztlapok feladatai viszont eltértek a megszokott feladattípusoktól és 

sokszor bonyolultabbak is voltak, mint az adott fejezethez tartozók.  

A 7. c osztály 1. csoportja nehezen vagy alig motiválható csoport. Teljesítményük nagyon 

gyenge. Minden feladattípus gondot okoz számukra. Verbális készségük jó, de új szavakat 

kifejezéseket nehezen tanultak meg. Magatartási problémák miatt nagyon nehéz volt haladni 

ezzel a csoporttal. A tankönyv számukra összetettnek és bonyolultnak bizonyult. A 2. 

csoportban 1-2 tanuló magatartása nehezítette az előrehaladást. A nyelvtani szabályok 

alkalmazása okozta a legnagyobb gondot a számukra. 2 tanuló beszédkészsége 

kiemelkedően jó, viszont hanyagságuk és írásbeli teljesítményük miatt a témazáróik 

eredményei rosszabbak lettek. 

A 7. n osztály 1. csoportjában is a hallott és írott szöveg értése bizonyult a legnehezebbnek a 

tanulók számára. Néhány tanulónál a tavalyihoz viszonyítva visszalépés, míg másoknál 

pozitív változás volt tapasztalható. 

A 8. c osztály tanulóinak témazáró átlagán érezhető, hogy az első félévben szorgalmasabban 

és motiváltabban készültek a dolgozatokra. Az 1. csoport esetében a kisebb 

röpdolgozatoknál nyújtott teljesítményükben eredményes jegyek mutatkoztak ebben a 

félévben is. Jó hír még, hogy a hallott szöveg értéséhez kapcsolódó feladatok az előző évhez 



képest sokkal gördülékenyebben sikerültek, és sokkal eredményesebb pontszámok születtek. 

A 2. csoportban a nyelvtani szabályok alkalmazása és az igeidők használata jelentett gondot. 

Ugyanakkor szótanulásban sem jeleskedtek az év során. 

A 8. b osztály jó teljesítményéhez nagyban hozzájárult az, hogy az idén sok tanulónak 

felvételiznie kellett angol nyelvből is, szükségük volt a jó félévi és év végi jegyekre, ezért 

sokan szorgalmasan tanultak. 

A 8. n osztály esetében is összességében erősen tapasztalható volt a végzős diákok 

motivációjának csökkenése a második félévben, illetve a témazárók feladatainál mutatkozó 

kapkodás és figyelmetlenség, mely olykor jelentős pontvesztéssel járt. Ennek ellenére 

igyekeztünk fenntartani a motivációt, a lendületet, játékosabb, interaktívabb feladatokkal 

színesítettük e félév tananyagait. Néhány tanuló a hallott szöveg értésével nem boldogult, 

illetve a nyelvtani szabályok alkalmazása jelentett számukra nehezebb feladatot. 

 

A tavalyi évhez képest szintén elmondható, hogy a hallásértést mérő feladatok idén is 

jobban sikerültek, mint az olvasott szöveg értése, bár néhány osztálynál tapasztalható volt a 

pozitív irányba történő változás e téren. A nyelvtani röpdolgozatok bár javában jól 

sikerültek, a témazáróban mégis olykor nehézséget okozott egy-egy nyelvtani feladattípus. 

Ez a tanulók folyamatos, otthoni gyakorlásával és a házi feladatok elkészítésével javítható. 

A tagozatos tanulók számára bevezetett új tankönyvcsalád számára elkészült témazárók 

okoztak némi nehézséget, hiszen a könyv felépítése és tartalma is lényegesen eltért az eddig 

megszokottól. Többször gondot okozott a feladatok értelmezése is, bár ez a konkrét 

probléma már egyre kevésbé mutatkozott a második félévben. 

Bízunk benne, hogy a következő tanévben sokkal jobban felépített, logikus könyvekből 

tudunk tanítani, amit majd a témazárók átlagának javulása is tükrözni fog. 

 

Házi nyelvi vizsga: 

Az 5. a osztály házi nyelvi vizsgája  jobban sikerült, mint amire számítottunk. Ez azért volt 

meglepő, mert egész évben sokan nem hozták az elvárt szintet. Látszik, hogy komolyan 

vették a felkészülést és most mutatták meg azt, hogy a szorgalommal mire is lehetnek 

képesek. Sajnos azonban 2 tanuló az idén sem nem tudta teljesíteni az elvárt szintet.  

A tanulók egész évben szorgalmasan és alaposan készültek a vizsgára. Ugyanakkor erősen 

érezhető volt, hogy a vizsgahelyzet új és idegen számukra, ezért a vizsga során nyújtott 

teljesítményük gyengébb volt, mint a második féléves próbafelelések. 

A vizsga eredménye az 1. csoportban 74.1 %, a 2. csoportban 76%, összesítve 75 % lett. 



A 7. a osztály tanulói írásbeli feladatsort oldottak meg és szóbeli feleletet is teljesítettek.  

Az 1. csoport angol nyelvi vizsgájának összeredménye: 66,7%. Szóbeli feleletük eredménye: 

75% Írásbeli feladatsorok eredménye: 58,4%; A 2. csoport összeredménye 74,6%: Szóbeli 

feleletük eredménye: 79,4%; az írásbeli feladatsorok eredménye: 69,8%; A 7. a osztály 

összesített eredménye: 70,65 %; ebből a szóbeli: 77,2 %, az írásbeli: 64,1 %. 

Ebből az eredményből szembetűnő, hogy bár a szóbeli felelet egy tanuló kivételével 

mindenkinek sikeresen zajlott, az írásbeli feladatsorok már sokkal több tanulónál gondot 

okoztak. A legtöbb probléma azoknál a feladatoknál jelentkezett, amelyeket előző félévben, 

vagy korábban tanultak a diákok.  

 

Az egységes tesztek megíratása során a képfelismerés és az asszociációs feladatok mentek 

könnyebben ebben a tanévben is. Az íráskészségen alapuló, illetve a nyelvtani 

ismeretanyagot számonkérő feladatok általánosságban véve nagyobb kihívást okoztak, több 

hibalehetőséget rejtve magukban. 

Megfigyelhető, hogy a tanulók egyre jobb eredménnyel végezték el a szövegértési 

feladatokat; itt a legjobb eredmények az “igaz/hamis”, illetve a feleletválasztó feladatok 

kapcsán születtek. Egy-egy szöveg alapján feltett kérdés pontos megválaszolása még mindig 

elég sok kívánnivalót hagyott maga után.  Így amennyiben a szövegértési feladat kifejtős 

válaszadással oldható volt meg, az esetek többségében kevesen szereztek maximális 

pontszámot. 

Ebben a tanévben egyes alsó tagozatos csoportok munkáját sajnos negatívan befolyásolta az, 

hogy az adott órarendi lehetőség diktálta időpontban a tanulók többsége nehezen tudta 

összpontosítani figyelmét. Például az 5. órában sokszor nagy nehézség árán tudtak csak 

összpontosítani a 2. a osztály tanulói, és ez az eredményeiken is sorra megmutatkozott. A 3. 

a osztály heti kétszeri, ill. az 1. a osztály péntekenkénti 6. órái is kihívást jelentettek mind a 

gyerekek számára, mind számunkra. 

Összességében elmondható, hogy az idei tanév sem volt mentes a pandémia hátráltató 

hatásaitól: nagyon sok volt a hiányzó (tanuló, tanár egyaránt), ami jelentősen hátráltatta 

munkánkat. Nehéz, sokszor lehetetlen volt az előírt ütemben előrehaladni, illetve a 

lemaradást behozni, bárhogy is igyekeztünk. 

Reméljük, hogy a következő tanévben optimálisabb körülmények között, kevesebb 

hátráltató tényező mellet kell majd a feladatainknak megfelelnünk. 
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1.rész 

1. Hogyan segítetted szakmai munkáddal az intézmény kiemelt céljainak és 

feladatainak megvalósulását a nevelő- oktató munka területén!  

     (Segítségül a munkatervben megfogalmazott kiemelt célok és feladatok) 

 

Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, 

fejleszthető területek megerősítése.  

 

Az intézmény belső elvárás-rendszerét szem előtt tartva óráinkon, a tananyag 

sokszínűsége miatt, az alkalmazott módszerek is nagyon változatosak. Leggyakrabban 

a csoport- és csapatmunka jelenik meg. Ezek kialakítása, változatos, homogén és 

heterogén is. 

A frontális osztálymunka is része a mindennapoknak, de időnként alkalmazzuk a 

köredzést és a páros munkát is. 

A módszerek kiválasztását meghatározza az adott tananyag, sportág, illetve a tanulók 

életkora. 

Eszközhasználatunk is nagyon változatos, amely szintén a tananyag és a sportágak 

sokszínűségéből adódik. 

 

 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében 

különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

Idén a Netfit mérések kapcsán újítottunk korszerű előadással. Szerettük volna, ha a 

gyerekek úgy tekintenek a testnevelés mérésre, mint saját egészségi állapotuk 

tükörképére. A mérések végén egy színvonalas előadást tartott Fekete Katalin 

testnevelő az életmódváltásról, aminek nagy sikere volt mind a tanulók, mind a 

kollégák között. 
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 Országos mérésekre való felkészítés a jobb eredmények elérése érdekében.  

 

Mi tantárgyunk országos mérése a Netfit mérés. Az idei tanévben már lehetőség lett 

volna egész tanévben végezni a feladatokat. Idén ezzel a lehetőséggel még nem éltünk, 

de a jövő tanévben tartunk majd egy őszi és egy tavaszi mérést is. Ez az esetleges 

hiányzások, felmentések, fejlesztések miatt megkönnyíti a lebonyolítást.  

Megkönnyítette az eredmények rögzítését, hogy időpontját június 15-re kitolták a 

rendszer nem megfelelő működése miatt.  

Az évek alatt olyan rutint szereztünk, hogy a tesztek elvégzése közben már tudjuk, 

hogy tanulóinknak mely területen van lemaradásuk és ennek függvényében a 

gyengébb területeket, a tanítási órákon célirányosan fejlesztjük.  

A Netfit minden eleme olyan, hogy folyamatos munkával lehet jó szinten tartani. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

A testnevelésen tantárgyban vannak olyan feladattípusok, gyakorlatsorok, aminek 

értékelése függ a testnevelő tanár személyiségétől, szubjektív értékelés. A mérhető 

teljesítményeket évfolyamonként egységesítettük és ennek alapján osztályozunk. 

 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

Iskolánkban a fenntarthatósági témahét és a Pénz7 valósult meg.  

A fenntarthatósági témahét kapcsán a munkaközösség nagyon színes, a hét folyamán 

egymásra épülő tananyaggal dolgozta fel a szelektív hulladékgyűjtés témáját és a 

szemetelés elítélendő, romboló mivoltát. Igyekeztünk feleleveníteni a 

természetismeret tanórán tanultakat és erősíteni az egyéni és a családi szokások 

fontosságát.  

A Pénz7 alkalmával saját pénzből (forint és euró) gazdálkodhattak tanulóink. Az 

európai Unió valutájáról kiselőadást is tartottunk. 

A játék során a különböző tantárgyi tudásukról kellett számot adni.  
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Csapatszinten kezelték a pénzt, fejlesztve ezzel pénzhasználati ismereteiket. 

 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai környezet 

megóvására és tisztántartására.  

 

Tanítványainkat mindig rendezett körülmények várják a tornateremben és a 

szertárban. Ennek fenntartása közös eredmény, hiszen tanulóink is rendszeresen 

pakolnak és rendet tartanak a teremben és a szertárban is. 

Az öltözők tisztántartására már kevésbé figyelnek, de némi javulás tapasztalható ezen 

a téren is. Úgy látszik, hogy környezetünk megóvására irányuló, gyakran ismételt 

kéréseinket figyelembe veszik. 

Az idei tanév kezdetén, a felsős lányok firkálással rongálták az öltözőiket. 

Vezetőinkkel egyeztetve az okozott kárt a lányok társadalmi munkával hozták helyre, 

tudatosítva bennük ezzel, hogy a közösség értékének megóvása mindenki feladata. 

 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!   

(Kérem, hogy a munkaközösség-vezetők segítségül csatolják be a saját szakmai 

közösségük által megfogalmazott célokat a kollégáknak a munkatervből!) 

 

 Az idei tanévben a távozó kollégánk, Dalnoki Ildikó nélkül kell munkánkat 

szervezni. Ez az új helyzet mindenki számára több feladattal jár. 

 

Dalnoki Ildikó kollégánk távozásával új helyzet elé került munkaközösségünk, 

hatalmas szakmai és emberi tapasztalata nagyon hiányzik a mindennapokból, de 

igyekszünk helytállni Nélküle is. Helyette nem érkezett új kolléga, munkaközösségünk 

tagjaira több feladat hárul. 

Az első félév végén Monostori Ágnes kolléganőnk szülési szabadságra ment, helyette 

Buzánszky Anett kolléganőnk érkezett vissza. A „váltás” között közel két hónap telt 

el, amit belső helyettesítéssel igyekeztünk megoldani. 

 

 A tanulók elevenítsék fel és megfelelően használják az elmúlt év folyamán nem 

alkalmazott, korlátozások előtti szabályrendszert. (öltözői rend, terem 

használata)  
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Tanítványaink a tanév elején nehezen szoktak vissza a korábbi (járvány előtti) 

szabályrendszerhez. A tanév előrehaladtával újra beletanultak a megszokott 

rendszerhez. 

 

 Test és lélek harmonikus fejlesztése a mozgáson keresztül → egészséges életre 

nevelés és ennek igényének kialakítása. 

 

A test és a lélek szorosan összekapcsolódik. A testmozgás, a fizikai munka közben az 

érzelmek is jobban felszínre kerülnek, ezáltal gyakran vagyunk lelki támaszai 

tanítványainknak.  

 

 A helyes testtartás kialakítása → prevenció az óra keretein belül, fokozott 

figyelemmel a digitális oktatás ideje alatt. A tanév elején a tanulók testi 

deformitásának szűrése és ennek a szülők felé történő jelzése. 

 

Tanítványaink többsége csak a heti öt testnevelés óra alkalmával mozog, 

szabadidejükben sokat használják a különböző digitális szórakoztató eszközöket, 

mozgásszegény életmódot folytatnak. Ennek következménye az egyre több helytelen 

testtartás, gerincdeformítás. Ezért kifejezetten fontos, hogy a helyes testtartás 

prevenciója egész évben folyamatos legyen, így tanmenetünkben helyet kapnak az 

ilyen jellegű órák.  

Tanulóink szűrése és ennek a szülők felé történő jelzése megvalósult. 

 

 Élményszerű testmozgás → a nem sportos testfelépítésű és felesleges kilókkal 

küzdő tanulóink frusztrációinak feloldása, illetve a tantárgyat nem szerető 

diákok intenzívebb bevonás a tanítási órákba. 

 

A testnevelés órákon megvalósítottuk az élményszerű testmozgást, azáltál, hogy 

óráinkat színesen és változatosan tartjuk. A rendelkezésünkre álló eszközöket 

maximálisan kihasználjuk. Időnként tanulóink kreativitására támaszkodunk, illetve 

választási lehetőséget hagyunk számukra az óravégi játékok kiválasztásában.  
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Mindig is figyeltünk arra, hogy az értékelés a diákok saját képességeihez mérten 

történjen, ezzel is motiválva őket. 

 

 Testi higiénia iránti igény kialakítása → tiszta, rendezett felszerelés, óra utáni 

alapvető tisztálkodás. 

 

Tanulóink többségének rendszeresen van megfelelő, tiszta felszerelése.  Sajnos van 

egy szűk réteg, akiknek felszerelése gyakran hiányos vagy egyáltalán nincs. Ezen 

tanulóinkban nincs meg az igény, a motiváció arra, hogy a sportoláshoz megfelelő 

öltözékben dolgozzanak. 

 

 A tavalyi tanévben bevezetett Új NAT alapján a második és a hatodik évfolyamon 

új tanmenetet kell készítenünk. 

 

Új tanmenetünk, a hatodik évfolyamon, az Új Helyi Tanterv alapján elkészült. 

A második évfolyam tanmenetét az alsós kollégák készítették el. 

  

 A közös szakmai cél elérése érdekében → feladatunknak tartjuk, hogy lehetőséget 

biztosítsunk a tanítóknak a hospitálásra, szakmai egyeztetésre. 

 

Egyetlen kollégánk, Kozma Barbara, élt ezzel a lehetőséggel többször is. 

 

 A folyosói és öltözői rend megtartása érdekében hatékonyabb folyosói ügyelet 

végzése. 

 

A folyosói, öltözői ügyelet hatékonyságára nagyobb figyelmet fordítottunk a második 

félévben. Újabb szabályokat hoztunk és a régieket szigorúbban tartattuk be. Ennek 

eredményeként minimálisan javult az öltözői magatartás, de ez még nem az elérendő 

cél.  
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 Zajszint csökkentése a tanórán, balesetvédelmi előírások betartása, → egységes 

testnevelés órai követelmény és szabályrendszer betartása és betartatása a 

tornateremben tanító pedagógusok számára. 

Egységes szertári rend → szertár felelősök választása, az eszközök megóvása, 

rendeltetésszerű használata. 

 

Minden balesetvédelmi előírást figyelembe véve tartjuk meg a tanítási órákat, ennek 

ellenére a tanévben kilenc sérülés történt. (törések) Ezen sérülések nagy része ujjtörés 

volt, melyek az első félévben történtek.  

Úgy érezzük az elmúlt évek „leghangosabb” éve volt az idei. Mi testnevelők 

megköveteljük felsős tanulóinktól, hogy tudják a tortaterem nem dühöngő. A 

sportmozgások természetes velejárója egy bizonyos zajszint, de lassan már 

elviselhetetlen a hangzavar, a kiabálás. Fontos feladat a következő tanévben ezen 

egységesen változtatni, minden testnevelést tanító kollégának. 

Sajnos a szertár rendben tartását nem minden testnevelést tanító pedagógus érzi 

magáénak. Nem elég a szereket beküldeni a gyerekekkel a szertárba, ellenőrizni kell, 

hogyan teszik a helyére. 

 

 Tehetséggondozás → differenciált tanórai munkaszervezéssel. 

 

Tanóráinkon, a tantárgy jellegéből adódóan, szükséges a folyamatos differenciálás. Így 

a jó képességű tanulóink is megkapják a számukra megfelelő terhelést, képzést. 

Hosszú idő után, az idei tanévben a kerületi sportélet újraindult. Ezeken a versenyeken 

magas létszámmal, eredményesen képviselték iskolánkat tehetséges diákjaink. A 

versenyek előtti felkészülések, edzések a tehetséggondzás részét képezik. Mivel 

gyerekeink ezeken az órákon jól érezték magukat, sikerélményük volt többen 

egyesületben, versenyszerűen elkezdtek sportolni. 

 

 

3. Értékeld a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséges, SNI, BTMN) 

fejlődéséért végzett munkádat! 
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Nagy örömünkre, az idei tanévben újra rendeztek kerületi diákolimpiákat, ahol 

tehetséges tanítványainkat sikeresen tudtuk versenyeztetni. Minden megrendezett 

versenyen indítottunk egyéni versenyzőket és csapatokat, több érmet is nyertek 

tanítványaink. Köszönjük Németh Judit kolléganőnk munkáját, aki alsós labdarúgó 

csapatunkat kísérte ősszel és tavasszal is a Diákolimpiára.  

Iskolánkban, az elmúlt években, nagyon jól rendszereztük a különös figyelmet igénylő 

tanulókat és így jól tudjuk, hogy az egyes osztályokban kikre kell figyelni. 

- Pozitív motiváció elengedhetetlen ezeknél a gyerekeknél, így különösen figyelünk 

arra, hogy ez az órákon jelen legyen. 

- Fontos a kölcsönös bizalom. 

- Differenciált feladatokkal, a számukra biztonságos helyzetet teremtjük meg. 

- Osztályzás a képességeikhez mérten történik 

- A siker sokszor abban rejlik, hogy mindig vannak olyan ügyes gyerekek, akik segítik 

ezeket a tanulókat. 

Könnyebbség számunkra, hogy jó pár olyan különleges bánásmódot igénylő tanulónk 

van, akik a mozgás terén nem szorulnak külön figyelemre, társaikkal együtt tudnak 

haladni, jól teljesítenek.  

 

 

4. Hogyan építetted be mindennapi pedagógiai munkádba környezetvédelmi 

tevékenységedet? (nem kizárólag a témahét alakalmával) 

 

Munkaközösségünk tagjai környezettudatos magatartásukkal, munkájukkal példát 

mutatnak a tanulók számára. Tanórán, erdei iskolában megismertetjük a természetet 

gyerekeinkkel. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait 

keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek tudatos 

környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

Iskolánkban rendszeresen vannak szabadtéri tanórák, ahol a tanulók az időjáráshoz jól 

alkalmazkodó felszerelésben jelennek meg. Idén, az iskolához közeli erdőben is 

sétáltunk, tornáztunk az óra keretén belül, melyet nagyon pozitívan fogadtak 

tanítványaink. 

A testnevelés órák egyik fontos feladata a rend és a tisztaság igényének kialakítása, 

fenntartása.  

Osztályfőnökként aktívan részt vettünk osztályainkkal az iskolai papírgyűjtésben. 
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5. Milyen tevékenységek keretén belül jelent meg munkádban az 

egészségnevelés, prevenció? 

 

Az iskolai testnevelés órák fő célja az egészségnevelés, prevenció. Tantárgyunknak, 

egyetlen tantárgyként, fő anyaga a mozgás. A testnevelés olyan teret biztosít, melyben 

kötetlenül, felszabadultan, mégis bizonyos szabályrendszer alapján tevékenykedhetnek 

a tanulók. Tanóráinkon széles körben ismerkedhetnek meg a diákok a különböző 

sportágakkal, változatosan fejlesztjük a képességeiket, tanítjuk a különböző 

mozgásokat. Ez olyan örömforrást okoz, mely alapot teremt az eredményes aktivitásra 

és út az egészséges életmód felé. 

Nagy létszámmal vettünk részt a három közösségi futóversenyen. 

Mérkőzéslátogatás a Groupam Arénában.  

 

6. Mivel segítette, támogatta munkádat az iskolai szociális segítő? 

 

Molnár Ditta iskolai szociális segítő javaslatára több osztályban is megnéztünk az 

iskolai bántalmazásról szóló filmet és az általa kiadott tematika szerint feldolgoztuk a 

témát. 

 

7. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

Molnár Mariann: Ziman Kiara 8.c osztályos tanulóról pedagógiai vélemény készítése. 

 

Fekete Katalin: Báder Krisztoferről kellett az órán tanúsított viselkedéséről írnom.  

Hábenczyus Petronella Lottiról jellemzést kellett készítenem. 

Szabó Gitta 5.a osztályos tanulót a problémái miatt, pszichológushoz irányítottam. 

Musa Krisztofer 5.a osztályos tanulóról, igazolatlan hiányzásai (13 óra) miatt jelentést 

küldtem.  

  

 

8. Ellenőrzések száma a 2021-22. tanévben: 

Nem tartottam indokoltnak, mert folyamatosan látjuk egymás óráit, és ha van 

megbeszélni való, azt azonnal megtesszük. Egységes elvek alapján dolgozunk. 

9. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 



2021/22-es tanév év végi beszámoló szempontjai 

 

A verseny szintje 
Testnevelés 

I. II. III. 

Kerületi 80  24 4 

Fővárosi  1 1 

Regionális    

Országos  1  

 

10. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.b        

8.c 24 fő 8 fő 33% 12 fő 50% 3 fő 13% 

8.n        

  

Kuzsof Máté (4%) még nincs beiskolázva, későn érkezett vidékről, folyamatban van 

középiskola keresése 

11. 4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

Osztály 
    

Létszám 

                 Gimnázium 

létszám % 

4.a    

4.b    

4.n    

6.a    

6.b    

6.c    

6.n    

 



  

2021/2022-es tanév év végi 

beszámoló 

Fejlesztő munkaközösség 

 

Készítette: Mihályi Julianna 

             munkaközösség-vezető 



I/1. Az intézmény kiemelt céljainak és feladatainak megvalósulásának szakmai segítése 

 

 Az intézmény belső elvárás-rendszerének, ellenőrzési szempontjainak való 

megfelelés, fejleszthető területek megerősítése.  

A munkatervünket év elején közösen állítottuk össze. Ez egy olyan feladat elé állított minket, 

amivel még nem találkoztunk, hiszen ettől a tanévtől kaptunk lehetőséget, hogy önálló 

munkaközösségként működjünk. Az elvárás-rendszer írott és íratlan szabályai adják a 

Hartyános munkamorált. A munkák középpontjába a tanulók fejlesztésében rejlő maximális 

kihasználtságot állítottuk. Ennek megfelelően a szakvélemények és a saját felméréseink, 

megfigyeléseink alapján állítottuk össze az egyéni és kiscsoportos fejlesztési terveket, amiket 

negyedévente felülvizsgáltunk, és a fejlődési tendenciáknak megfelelően módosítottunk. 

Emellett nagyon rugalmasan kezeltük a napi szintű fejlesztést, hiszen a gyerekek aktuális 

állapota, tanulmányi előmenetele sokszor felülírta a megtervezetteket.  

Kollégáinkat segítettük abban, hogy a szakmai szempontok szerint tudjon érvényesülni az 

SNI/BTMN-es gyerekek igénye: kigyűjtöttük a szakvéleményben megfogalmazott elvárásokat 

és követelményeket, amik megilletik a tanulókat. Ezáltal a kollégáink az éves terv 

tervezésekor már számolhattak ezekkel, betartva a törvényi előírásokat. Segítettünk 

értelmezni és tartalommal megtölteni a számukra kevésbé ismert fogalmakat, munkaformákat, 

egyéni sajátosságokat. Ebben sokszor kérték is tudatosan a segítségünket.  

Vida Liliána  pszichológus szavait szeretném idézni: „A novemberben megkezdett 

iskolapszichológusi munkát a munkaközösségtől távozó Csernovszki Brigittától átvettem és 

további részletes felvilágosítást kaptam a fejlesztő munkaközösség vezetőjétől Mihály 

Juliannától a fejlesztői munkára és annak ütemtervére vonatkozóan. Jelenleg 15 órában látom 

el az iskola tanulóit. A tervezetben leírt SNI (6) és BTMN (13) tanulók száma a tavaszi 

félévben 3 tanulóval gyarapodott. November óta összesen 35 diákkal foglalkoztam. Ebből 

voltak akikkel hetente, két hetente, és voltak akikkel csoportos formában találkoztam a 

pszichológiai foglalkozáson. A tervezetben Brigitta által vázolt esetmegbeszéléseken 

rendszeresen megjelentem. „ 

 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. A 

hatékonyabb otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása 

érdekében különböző tanulási technikák megismertetése és alkalmazása.  



A tanulási morál megerősítése  kiscsoportos formában a fejlesztő foglalkozásokon  kiemelt 

szempont. Megismerjük a tanulók otthoni körülményeit, egyéni sajátosságait, egy igazi, 

bizalmi viszonyon alapuló kapcsolatot sikerül szinte valamennyi tanulónkkal kialakítani. Ez, 

és a személyesség  adta lehetőség segít abban, hogy az érzelmeken alapuló elfogadtatás is 

segítse a tanuláshoz való viszony kialakítását, pozitívabbá tételét.  Itt van idő feltérképezni az 

egyéni erősségeket és hiányosságokat, majd erre alapozva kialakítani egy sajátos tanulási 

technikát. Mindannyian erre törekszünk, ennek ellenére folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy  

ami itt a foglalkozásokon megy és beválik, otthon, az önálló tanulás során nem kerül elő a 

legtöbb esetben. Azt tapasztaltuk az egész év folyamán, hogy azoknál a gyerekeknél hatékony 

ez, akiknek a szülei megkeresnek fogadó órán vagy más alkalommal, és ezeket meg tudjuk 

velük osztani, elmondjuk nekik a technikák fontosságát, menetét. Olyan munkaformákat 

(egyéni, csoportos, differenciált) választunk, ahol a gyerekek cselekedtetésben ágyazottan 

sajátíthatják el az ismereteket. Sok időt biztosítunk a minél több szóbeli megnyilvánulásra. A  

tanulnivalóhoz készítenek maguknak emlékeztető kártyákat, amelyeket különböző színekkel 

jelölnek a könnyebb memorizálás érdekében. Bódor Katalin szavait idézem: „A gyerekeim 

többségénél a szociális, érzelmi, önbizalmi támogatás volt az elsődleges cél, de több 

gyereknél konkrét tantárgyi megsegítésre volt szükség.” 

Kollégáim az életkornak (mind az alsós, mind a felsős évfolyamokon!) és a sérülés típusának 

megfelelően alkalmaztak mozgásos feladatokat a kognitív funkciók érését elősegítendően, 

valamint a finommotoros fejlesztésre is megragadtak minden alkalmat, kombinálva az óra 

anyagával. Többször a folyosót is igénybe vették, hogy minél nagyobb legyen a tér a 

fejlesztéshez. A felsős tanulók esetében tudtunk olyan technikákat használni a tanév során, 

ami egy kis segítség volt a számukra: kis emlékeztető kártyákon csak 1-1 fontos szó, adat, 

különböző színekkel írva, ezeket többször elmagyarázva jó eredmények születtek az ismeret 

felidézésében. Bódor Katalin folyamatosan használja a tanulás segítésére a tibeti hangtálakat, 

egyéb hangterápiás eszközöket. Van olyan tanulója, aki pl. nem kér segítséget a tanuláshoz, 

csak nyugalomban szeretne lenni, de igényli, hogy a háttérben hallja a hangtálakat. De van 

olyan tanuló is, akinél konkrétan feszültségoldásra használja ezeket az eszközöket 

 Országos mérésekre való felkészítés a jobb eredmények elérése érdekében.  

Az országos mérésekre felkészítés átszövi a napjainkat. Óraszervezésünkben  már a legkisebb 

korosztálytól kezdve a kompetencia alapú feladatmegoldásokra összpontosítunk, ezek köré 

szervezzük  a fejlesztést. A típusfeladatokat átvesszük, átalakítjuk, személyre szabjuk. 



Nagyon lassú és időigényes feladat, de azt tapasztaljuk, hogy fokozatosan megszokják, nem 

idegenkednek tőle a tanulóink, és kezdik  ismerni  a megoldási módokat, eljárásokat. A  

BTMN-es és SNI-s gyerekeknél nem a megoldási módok, technikák elsajátításával van gond, 

hanem hogy a figyelmük egy idő után képtelen az érdemi munkára. De a figyelemzavar szinte 

minden gyereknél felmerül, mint korsajátosság, ezt a helyettesítések alkalmával nagyon jól 

látjuk. Ennek csökkentése érdekében kollégáim sok figyelem fejlesztő  eszközt, játékot, 

feladatot gyártottak az év folyamán.  

,A felső tagozaton a fejlesztésekben megjelenik az első félévben a felvételire való felkészítés 

7, 8. évfolyam), míg a második félévben a 6, 8. évfolyamokon pedig az országos 

kompetenciamérésre való felkészülés ágyazódik be a foglalkozásainkba.     

 Egységes követelményrendszer kialakítása 2. és 6. évfolyamon, a többi 

évfolyamon a már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több 

tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

A témahetek alkalmával lehetőségünk van bizonyos részekben jobban elmélyülni. Mivel 

kiscsoportos szinten valósul meg, itt jobban figyelembe tudjuk a tanulók képességeit, 

érdeklődési körét. Lehetőséget adtunk, hogy egy témát minden gyerek más szemszögből 

tudjon megközelíteni, a saját meglátásait belevinni ebbe. A beszámolókat követően 

vitatémákat vetettünk fel, érveltettünk, ok-okozati következtetéseket vonattunk le a 

gyerekekkel. A beszédkészség, a kifejezőkészség, a vitakultúra, az érvelés, mind fejlesztendő 

terület tudott megjelenni a téma mélységében így. A témához kapcsolódó ismereteket, 

fogalmakat, szavakat használtuk fel: beszélgetésekhez, szómagyarázathoz, mondatalkotáshoz, 

fogalmazás írásához, érvelésekhez. A felvételi előkészítés is megjelent, hisz a kompetenciák 

adják ezek alapját is. Kollégáim a farsang időszakában fejlesztős farsangot szerveztek, 

beöltöztek,  megismerkedtek  a farsangi népszokásokkal, versenyeket rendeztek. 

A pénzügyi tudatosság alkalmával a kisebbek  boltosat játszottak, vásároltak. Míg a 

nagyobbak a pénz értékét, vásárlóerejét, történetét, a családi kassza fogalmát, megtervezését 

gyakorolták. Bódor Katalin tapasztalatai: „A pénzhéten a tanulókkal a fejlesztő 

foglalkozásokon remek alkalmak nyíltak a gyakorlásra, kreatív feladatok megoldására. Pénzt 



terveztünk, pénzzel kapcsolatos dalokat énekeltünk, külföldi pénzeket vizsgáltunk, fém 

érméket satíroztunk át papírra, különböző országok pénznemeit kerestük ki (elnevezés) és 

váltottuk át forintra, ezzel együtt a zászlókat is és a földrajzi elhelyezkedést is lehetett 

gyakorolni. Matematikai műveletek gyakorlására, a mindennapi élet példáival tudtunk 

gyakorolni, pl. egy napi élelmiszer árainak összeadása, nagyobbakkal a % számítása: 

leértékelés, drágulás. Előkerült egy társasjáték 2 verzióban: a Gazdálkodj okosan! A gyerekek 

nagyon élvezték összehasonlítani a régi pénzeket, a retro lakást, bútorokat, árakat, míg az új 

társasjátékban már a mai kornak megfelelően lehet a lakást berendezni. (+autó, PC stb.)” 

A kiállításra büszkén vitték le a tanulók az elkészült műveket, motiválólag hatott rájuk, hogy 

be is mutathatják azokat. 

A fenntarthatósági héten bővítettük ismereteiket a környezetvédelem témakörében, hasonló 

megközelítéssel, mint a pénz héten.  

 

 Környezettudatos magatartás formálása, fokozott figyelemmel az iskolai 

környezet megóvására és tisztántartására.  

Egész évben azt tapasztaltuk, hogy a környezettudatosság elméleti szinten megállja a helyét, 

de a mindennapok gyakorlatában kevésbé. Még mindig figyelmeztetni kell őket a szemét 

felszedésére, a műanyag palack összenyomására, stb. Simán firkálják a padot, falat, folyatják 

a mosdóban a vizet. De ahogy a környezetükre, úgy a saját dolgaikra, ruháikra sem 

vigyáznak: ledobják bárhol a földre, szétszórják, otthagyják. Nem vigyáznak a közös 

helyiségekre, rongálnak, szemetet hagynak. Ezt csak fokozott ellenőrzéssel, tudatosítással 

tudjuk kontroll alatt tartani, eredményt elérni. Néha már a szinten tartásnak is örülnénk.  

Az újrahasznosítás a foglalkozásainkon végig ott van: A kézműveskedéseken mindig  

használunk összegyűjtött  műanyagokat, kupakokat,  papírokat. A gyakorlásra az egyik 

oldalán nyomtatott papírokat még egyszer fel tudjuk 

Az udvaron tartózkodva tavasszal megfigyeltük a fákat, virágokat, azok életét, igényeit. Az 

állatkerti kiránduláson megbeszéltük a környezettudatosság szempontjait, elolvastuk az ezzel 

a témával foglalkozó tájékoztatókat. 

A pszichológusunk megjegyzéseit idézem: „Sokszor A4-es lapot elfelezve, A5-ös méretű 

lapot használtam a projektív tesztek elkészítéséhez. Továbbá nyomtatott papírt többször 



felhasználtam, akár a hátuljára rajzoltattam a gyermeket, vagy arra készítettem saját 

magamnak jegyzetet. Szorongáscsökkentő feladat során leselejtezett papírt alkalmaztam a 

stressz levezetéshez (papír összetépése, összegyűrése stb).” 

Mindannyian úgy gondoljuk, hogy a személyes példa a legjobb nevelőerő.  

 

I/2. A fejlesztő munkaközösség szakmai céljainak és feladatainak megvalósulása 

-   Személyiségfejlesztés és kommunikáció, társas kapcsolatok pozitív irányú alakítása  

Bódor Katalin kolléganőm nagyon jól összefoglalta, hogyan tudjuk ezt a területet hatékonyan 

megközelíteni, fejlezteni: „A tanulóim többségénél fejlesztendő területek a kommunikáció, 

metakommunikáció, szociális készségek, ezért több olyan játékot, társasjátékot szereztem be, 

amelyekkel ezeket a területeket tudtam erősíteni a játék során (siker-, kudarctűrés, önbizalom 

fejlesztése, egymás sikerének elismerése, egymás veszteségének/hátrányainak kezelése). –  Ez 

utóbbit nagyon kiemelném, a többségi osztályokban való helyettesítéseim során is ezt 

tartottam a legfőbb célomnak, hogy a gyerekek ne nevessenek egymáson, ha valaki bármiben 

rosszabbul teljesít, ügyetlenebb, stb. Próbáltam ilyen esetekben elmagyarázni számukra, hogy 

nincs tökéletes ember, aki mindenből kiváló. Valaki jobb egy dologban, de a másik ember 

jobb egy másik dologban. Egymás tisztelete kiemelten fontos! 

- Az együttműködés a többségi kollégákkal, fejlesztői megbeszélések, a tantárgyi 

felzárkóztatás a szaktanárok együttműködésével maradéktalanul megvalósultak, folyamatosan 

zajlanak. A megkeresések kétoldalúak, a többségi kollégák ugyanúgy fordulnak felénk, mi mi 

feléjük. Bevett gyakorlat, hogy az SNI/BTMN-es tanulókkal felmérők előtt  a típusfeladatokat 

a szaktanár irányítása mellett gyakoroljuk, a kérdésfelvetést értelmezzük, a szakszavakat 

átismételjük.  

 Az új pszichológusunk, aki 2021. november 21-én csatlakozott a csapatunkhoz,  Csernovszki 

Brigittától maradéktalanul átvett minden feladatot, tanulót, és folytatta a megkezdett pszichés 

megsegítéseket. Beszámolójából idézek, amely világosan megmutatja, mennyire törekszik a 

kapcsolati rendszere bővítésére, kialakítására: „A tervezetben Brigitta által vázolt 

esetmegbeszéléseken rendszeresen megjelentem. A kerületi iskolapszichológusi TEAM-en 

aktívan részt vettem, a Pedagógiai Szakszolgálatban dolgozó mentorommal hetente 

találkoztam, illetve magán úton egy pszichoterapeuta által vezetett egyéni szupervízióban 



fejlesztettem és bővítettem szakmai tudásomat. Az ELTE Bázis rendezvényein online voltam 

jelen, ahol ismereteim bővítése volt a cél. Emellett részt vettem a Magyar Családterápiás 

Egyesület éves Vándorgyűlésén is, ahol jelenleg is képződöm család- és párterapeutaként. 

Erre azért teszek említést, mert az iskolában folytatott munkámban kiemelt fontosságú a 

rendszerszemléletű megközelítés, és sokat adott az idei vándorgyűlés témája, amely a “Krízis 

új arcai” címet viselte.” 

 - A szociális segítőkkel az első félévben nem sikerült kapcsolatot kialakítanunk, de ezt a 

második félévben orvosoltuk. Eredményesen csatlakozott Molnár Ditta iskolai szociális 

fejlesztő  a Fejlesztők hetének programsorozatához, egy bemutató órát vállalt, Játékos 

készségfejlesztés címmel. A szervezés alatt jó kapcsolatot tudtunk kialakítani.  

-  Az új kollégák segítése, akik a tavalyi online oktatás alatt csatlakoztak hozzánk folyamatos. 

Ez most bővült, mert Horváthné Nagy Vera Csilla fejlesztő kolléganőnk is távozott, helyét 

Lóránt Gáborné vette át. Anikó az első perctől tudatosan és határozottan kezeli a számára 

teljesen új helyzetet: önállóan dolgozik, de ha elakad, azonnal segítséget kér. Nehézséget 

okozott neki, hogy az év közben jött tanulókat (11!) eredményesen be tudja illeszteni a 

csoportokba. Ez nagy terhet rótt rá mind szervezésileg és fizikálisan is, hisz nagyon megnőtt a 

csoportjainak a létszáma. A következő tanév feladatai közt első helyen fog állni, hogy 

kitaláljunk egy új és jobb rendszert, amivel a terheléseket egyenletesebben és méltányosabban 

tudjuk elosztani.   

Vida Liliána november végén csatlakozott hozzánk Csernovszki Brigittát váltva. Nyíltsága, 

kedvessége, közvetlensége megkönnyítette mindannyiunk munkáját, mert azonnal be tudott 

kapcsolódni a közös munkába. Brigitta által vitt vonalat folytatta, eredményesen bővítette, a 

nehézségekkel bátran szembenézve. Idézném új kolléganőm szavait: „Az SNI-s és BMTN-s 

tanulók ellátása kihívások elé állított. Úgy gondolom, hogy az iskolapszichológusi kereteket 

megtartva nehéz hatékony eredményt elérni az említett tanulóknál. Ezen tanulók többségének 

tapasztalataim alapján terápiás ellátásra van szükségük, amit elsősorban a Pedagógiai 

Szakszolgálattól tudnak megkapni. Az év közben beérkező eseteket (osztályfőnöki és 

szaktanári közbenjárással) szinte kivétel nélkül elláttam, viszont a megnövekedett várólista 

miatt 1-2 hónap várakozási idő alakult ki. Ettől függetlenül sikerült a kereteket megtartva a 

foglalkozások során kitűzött célokat maradéktalanul elérni, és ezzel javítani a hozzám érkező 

gyermekek pszichés állapotain, illetve fejleszteni például a teljesítménnyel kapcsolatban 

kialakult megküzdésüket. Az iskolapszichológusi szobán belül sok olyan gyerekkel 



találkoztam, akinek tanulási nehézsége van, melyet szorongás csökkentéssel és 

tanulásmódszertani (pszichoedukáció révén- szófogas, gondolattérkép stb) áttekintéssel 

tudtam oldani.”. 

– A házi versenyeket elindítottuk az SNI/BTMN-es gyerekeknek. Célunk, hogy minél többen 

ismerkedjenek meg a versenyhelyzettel, már az első ilyen alkalommal megvalósult. Az első 

félév egyik nagy megmérettetésére, a Szépolvasó versenyre  több, mint 50-en jelentkeztek, 

amire végül is 40-en jöttek el. A második félévben pedig a Szépíró versenyen próbálhatták ki 

magukat a tanulók. Ezen 95 tanulónk vett részt. Itt a magas létszámban az is közrejátszott, 

hogy ezt a megmérettetési formát már az évek alatt megismerték, és nem kellett nyilvánosan 

megszólalniuk, mint a Szépolvasási versenyen. A résztvevők közül ketten nem érték el azt a 

szintet, amit értékelhetőnek lehetne nevezni. És nem a képességük, hanem a hozzáállásuk 

miatt. Ezt óriási eredménynek tekintettük, a gyerekek pedig remélhetőleg, nagyon pozitív 

élményekkel távozhattak. A célunk az volt, hogy minden szintű képességgel jöhessenek az 

olvasásra: úgy válogattuk a szöveget, hogy koruknak, képességüknek megfelelő, de azért 

felkészülést igénylő legyen. A Szépírásban pedig nem adtunk mennyiségi minimumot, 

bármennyit írhattak a szövegből, és ez meg is látszott a munkájukból! Csodás kézírásokkal 

készült munkákat adtak be, amelyen látszott, hogy mindent beleadtak. Az erőfeszítéseket 

mindenkinek olvasás, illetve a második verseny után nyelvtan  5-össel jutalmaztuk a 

helyezetteken túl. Ebben megkaptuk a vezetőség és a szaktanárok segítségét is, köszönjük 

nekik. A tervezésben és a lebonyolításban minden munkaközösség tagunk részt vett, nagy 

lelkesedéssel.  

- A nyomonkövetési rendszer év eleji adminisztrációját elindítottuk, a félévi jegyeket 

rögzítettük. Az év végi zárások után bevezetjük a rendszerbe az év végi jegyeket, majd 

megnézzük, hogy a tanulmányi javulás vagy a romlás lesz-e megfigyelhető, vagy esetleg a 

szinten tartás. Ezekből lehet kiindulni majd, felhasználva az eredményeket a következő év 

fejlesztési tervezésénél, valamint rálátásunk lehet jobban, hogy a tanulási képességek vagy a 

tanuláshoz való hozzáállás, ami segíti, illetve hátráltatja a jobb eredmények elérését.  

- A belső tudásmegosztásban való intenzív részvétellel szerettünk volna még jobban nyitni a 

kollégáink felé. Az első próbálkozásunk a Fejlesztők hete programsorozat megszervezése és 

lebonyolítása volt. Minden kollégám, valamint Vida Liliána és Molnár Ditta is részt vett 

benne. Egy héten át minden nap más-más kollégám nyitotta meg a terme ajtaját az érdeklődők 

előtt, és engedett bepillantást a munkájába. A jövőben szeretnénk ezt a bemutató napot 



megtartani, persze módosításokkal. Mindenképpen szeretnénk olyan idősávot, esetleg napot 

kialakítani, hogy minél több érdeklődő eljusson hozzánk. A visszajelzések alapján a 

kollégáink ötleteket szereztek, megerősítést kaptak, hogy a tanulási nehézséggel küzdő 

gyerekek milyen megsegítéssel támogathatók.  

Az alábbi programokon vehettek részt a kollégáim: 

Március 28.  

hétfő 

Március 29. 

kedd 

Március 30. 

szerda 

Március 31. 

csütörtök 

Április 1. 

péntek 

Bódor Kata 

gyógypedagógus 

Keresztesi Mónika 

fejlesztő 

pedagógus 

Mihályi Julianna 

gyógypedagógus 

Vida Lilána 

pszichológus 

Fodorné Horváth 

Krisztina 

fejlesztő 

pedagógus 

3. óra, 2.osztály 1. óra, 7. osztály 2. óra, 8. osztály 6. óra, 1. osztály 2. óra, 4. osztály 

Figyelem, 

koncentráció, 

könnyed relaxációs 

technikák 

Gondolkodási 

műveletek 

fejlesztése 

Matematikai 

kompetenciák 

fejlesztése 

Feszültség és 

stressz kezelő óra 

az 1. osztályban 

Figyelem-,  és 

szóbeli kifejező 

képesség 

fejlesztése 

Jelentkezők: 

3fő 

Jelentkezők: 

2 fő 

Jelentkezők: 

2 fő 

Jelentkezők: 

4 fő 

Jelentkezők: 

4 fő 

 Molnár Ditta 

iskolai szociális 

segítő 

Lóránt Gáborné 

Anikó 

gyógypedagógus 

  

 6. óra: 13.20-14.00 

2. osztály  

3. óra, 2. osztály   

 Játékos 

készségfejlesztő 

foglakozás 

Figyelem-,  

szókincs-, és 

mozgásfejlesztés 

  

 Jelentkezők: 

2 fő 

Jelentkezők: 

1 fő 

  

 

I/3. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlődéséért végzett munka 

Ezt a témakört kifejtettük az előzőekben 

 

I/4. A környezetvédelmi tevékenység beépítése a mindennapi munkába 

Ezt a témakört kifejtettük az előzőekben 

  

I/5. Az egészségnevelés, és  prevenció megjelenése a munkánkban 

A személyes és kiscsoportos foglalkozások előnye, hogy egy mélyebb, intimebb kapcsolatot 

tudunk kialakítani tanulóinkkal. Keresztesi Mónika kolléganőm szavait idézem: „Kiemelt 

céljaink közé tartozik a személyiségfejlesztés, kommunikáció, társas kapcsolatok pozitív 



irányú alakítása. Ezek fejlesztését, az óra elei beszélgetőkörök, szituációs, önismeretei és 

társasjátékokon keresztül, egyéni beszélgetések során biztosítottam.” Megismerjük az otthoni 

hátterüket, tevékenységeiket, rálátásunk van a családi dinamikára. Ebből azt látjuk, hogy az 

otthoni tevékenység számottevő részét teszi ki a számítógép/telefon előtti ücsörgés, a 

barátokkal cél nélküli bandázás, városban utazgatás, a beszélgetések, kommunikáció, a közös 

étkezések  hiánya, az alkalmi alkohol fogyasztás, dohányzás, az étkezések elbagatellizálása, 

minőségileg nem megfelelő szintje. A mentális egészség szerintünk nagyon  felértékelődött, 

ezért ezt mi nagyon fontosnak tartjuk.  Hogyan tudunk ezen változtatni? Nagyon sokat 

beszélgetünk erről. Az alternatívákat összegyűjtjük. Érvelünk, ok-okozati összefüggésekre 

rámutatunk.  A kisebbekkel képek válogatása, figyelemfejlesztő játékok közben ismerkedtünk 

a helyes viselkedés  az egészséges táplálkozás alapjaival. Gyakran felhívjuk a gyerekek 

figyelmét a számítógépezés káros hatásaira, buzdítjuk őket, hogy inkább mozogjanak sokat a 

szabad levegőn. A nagyobbakkal az internet veszélyeivel való szembesülés szinte 

mindennapos: „új 14 éves barát a neten”, akit anya-apa tilt, de hát ez csak egy barát….!-

mondják a gyerekek. A bizalmukat elnyerjük, és örülünk, ha velük osztják meg az érzéseiket. 

Próbálunk rávilágítani ezekre a csapdákra, valamint ha már megtörtént a baj, akkor segíteni. 

A segítségadás-elfogadás önkéntes, de sokszor eredményes. Ha veszélyt látunk, ami súlyos 

következményekkel járhat, azonnal keressük az osztályfőnököt, a pszichológust.  

A táplálkozás is napi téma: nem engedjük az energia italokat (persze, ez nem kizáró ok 

náluk), szóvá tesszük azt, hogy már az iskola kapujában rágyújtanak. De ebben korlátozott a 

befolyásunk, a családi és baráti háttér nagyobb befolyással bír. Ha valakinek nem elegendő az 

étel, amit hoz otthonról, utánajárunk, megoldást keresünk.  

A koronavírus még mindig nagyon fontos téma volt a gyerekek körében, ha igényelték, sokat 

beszéltünk a fejlesztésen a megelőzésről. Több nagyobb gyereknél még most 2 év vírus-téma 

elteltével is szólni kellett pl. a zsebkendő használatáért, vagy, hogy tüsszentés után legyen 

szíves kimenni kezet mosni.  

„A sportról sokat beszélünk a foglalkozásokon, minden tanulót próbálok rábeszélni (Bódor 

Katalin) valamilyen délutáni sportra, legtöbb gyerekem részt vesz vagy az iskolai délutáni 

DSE foglalkozáson, vagy egyéb klubba jár. Egy tanulóm szülője nem engedi délutáni sportra 

gyermekét, miután nagyon leromlott a tanulmányi eredménye, de próbáltam rábeszélni ezt az 

anyukát, hogy ne a sport megvonásával próbálja meg rávenni a tanulót a tanulásra, mert az 



esetek nagy részében a sport még segíti is a tanulási folyamatokat, még ha el is vesz 

valamennyi időt a délutánból. 

 

I/6. Az iskolai szociális segítővel való kapcsolat 

Molnár Dittával működött együtt a munkaközösségünk a Fejlesztők hetén, ahol bemutató 

foglalkozás vállalásával tette színesebbé a napot.  Az iskolai pszichológus érdemben többet 

dolgozik vele: az 5.b osztálynak tartottak a bullying és asszertív kommunikáció témakörében 

csoportos foglalkozásokat.  

 

I/7. Gyermekvédelmi feladatok az év folyamán 

Az iskolai pszichológusunk érintett a legtöbb gyermekvédelmi feladatban a 

munkaközösségünkből. Idézem Vida Lilánát: „Rendszeresen konzultáltam az 

intézményvezetőkkel és/vagy helyetteseivel az iskola tanulóit érintő problémákról. Több 

fejlesztőpedagógussal, illetve tanár kollégával együtt konzultáltunk a gyermekvédelmi 

kérdésekkel kapcsolatban. Úgy gondolom kifejezetten jól működött kollegáimmal az erről 

való diskurzus, és végül helyesen jártuk el a jelzések kapcsán. Szülő- és pedagógus 

konzultációk során gyakran hívtam fel a figyelmet a mentális egészséghez szükséges 

lépésekre, illetve preventív eszközökkel láttam el a hozzám fordulókat. A munkaközösség 

tagjaival és a tanár kollégákkal szorosan együttműködtünk, melynek eredménye, hogy sok 

gyermek jutott el hozzám pszichés megsegítés céljából. A gyermekvédelmi jelzőrendszer több 

esetben is működött, így összesen 4 jelzést tettem ebben az évben a Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé. Továbbá egy súlyos esetben a mentők bevonását is megtettem egy krízisben 

lévő gyermek kapcsán. 

A nekem gyermekvédelmi feladatom egy volt: egy felsős tanuló  magánéleti válságba került, 

és önmaga ellen fordult. Azonnal beszéltem vele és a pszichológussal, aki megkezdte a 

foglalkozást  a tanulóval, felvette a kapcsolatot az osztályfőnökkel, a szülővel.  

Bódor Katalin kolléganőm két kisgyerek esetében kérte Vida Liliána pszichológus kolléganő 

segítségét, mert nehezen boldogult a foglakozások során: „A tanév során 2 tanulóval 

kapcsolatban kértem segítséget Vida Liliána pszichológus kolléganőtől, aki nagyon 

készségesen segített is, ugyanazt a problémát vélte felfedezni, amit én is gyanítottam. Az 



egyik kisfiú esetében történt egy kis előrelépés, bár keveset tudunk az otthoni 

körülményekről. A másik fiú esetében viszont anyuka nagyon kommunikatív, sok mindent 

elmesél és nagyon közreműködő, ennek ellenére a  viselkedésében mégis inkább romlás volt 

tapasztalható. 

A február végi háborús hírek elérték a gyerekeket is. Nagyon sok fejlesztő óra azzal 

kezdődött, hogy a gyerekek félelmeiket megfogalmazták. A pszichológus javaslatára a 

gyerekek nyugodtan beszélhettek az aggályaikról, mert lehetőséget kell  adni nekik a 

kibeszélésre. Sok játékkal, beszélgetéssel, relaxációval fel lehetett dolgozni ezeket az 

élményeket év vége felé.” 

 

I/8. Ellenőrzések 

Kinél? Milyen óra? Tapasztalat 

Mihályi Julianna fejlesztő órák (2) 

BECS ellenőrzés 

a szakmai munka 

eredményességének 

megerősítése, önfejlesztési 

terv készítése 

 

Budapest, 2022. június 8. 
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Vida Liliána beszámolója

2021-2022 tanév

A novemberben megkezdett iskolapszichológusi munkát a munkaközösségtől távozó

Csernovszki Brigittától átvettem és további részletes felvilágosítást kaptam a fejlesztő

munkaközösség vezetőjétől Mihály Juliannától a fejlesztői munkára és annak ütemtervére

vonatkozóan. Jelenleg 15 órában látom el az iskola tanulóit.

A tervezetben leírt SNI (6) és BTMN (13) tanulók száma a tavaszi félévben 3 tanulóval

gyarapodott. November óta összesen 35 diákkal foglalkoztam. Ebből voltak akikkel hetente,

két hetente, és voltak akikkel csoportos formában találkoztam a pszichológiai foglalkozáson.

A fejlesztők hetén stresszkezelő órát tartottam az 1.a osztálynak. Az iskolai szociális

segítővel pedig az 5.b osztálynak tartottunk a bullying és asszertív kommunikáció

témakörében csoportos foglalkozásokat.

A tervezetben Brigitta által vázolt esetmegbeszéléseken rendszeresen megjelentem. A

kerületi iskolapszichológusi TEAM-en aktívan részt vettem, a Pedagógiai Szakszolgálatban

dolgozó mentorommal hetente találkoztam, illetve magán úton egy pszichoterapeuta által

vezetett egyéni szupervízióban fejlesztettem és bővítettem szakmai tudásomat. Az ELTE

Bázis rendezvényein online voltam jelen, ahol ismereteim bővítése volt a cél. Emellett részt

vettem a Magyar Családterápiás Egyesület éves Vándorgyűlésén is, ahol jelenleg is

képződöm család- és párterapeutaként. Erre azért teszek említést, mert az iskolában folytatott

munkámban kiemelt fontosságú a rendszerszemléletű megközelítés, és sokat adott az idei

vándorgyűlés témája, amely a “Krízis új arcai” címet viselte.

Rendszeresen konzultáltam az intézményvezetőkkel és/vagy helyetteseivel az iskola tanulóit

érintő problémákról. Több fejlesztőpedagógussal, illetve tanár kollégával együtt

konzultáltunk a gyermekvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Úgy gondolom kifejezetten jól

működött kollegáimmal az erről való diskurzus, és végül helyesen jártuk el a jelzések

kapcsán. Szülő- és pedagógus konzultációk során gyakran hívtam fel a figyelmet a mentális

egészséghez szükséges lépésekre, illetve preventív eszközökkel láttam el a hozzám

fordulókat.

A munkaközösség tagjaival és a tanár kollégákkal szorosan együttműködtünk, melynek

eredménye, hogy sok gyermek jutott el hozzám pszichés megsegítés céljából. A

gyermekvédelmi jelzőrendszer több esetben is működött, így összesen 4 jelzést tettem ebben
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az évben a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Továbbá egy súlyos esetben a mentők

bevonását is megtettem egy krízisben lévő gyermek kapcsán.

Az SNI-s és BMTN-s tanulók ellátása kihívások elé állított. Úgy gondolom, hogy az

iskolapszichológusi kereteket megtartva nehéz hatékony eredményt elérni az említett

tanulóknál. Ezen tanulók többségének tapasztalataim alapján terápiás ellátásra van

szükségük, amit elsősorban a Pedagógiai Szakszolgálattól tudnak megkapni.Az év közben

beérkező eseteket (osztályfőnöki és szaktanári közbenjárással) szinte kivétel nélkül elláttam,

viszont a megnövekedett várólista miatt 1-2 hónap várakozási idő alakult ki. Ettől függetlenül

sikerült a kereteket megtartva a foglalkozások során kitűzött célokat maradéktalanul elérni, és

ezzel javítani a hozzám érkező gyermekek pszichés állapotain, illetve fejleszteni például a

teljesítménnyel kapcsolatban kialakult megküzdésüket. Az iskolapszichológusi szobán belül

sok olyan gyerekkel találkoztam, akinek tanulási nehézsége van, melyet szorongás

csökkentéssel és tanulásmódszertani (pszichoedukáció révén- szófogas, gondolattérkép stb)

áttekintéssel tudtam oldani.

Környezetvédelem

Sokszor A4-es lapot elfelezve, A5-ös méretű lapot használtam a projektív tesztek

elkészítéséhez. Továbbá nyomtatott papírt többször felhasználtam, akár a hátuljára

rajzoltattam a gyermeket, vagy arra készítettem saját magamnak jegyzetet.

Szorongáscsökkentő feladat során leselejtezett papírt alkalmaztam a stressz levezetéshez

(papír összetépése, összegyűrése stb).



 

 

 

 

Hartyán Általános Iskola Könyvtára 

 

2021/2022. 

Év végi beszámoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. június 17. 

 

 

 

 

 

 

 

készítette: Nagyné Orosz Ildikó 

iskolai könyvtáros 



A megelőző évek gyakorlatának megfelelően idén két héttel a tanévkezdés előtt szállították a 

tankönyveket. Rendben zajlott a szállítás és az átvétel. Közösségi szolgálat keretében „öreg” hartyános 

diákok és kollégánk gyermekének segítségével sikerült a feladatot teljesíteni. A leltári számok kiadása 

miatt a megnövekedett adminisztrációs teher változatlanul gondot okoz, a gördülékeny munka 

nagyban függ a segítő diákok hozzáállásától, képességeitől. 

  Nagy örömömre szolgál, hogy a könyvtárat továbbra is nagy létszámban használják az 

alsósok. A felsős lányok körében a második félévben kitört a Leiner Laura-láz, ezért nem csak az alsós 

sikerkönyvek esetében alakult ki várólista. 

 Nagy öröm volt számunkra, hogy a „Könyvet a Könyvtáraknak” pályázat keretében 34 db 

gyermek- és ifjúsági könyvvel gazdagodhatott az iskolai könyvtár. 

 Októberben indult újra az ”Olvasókuckó”, minden kedden vártam a gyerekeket. A törzsgárda 

tagjai először a 3.b-ből, majd a 4.b osztályból verbuválódtak. Az év folyamán két könyvet olvastam fel 

nekik (Kertész Erzsi: Hanga és Várkony 1-2. Kötet) és a harmadikat is elkezdtük a kérésükre, 

szeptemberben fogjuk befejezni (Berg Judit: A négy madár titka). 

 Idén először - a szülők kezdeményezésére - összesen 10 gyermek csatlakozott a Kaméleon 

Olvasóklubhoz (2.b, 2.n, 3.a), ezért az iskolai könyvtár értékes könyvcsomaggal gazdagodott. Velük 

fordulóról fordulóra készültünk együtt. 

Ebben a tanévben 53 könyvtári órát és foglalkozást tartottam, ebből az első félévben összesen 

22-t.  Szeptemberben „Gólyaavató”-val vártam az elsősöket. A 2.a és 2.b is járt nálam, felelevenítettük 

és mélyítettük a könyvtári ismereteiket. Októberben két alkalommal (alsós és felsős csoportban) 

találkoztam a gyerekekkel délutáni tea mellett, akik meséltek nyári könyvélményeikről. Sok jó cím 

cserélhetett így gazdát. Szintén októberben a 3.b Rumini bevezető órán járt a könyvtárban. A 3.a, 3.n, 

4.a az ismeretközlő irodalommal ismerkedett. A 4.b bájos könyvsüni családot és ajtókopogtatót 

készített.  Decemberben hagyományosan papírszínházi foglalkozáson találkoztam a következő 

osztályokkal: 1.b és n, 2.a,b,n. A 2.n a gyakorlatban is kipróbálhatta lexikonhasználatot. A második 

félév elején „Mackóbarlang”-gá változott a könyvtár, több mint 100 db plüssbarátot láttunk 

vendégségbe. Az első- és második évfolyamosok macis foglalkozáson jártak nálam. Az ötödik 

évfolyam szótárhasználati órán vett részt, a 3.a és 4.b várprojektje, a 4.b űrállomás projektje kezdődött 

és fejeződött be a könyvtárban. A 3. n a Kaméleon levelezős versenyhez és a Pénzhéthez kapcsolódva 

járt több alkalommal nálam. Tavasszal két elsős osztály (1.a, 1.d) iratkozott be a Hartyán könyvtárába 

és lelkesedésükkel színesítették a hétköznapjainkat. Május, illetve június folyamán pompon fagyit 

készített a 3.a és 4.b, míg a 2.a tovább mélyítette a könyv azonosításával kapcsolatos ismereteit.  

Október és november folyamán négyszer találkoztam a Nádastó Óvoda gyermekeivel, 

kölcsönösen nagyon lelkesen vártuk az újabb alkalmakat. 

Az iskolánk részt vett idén is a „Segítsd az iskoládat!” kerületi játékos műveltségi vetélkedőn. 

Két hatodik és három hetedik „n”-s tanuló képviselte az iskolánkat. Kolléganőmmel kísértük őket a 

kétfordulós versenyre. Köszönjük nekik az odaadó helytállást, amivel 57.000,-Ft pénzjutalmat nyertek. 

Az összeget az iskola tornaszertárának fejlesztésére költöttünk. 

Borongós februári napokon vártam a 3-4. évfolyamosokat „Nyomozás a könyvtárban” játékra. 

Mesékre, regényekre, utaló tárgyakat kellett keresni, majd térképen jelölni a helyüket, végül a 

könyvállományban megtalálni magát a művet. A 4.a szinte teljes létszámban képviseltette magát, 



rengeteg jó megoldás született. A 4.a és a 2.n osztály rendszeresen jönnek és töltik a nagyszünetet 

olvasgatással és kölcsönzéssel. 

 Külön öröm számomra, hogy idén áprilisban újra megrendezésre kerülhetett a kerületi 

könyvtárhasználati verseny, amelyen a 6.a csapata képviselte az iskolát és első helyezést ért el. A 

csapat tagjai: Debreczeni Nóra, Király Lili, Onofer Debóra. Remélem, megmarad a lelkesedés és 

jövőre újra sikeres lesz a felkészülés.  

 Szintén áprilisban került megrendezésre a „Madzagtárlat” kiállítás, amely „A hónap képe” 

illusztrációs rajzpályázatra készült munkákat vonultatta fel. Idén a szakmai zsűri és a közönség 

véleménye megegyezett: alsó tagozaton Tót-Szigyártó Iringó (3.n), felső tagozaton újra Károssy 

Viktória (7.b) nyert. Kertész Erzsi Mindig másnap című regényének részletét kellett illusztrálni. Szabó 

Bea kolléganőm felolvasta az egész könyvet a gyerekeknek, akik nagyon élvezték. Ezúton is 

köszönöm a felkészítő kollégáim munkáját, ugyanis alsó tagozaton megközelítőleg 100 rajz pályázott, 

nehéz volt a zsűri feladata.  

 Az idei Hartyán napra a 3-4. évfolyamosoknak készültem játékos feladatokkal és apró 

kézműveskedéssel. 

 Júniusban a tartós tankönyvek visszaszedésére került sor. Aggasztó egyes könyvek állapota. 

Szeretném megkérni a kollégákat, hogy hangsúlyozzák a gyerekeknek, a védőborító fontosságát. 

Több programot is vendégül látott a könyvtár: alsós- és felsős versmondó verseny, alsós 

mesemondó verseny, földrajz verseny, német prózamondó verseny.  

A könyvtár a tél beálltával rendszereresen helyszínt biztosított a református hittan óráknak. a 

6.a és 7.b is a könyvtárban töltötte a lyukas óráit. 

Remélem, jövőre is hasonló, élményekkel, könyvekkel teli évet zárhatunk! 

 

 

Nagyné Orosz Ildikó 

 

  










