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„A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt.” 

Dan Millman 

 

I. HELYZETELEMZÉS 

Intézményünkben a 2020/2021. tanév a váratlan helyzetek és események, új kihívások 

megéléséről és megoldásáról szólt. Intézményi mindennapjainkat a tanítás és nevelés mellett 

átszőtte a járvány elleni védekezés, az egészség megóvása érdekében tett intézkedések betartása 

és betartatása. Ez mindannyiunktól belátást, együttműködést, alkalmazkodást követelt.  

Az, hogy a tanévet eredményesen zárjuk, valamennyi pedagógus és dolgozó elhivatottságának, 

szakmai felelősségének köszönhető, melynek legnagyobb ereje az összefogásban rejlik. 

Köszönet ezért mindnyájatoknak! 

 

1. Személyi feltételek 

 

Az intézmény alkalmazotti létszáma a 2020/2021. tanév végén 80 fő, ebből 62 fő teljes 

állású, 6 fő részmunkaidős, 2 fő nyugdíjas pedagógus 1 álláshelyen óraadó, megbízási 

szerződéssel. 

 

 

Munkakör, beosztás Létszám 

intézményvezető 1 

intézményvezető-helyettes 2 

összes pedagógus 57 

ebből tanító 22 

ebből tanár 30 

ebből fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 5 

tartósan távollévő pedagógus 3 

 nyugdíjas nevelő 2 

könyvtáros 1 

iskolapszichológus 0,7 

pedagógiai asszisztens 2,5 

laboráns 1 

diákönkormányzat vezető 1 
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iskolatitkár 1 

karbantartó, karbantartó-kertész 2 

Egyéb, nem szakmai álláshelyen foglalkoztatott (takarító) 8 

portás 1 

rendszergazda megbízási 

szerződéssel 

szakmai munkaközösségek száma 7 

 

 

1.1. Pedagógusok- szakos ellátottság 

 

 

A 2020-21. tanévre 59,35 engedélyezett pedagógus álláshelyünk volt.  

A folyamatosan megjelenő álláshirdetéseknek köszönhetően 6 új kolléga csatlakozott 

hozzánk augusztusban. Kozma Barbara tanítónő, Szpuszenik Márta testnevelő, Berghoffer 

Ramóna német, Antal Anna rajz, Hoskóné Dudás Ágnes angol, Mester Regina kémia szakos 

lett a Hartyán közösségének tagja. Utóbbi négy fiatal munkatársunk gyakornokként végzi 

munkáját. 

Az engedélyezett létszámhoz képest 54 kolléga dolgozott tanév elején az intézményben. 

22 tanító, 2 gyógypedagógus, 1,5 fejlesztő pedagógus, valamint 30 fő szakos tanár munkatárssal 

kezdtük el a munkát. Hiányzott tanév elejétől 1fő ének-magyar szakos és 1 fő tanító. Szinte 

minden pedagógus úgy kezdhette meg a tanévet, hogy 32 órányi kötött munka idejéből, 22 

katedrás órát kellett megtartania. Ez évek óta nem fordult elő velünk. A tartósan 

betegállományban levő Gulyás Gabriella és a tanév megkezdése előtt nyugdíjba vonuló 

Bolykiné Szabó Marianna óráit eseti, illetve elrendelt helyettesítésekkel látták el, a 

tantestületből 14-en, mely többlet szellemi és fizikai terhet jelentett számukra.  

A Tankerületi Központ hozzájárulásával 2 nyugdíjas pedagógus segíti a pedagógiai 

munkát azzal, hogy 1 fő tartósan távollévő tanító kollégánk álláshelyén megbízási szerződéssel 

dolgozik. November végén tovább csökkent aktív dolgozóink létszáma, Szunyogh Tünde 

gyógypedagógus nyugdíjba vonult.  
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1.2. NOKS-osok 

 

 

 

 

Örömmel üdvözöltük sorainkban Fodó Dominikát, aki a pedagógiai asszisztensi fél állást tölti 

be novembertől. 

Így tehát két és fél pedagógiai asszisztens és egy laboráns segíti a nevelők mindennapi 

munkáját. Négy ember, négy 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. 

 

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. 

 

 

Munkakör Létszám 

pedagógiai asszisztens 2 fő 

laboráns 1 fő 

iskolatitkár 1 fő 

pszichológus 0,7 fő 

könyvtáros 1 fő 

rendszergazda 1 fő megbízási szerződéssel 
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Az iskolapszichológus kollégánk rendszeresen foglalkozik pszichés problémával küzdő 

tanulóinkkal, tanácsadást, szülői konzultációkat tart. Szociometriai elemzéseket készít, ezzel 

hozzájárul a közösségek építéséhez, segíti az osztályfőnökök, szaktanárok munkáját. 

Intézményünkben egy iskolatitkár kolléga látja el az adminisztratív feladatokat, kapcsolatot tart 

az intézmény külső partnereivel, az Észak-Pesti Tankerületi Központ munkatársaival, kezeli a 

munkaügyi adatokat, vezeti a nyilvántartásokat. Ugyan októberben érkezett segítség Ungor 

Tímea személyében, de ő májusban távozott az intézményből, így sok feladat hárul 

munkatársunkra. A megüresedett álláshelyre szeretnénk olyan kollégát találni, aki jártas az 

informatikai rendszerek kezelésében.  

 

1.3. Funkcionális feladatot ellátó alkalmazottak 

 

 

 

Munkakör Létszám 

takarító 7 fő 

karbantartó 1 fő 

kertész-karbantartó      1 fő 

 

portás 2 fő 

 

Technikai munkatársaink is sokat tesznek az iskola zavartalan működéséért. Ezen a területen 

munkaerőhiánnyal küzdünk. Tanév elején két és fél üres takarítói álláshelyünk volt. Az egyiket 

októberben sikerült betölteni, Csonkáné Ivánszki Kinga kezdte meg a munkát 

intézményünkben. A másik álláshelyen a tartósan beteg kolléganő helyettesítését túlórában 

oldják meg a takarítók. A félállásra 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 több mint 6000 m2-nyi terület folyamatos tisztán tartását 

létszámhiánnyal küszködve nehéz elvégezni. Ráadásul a járványveszély plusz feladatokat rótt 

a takarító munkatársakra is. Kollégáink lehetőségeikhez mérten igyekeztek helyt állni. Sajnos 

a szemetelő, olykor igénytelen tanulókkal nem mindig tudták tartani a lépést, és tanítványaink 

szülei sem mindig jártak elöl jó példával.  

 

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

rendszeresen ápolt környezetben dolgozhassunk. Munkája nyomán intézményünk kertje és 
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udvara parkra emlékeztet, amire méltán lehetünk büszkék. Nem tudja azonban egyedül 

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

Október elsejétől új karbantartó dolgozik intézményünkben. Személyében olyan munkatársat 

találtunk, aki 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.  

 

 

1.4. Tartósan távollévők, betöltetlen állások, változások 

 

Tartósan távol lévő kollégáink száma 3 fő, 2 fő tanár és 1 fő tanító. Mindannyian gyermekükkel 

vannak otthon. A tartósan távol lévő testnevelő kollégám álláshelyén határozott idejű 

szerződéssel dolgozik Szpuszenik Márta munkatársunk, a tanító álláshelyén kettő nyugdíjas 

kollégánk lát el feladatot megbízási szerződéssel. A határozott idejű szerződéssel hirdetett ének 

szakos álláshelyet a tanév során nem sikerült betölteni. 

November 4-től nyugdíjazás miatti felmentési idejét töltötte egy gyógypedagógus kollégánk, 

akinek a helyére április hónapban sikerült új munkatársat találnunk. Szintén nyugdíjazás miatt 

volt távol egy német 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 

1 fő 
ELMS Informatikai 

Zrt. 

Felkészítés a KRÉTA 

pedagógus moduljaihoz 
30 óra 

1 fő Miskolci Egyetem 
Közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga 
120 óra  

1 fő 
Eszterházy Károly 

Egyetem 

Tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés pedagógus 

szakvizsga 

120 óra 

1 fő 
Eszterházy Károly 

Egyetem 
Matematika tanár mesterképzés 120 óra 

1 fő OMSZ 
Pedagógus elsősegélynyújtás 

oktatóképzés 
8 óra 

30 fő ELTE 
A szövegértés, mint a tanulási 

képesség fejlesztése 
30 óra 

2 fő JPF World Kft. 
Tehetségfejlesztő sakk, mint 

oktatási eszköz 
30 óra 



Hartyán Általános Iskola 

Év végi beszámoló 2020/21 tanév 

 

9 
 

1 fő Országgyűlés Hivatala 

„Látszatparlamentarizmus”- 

Politikai élet Magyarországon 

1945 és 1956 között 

40 óra 

1 fő 
Eszterházy Károly 

Egyetem 
alkalmazott bábjátékos 60 óra 

3 fő  Oktatási Hivatal 
DiaPed- Diabétesz oktatási 

program pedagógusoknak 
5 óra 

1 fő 

Vodafone 

Magyarország 

Alapítvány 

E- skola- IKT eszközök a 

tanórán  
30 óra 

1 fő Könyvtári Intézet 
Az online tanulás módszerei és 

eszközei 
30 óra 

 

 

A beiskolázási tervből nem valósult meg valamennyi elképzelésünk, mert voltak meghirdetett, 

és –érdeklődés hiányában – elmaradt tanfolyamok. 

A beiskolázási terv módosítására a költségek átcsoportosítása miatt került sor. 

 

 

1.6. Minősítések 

 

A 2020/21-es tanévben hat pedagógus minősítésére került sor.  

Két kolléga a pedagógus II. fokozatot célozta meg. Mindkét esetben a hatályos szabályoknak 

megfelelően, online formában zajlott a minősítési eljárás.  

Négy gyakornok kollégám minősítésére is sor került a tanév során. Valamennyi eljárás online 

formában valósult meg.  

Valamennyien sikeres minősítő vizsgát tettek, gratulálunk a szép eredményhez. 

Nagyon fontos azonban, hogy a mindennapi munkánk során elért eredményeink, 

sikereink minősítik valójában a munkánkat! Ezzel mérhető igazán az eredményességünk. A 

szakmai munka szervezése, innovatív ötletek megvalósítása, a munkához, feladatokhoz való 

hozzáállás sokat tesz hozzá a pedagógus megítéléséhez, ami nem mutatható ki minden esetben 

az elkészített portfólióból.  

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

egyszerűen csak erősítette őt lélekben. Köszönöm nekik!  

Tanfelügyeleti ellenőrzésre a tanév folyamán nem került sor.  

 

 

2.  Tárgyi feltételek  

 

Gazdálkodási mutatók 

Költségvetés 2021. január 1 – 2021. május 31. között 
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Éves intézményi keret felhasználás 

Kincstári 

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

292632 247 648  540 280 

 

Éves keret összege (Ft) 6 512 692 

2021.01-05. hónapban felhasznált keret (Ft) 540 280 

Felhasznált keret százalékos mértéke (%) 8,2% 

Még felhasználható összeg (Ft) 5 972 412 

 

 

Intézmény környezete, tárgyi felszereltség  

Intézményünk környezete kertész munkatársunk lelkes és hozzáértő munkájának köszönhetően 

rendezett, esztétikus. Ha továbbra is büszkék akarunk lenni intézményünk tisztaságára, nekünk 

is jobban oda kell figyelnünk. 

A tanévben szakmai anyag beszerzésére 125 950 Ft-ot költöttünk. A keret sokkal 

jelentősebb volt, de a munkaközösségek többsége ősszel nem élt ezzel a lehetőséggel. Ezen 

felül megkaptuk a szükséges irodaszereket is. A legnagyobb kiadást a kéz- és 

felületfertőtlenítők, illetve a papír kéztörlők biztosítása, beszerzése jelentette. Fenntartási 

anyagokra mindösszesen nettó 540 280 Ft-ot költöttünk. Iskolánkban, az első félévben három 

tanteremben volt festés a tankerület megrendelésére. Idén sajnos a parketta felújítása elmaradt. 

Tábláink közül négy teljesen új festést és vonalazást kapott, két új tábla is felszerelésre került. 

Az elmúlt évekhez viszonyítva lassult a tantermek felújításának üteme. A járványhelyzet miatt 

nélkülöznünk kellett a szülői segítséget. 

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

Nélkülük biztos nem tudtunk volna augusztusban négy termet átköltöztetni.  

A karbantartó kollégák minden felmerülő problémát időben orvosolnak. A félév során a zár- és 

fénycsőcsere, valamint a mosdó- és mellékhelyiségekben adódó javítási teendők tették ki 

munkájuk egy részét. Karbantartási anyagokra összesen 393 347 Ft-ot költöttünk. A 

járványveszély miatt kialakított osztálytermi rendszer bevezetésével együtt járó változásokra is 
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reagálniuk kellett a karbantartóknak. A legtöbb gondot a fűtésrendszer okozta idén. Volt olyan 

osztálytermünk, ahol nem működött a radiátorok egy része, vagy az is előfordult, hogy 

egyáltalán nem volt fűtés a teremben. A hideg radiátorok, a működésképtelen szelepek egy 

részének a javítása az őszi szünetben megtörtént. A súlyos problémát csak részlegesen sikerült 

elhárítani. Mivel a fűtésrendszerünk elavult és elhasználódott, mindennaposak a fűtési bajok. 

Radiátorokra, szelepekre, fittingekre a fűtésszezon alatt mintegy nettó 173 468 Ft-ot költöttünk. 

Tavasszal a tankerület jóvoltából megújult udvari játszóterünk, mert a játékok már nem feleltek 

meg a biztonsági előírásoknak. Így új játszóvár, mérleghinták, laphinta, fészekhinta, 

mókuskerék került felállításra úgy, hogy az ütésvédelemre is hangsúlyt fektettek. 

A második félévben nagy energiákat mozgósítva átalakítottuk a rendszergazda szobáját 

fejlesztő teremmé. Új bútorzatot kapott a technika terem is, melyet a Magyar- Kínai Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium ajándékozott intézményünknek. 

Májusban megérkeztek az új székek és padok, melyekkel három tanterem elhasználódott 

bútorait tudtuk lecserélni. Értékük több mint egy millió forint volt. Úgy látszik, hogy a nagyobb 

kiadásaink az év végére koncentrálódtak, mert nemrég megkaptuk az 5 új laptopot is, melyek 

bekerülési összege is több mint egy millió forint volt. 

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.   

Májusban átfogó ellenőrzésre került sor a szabályozó dokumentumok tekintetében. A kontroll 

során mindent rendben találtak intézményünkben.  

3. Tanulói létszámadatok (tanév eleji és tanév végi) 

 

Iskolánkban, a 2020-21. tanév elején 694 tanuló kezdte meg tanulmányait, ebből 2 fő 

magántanulóként. Sajátos nevelési igényű diák szakértői vélemény alapján: 34 fő, BTMN-es 

97 fő. 

Az év végi adatok szerint iskolánk tanulóinak száma 692 fő. A szorgalmi időszak során 

18 tanítványunk távozott intézményünkből és 10 fő érkezett. Intézményünk tanulói létszáma 

2 fővel csökkent ebben az időszakban. 

 

 

3.1. Természetes és számított létszám adatok évfolyamonként, osztályonként, 

távozott, érkezett tanulók száma 
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Év eleji adatok: 

 

Oszt. 

Tényleges 

lét- 

szám 

Számított 

létszám 

 

SNI BTM 
Magántanuló 

 

 

Érkezett 

 

Távozott 

1.a 29 33 2 2 - - - 

1.b 30 30 - - - - - 

1.n 30 30 - - - - - 

2.a 29 38 4 2 - 1 - 

2.b 26 33 3 6 1 - 2 

2.n 23 23 - 1 - - - 

3.a 26 29 1 2 - - 1 

3.b 19 22 1 4 - 2 2 

3.n 18 20 1 1 - - - 

4.a 24 24 - 1 - - - 

4.b 27 31 2 4 - 1 - 

4.n 21 21 - 2 - - - 

5.a 29 32 1 2 - 4 - 

5.b 25 29 2 6 - - 1 

5.c 30 39 4 10 - 5 1 

5.n 23 23 - 3 - - 1 

6.a 29 31 1 6 - 1 1 

6.b 27 32 2 5 - - - 

6.c 25 30 2 5 - 2 4 

6.n 24 29 1 2 - - - 

7.b 26 32 3 5 - 2 1 

7.c 26 30 2 8 - 4 3 

7.n 26 29 1 2 - - 1 

8.a 20 20 - 6 - - 1 

8.b 20 20 - 2 - 1 1 

8.c 23 25 1 7 1 1 2 

8.d 19 19 - 3 - - - 

8.n 20 20 - - - - - 

Össz.:        

28 694 774 34 97 2 24 22 

 

Amennyiben összehasonlítjuk az év eleji és év végi adatokat, eltérés mutatkozik. 2 tanulóval 

kevesebb volt év végén, az SNI-s tanulók száma (33 fő) 0,35%, -kal csökkent, a BTM-es 

tanulók száma (109 fő) 1,12%-kal emelkedett. 

 

3.2. Egyéni munkarend szerint tanulók száma 
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Intézményünkben a 2020/2021. tanévben 2 tanuló folytatta egyéni munkarendben 

tanulmányait.  

Évfolyam 2. 8. 

Tanulók száma 1 fő 1 fő 

 

Június hónapban a második évfolyamos tanuló sikeres osztályozóvizsgát tett, így magasabb 

évfolyamba léphet. 

A 8. évfolyamos tanuló a vizsgán nem jelent meg, így tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

 

3.3. 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 legtöbbször kérelmezik a hátrányos helyzet, illetve a 

halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a kormányhivatalnál. Ennek ellenére az 

intézmény nem rendelkezik teljes körű nyilvántartással az adatokat illetően, mert a szülők sok 

esetben nem osztják meg ezt az információt a pedagógussal.   

• HHH tanulók száma: - fő 

• HH tanulók száma: 12 fő 

 

 

3.4. SNI, BTM 

 

 

Pedagógusok 

Év eleji 

kezdő 

létszám 

BTMN 

Év eleji 

kezdő 

létszám 

SNI 

Év közben 

jött 

BTMN 

Év közben 

jött 

SNI 

Távozott 

Év végi 

záró 

létszám 

BTM 

Év végi 

záró 

létszám 

SNI 

☺ 37 1 4 10  27 9 

☺ 37 0 3 8 4 31 - 

☺ 20 4 1 5 
1 BTM/3 

SNI 
16 - 

☺ - - - - - - 14 

☺ - - - - - 32 - 

 

A tanév elején a tankerületi központ, tekintettel az SNI-s valamint a BTMN-es tanulók 

létszámára, bővítette a fejlesztőpedagógus státuszok számát az intézményben. Nagyon örültünk 

ennek a lehetőségnek, köszönetünket fejezzük ki érte! 
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Az első félévben fél állásban csatlakozott hozzánk Horváthné Nagy Vera Csilla kolléganőnk, 

míg a második félévben két új, lelkes kollégával gyarapodott a Hartyán Általános Iskola 

fejlesztő csapata: Bódor Katalin Rita és Deli Gyuláné, Mónika csatlakozott hozzánk. 

Ezáltal 4 fő teljes, és 1 fő félállású fejlesztő pedagógus dogozik nálunk, ketten 

gyógypedagógusi végzettséggel.  

Részletes beszámolójuk a mellékletben olvasható. 

 

 

 

3.5. Bejáró tanulók, körzetes, nem körzetes tanulók száma 

 

Oszt. 

Tényleges 

lét- 

szám 

Számított 

létszám 

 

 

Körzetes 

 

Nem 

körzetes 

 

Bejáró 

1.a 29 33 16 13 0 

1.b 30 30 19 11 0 

1.n 30 30 29 0 1 

2.a 29 38 16 13 0 

2.b 26 33 15 11 0 

2.n 23 23 22 1 0 

3.a 26 29 12 14 0 

3.b 19 22 6 13 0 

3.n 18 20 17 1 0 

4.a 24 24 11 12 1 

4.b 27 31 12 15 0 

4.n 21 21 17 2 2 

5.a 29 32 12 17 0 

5.b 25 29 15 7 3 

5.c 30 39 23 6 1 

5.n 23 23 18 3 2 

6.a 29 31 20 9 0 

6.b 27 32 12 14 1 

6.c 25 30 14 11 0 

6.n 24 29 21 0 3 

7.b 26 32 20 5 1 

7.c 26 30 15 11 0 

7.n 26 29 24 1 1 

8.a 20 20 11 9 0 

8.b 20 20 12 7 1 

8.c 23 25 15 8 0 

8.d 19 19 1 17 1 

8.n 20 20 7 11 2 
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Össz.:      

28 694 774 432 242 20 

 

 

Intézményünkben a körzetes tanulók aránya 62,24%, a körzeten kívüli tanulóké 34,87%. 

Körzeten kívüli tanítványaink 2,9%-a bejáró.  

 

 

 

 

3.6. Tanulószobai, napközis, egész napos iskolai csoportok száma, létszámának 

alakulása a tanév során 

 

Alsó tagozaton homogén csoportokat, a felső évfolyamokon két heterogén csoportot 

alakítottunk ki.  

Napközis csoportok száma: 14  

Átlaglétszám:  

 1-2. évfolyam: 27 fő 

 3-4. évfolyam: 22 fő 

 Felső tagozat: 26 fő  

 

Sajnos csak az első évfolyamon van olyan napközis csoportunk, amelyiket az osztályban tanító 

tanítópár vezet. Az alsó tagozaton 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, nem csak 

úgy, mellesleg végzik ezt a feladatot. Ez meg is látszik az elvégzett munkán és a stabil 

csoportlétszámokon.  

II. PEDAGÓGIAI MUNKA 

1.  A 2020/2021. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

 

Adminisztrációs tevékenységünket ebben a tanévben is 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 
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megfogalmazott kérésnek nem minden pedagógus és külsős alkalmazott tett maradéktalanul 

eleget, így az adminisztrációs tevékenység ellenőrzése során külön fel kellett erre hívni a 

figyelmet. 

 

 

1.1 A pedagógiai munka megvalósulása a munkatervben rögzítettek alapján 

 

A 2020/2021. tanév pedagógiai munkájának elemzése 

Általános helyzetkép 

 

 A tanév 179 tanítási napját a felső tagozaton megtartottuk. Alsó tagozaton 174 tanítási 

nappal zártuk a tanévet, melynek oka az alsó tagozatos pedagógusokat érintő magas számú 

Covid19 megbetegedés. Erre az időszakra rendkívüli szünet elrendelését kezdeményeztük.  

Felhasználtuk a rendelkezésre álló 6 tanítás nélküli munkanapot a következőképpen: 

 Tervezet a tanítás nélküli 

munkanapok felhasználására 

vonatkozóan a munkaterv alapján 

Megvalósult tanítás nélküli munkanapok, 

változások 

1. Pályaorientációs nap A tervezettek szerint megvalósult 

osztálykeretben 

2. Őszi nevelési értekezlet Nevelési értekezlet – munkaterv kidolgozása, 

célok feladatok meghatározása, elfogadása 

3. Félévi osztályozó értekezlet Január 25-én a félévi osztályozó értekezletet 

megtartottuk 

4. Tavaszi nevelési értekezlet A napot az intézmény pedagógusait érintő 

magas számú Covid19 megbetegedés miatt, 

a tankerületi központtal egyeztetve, a helyzet 

áttekintésére használtuk, a tervezett program 

tanítási napon, a tanórák után valósult meg. 

5. Nevelési értekezlet A fűtésrendszer elégtelen működése miatt, a 

tankerületi központtal egyeztetve, a napot 

annak javítására, karbantartására használtuk 

fel. 

A tervezett program tanítási napon, a tanórák 

után valósult meg. 

6. Hartyán nap A tervezettek szerint megvalósult 

 

Valamennyi tantárgy és évfolyam esetében a tananyagot sikerült befejezni. Előfordult, 

– főként alacsony óraszámok esetében -, hogy a tanmenetet módosítani kellett, össze kellett 

vonni témaköröket, tananyagokat annak érdekében, hogy tanév végére teljesítsük az előírtakat. 

Ezt a beavatkozást különösen indokolttá tette a digitális munkarend bevezetése, ahol alapos 

átgondolást igényelt a tanulási tartalmak esetleges átstrukturálása.  
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Kiemelt célok, feladatok a nevelő – oktató munka területén 

 

 

• Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-

rendszerének, belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek 

megerősítése. 

 

A járványhelyzet miatti intézkedések engedte lehetőségekhez mérten - néha erőn felül - mindent 

megtettünk a magas színvonalú szakmai munka eléréséhez.  

Sajnos az első félévben nagyon sok kollégánk megbetegedett, így a folyamatos helyettesítés, 

valamint a többhetes betegségek is megnehezítették a helyzetünket. A gyerekek pedig 10 napot, 

vagy két hetet is távol maradtak, a legenyhébb tünetek észlelése esetén. 

Valamennyi munkaközösség beszámolójából egyértelműen érezhető, hogy a pedagógusok 

szakmai tevékenységük megvalósítása során új tényező figyelembe vételére kényszerültek, és 

ennek megfelelően végezték munkájukat a tanév során. Tudomásul vették, hogy a tanévet 

végigkísérő járványügyi intézkedéseket figyelembe kell venni, a rendeletekben leírt ajánlásokat 

a közös érdekek mentén be kell tartani és tartatni.   

Több beszámoló esetében is megfogalmazásra került, hogy a szaktantermi rendszer hiánya 

hátrányosan érintette a szakmai munkát. A megállapítás kétségtelenül igaz. Vannak olyan 

tantárgyak, ahol a megértést támogató kísérletekhez szükséges eszközök, vagy a megvalósítást 

támogató tantermi környezet hiánya pótolhatatlan, azok mozgatása pedig lehetetlen. De sok 

olyan tantárgy is van, ahol szándékkal és ötlettel orvosolható volt a probléma. Szerencsére 

számos esetben láttunk jó példát erre vonatkozóan!  

A szigorú járványügyi szabályok betartása a készségtárgyak tanóráin alkalmazható 

módszereket is jelentősen befolyásolta, hiszen nem voltak használhatók a közös tankönyvek, 

nem lehetett énekelni, a testnevelésóra megtartása is korlátok közé szorult. Ezeknek a 

tantárgyaknak a tanóráin előtérbe kerültek viszont olyan elemek, amelyek korábban talán nem 

kaptak ennyi figyelmet. 

Ahogy egyik kollégám fogalmazott: „Legfontosabb cél ebben az évben az egészség megőrzése 

volt mindannyiunk számára!” Visszatekintve a mögöttünk álló tíz hónapra örülhetünk, hogy 

intézményünkben nem történt olyan esemény vagy tragédia, ami beigazolta volna az 

intézkedések létjogosultságát.  
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Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak felhasználásával. A különleges 

figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési szintjének biztosítása. Felkészülés az esetleges 

újabb digitális munkarendre. 

 

Ebben a tanévben nem az volt a kérdés, hogy bevezetésre kerül-e a tantermen kívüli digitális 

munkarend, hanem az, hogy mikor. Így szeptembertől készültünk erre, életben tartottuk a már 

kialakított csoportjainkat, létrehoztuk az újakat.  

Valamennyi munkaközösség beszámolójában hangsúlyosan megjelenik a tantermen kívüli 

digitális munkarend esetleges bevezetésére való tudatos felkészülés.  

A különleges figyelmet igénylő tanulókkal gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink valamint 

utazó logopédus, konduktor foglalkozott. Integrált oktatásuk során mind a jelenléti, mind az online 

időszakban figyelembe vettük a szakértői véleményben megfogalmazott javaslatokat. Tanórán kívüli 

magyarázatokkal, egyéni figyelemmel, szóbeli instrukciók többszöri elismétlésével, hosszabb 

felkészülési idővel stb. támogatták felkészülésüket, tanulásukat a pedagógusok. 

Így fogalmaztak erről kollégáim: 

„A tavaly hirtelen jött és teljesen új digitális tanrend után az idei már felkészülten ért mindenkit. 

Sok kolléga számolt be róla, hogy jó érzés volt, hogy pontosan tudta, mihez kell nyúlnia, hogy 

megtapasztalhatta az egy évvel korábbihoz képest mennyire sokat fejlődött digitális 

kompetenciája, és mennyivel rutinosabban mozog ebben a közegben. Az elmúlt évhez képest 

még inkább kihasználtuk az online világ adta lehetőségeket.” 

 

„Az említett digitális oktatás és az általa nyújtott perspektíva, sokunkat arra ösztönzött, hogy a 

jelenléti oktatásba is minél szélesebb körben alkalmazzuk a tanulást segítő programokat. 

Tapasztalatot gyűjthettünk az oktatási segédanyagok széles spektrumában és érezhettük, hogy 

a gyerekek figyelmét, érdeklődését ezekkel a segédanyagokkal sikeresen tudjuk fenntartani.” 

 

„Már ősszel kialakítottuk az első évfolyamos gyerekek szüleivel a Discordos csoportokat, és a 

szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával „élesben” is kipróbálták, így a digitális oktatás 

során már jól tudták kezelni a felületet. A szülők többsége nyitott volt az újdonságra.” 

 

„A digitális platformokat az idei tanévben tudatosabban használtuk. Sokkal alaposabban 

sikerült megismerni ezeknek a programoknak a működését és használatát. Most 

körültekintőbbek voltunk, és tudatosan készültünk egy esetleges újabb vészhelyzeti zárlatra. A 
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tanítási órákba beépítettük a wordwall-os, learningapps-es stb. feladatokat, így a gyerekek 

számára ezek nem voltak ismeretlenek. 

Szülői visszajelzés érkezett, hogy a digitális oktatás alatt és azután is a KRÉTÁ-n keresztül 

kiküldött órai munkák és leckék nagyon hasznosak és követhetőek voltak.” 

 

„Mind a jelenléti, mind a digitális oktatás során egyre többször alkalmaztuk a digitális 

technológiával támogatott oktatási módszereket. Pedagógiai eszköztárunk interaktív 

feladatokkal, mérőanyagokkal, játékokkal és színes prezentációkkal bővült.” 

 

• 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.  

Intézményünk pedagógusai törekszenek a tananyaghoz leginkább igazodó munkaformákat 

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

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

legoptimálisabb terhelésben részesüljenek. A tananyag könnyebb megértését, elsajátítását 

játékos, változatos módszerekkel, feladatokkal törekszenek megkönnyíteni. Az ismeretszerzést 

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

illetve használtatják pedagógusaink a tanórákon. 

Ebben a tanévben, tekintettel a pandémiás helyzetre, gyakran alkalmazták a nevelők a frontális 

munkaformát, ezzel is csökkentve a kontaktusok számát. Ez azonban átmeneti megoldásként 

szolgált, mert hatékonyságát figyelembe véve kevésbé eredményes. Tanítványaink sokkal 

magabiztosabban mozognak a szociális tanulás lehetőségeit kihasználva a páros, valamint a 

csoportmunkában, illetve előszeretettel vesznek részt a kooperatív szervezésű tanórákon.  

A LEGO, mint oktatási eszköz is belépett a korszerű munkaformák sorába, a szövegértés és a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének érdekében. 

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

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

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

Maximálisan meg akarnak felelni a tanítói elvárásoknak, melyekhez szerencsés esetben szülői 

elvárások is kapcsolódnak. 

Felsős tanítványaink esetében sokszor azt érzik a pedagógusok, hogy „van egy fontos mozzanat, 

ami gátolja, hogy a siker felszínre kerüljön: a gyerekeknek nem csak ismernie kell ezeket a 
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technikákat, de akarniuk is kell használni. Ahol nincs akarat, nincs szülői támogatás, ott hiába 

tuszkoljuk a fejekbe a módszereket. Tudja, érti, de nem alkalmazza. Sok beszámolóból és sok 

évközi beszélgetésből kiderült, hogy jelenleg a legnagyobb probléma a motiválatlanságban 

rejlik. Sikk nem tanulni, sikk lazán venni mindent. Az a legmenőbb, aki a legkevesebb 

energiával éli meg az iskolai mindennapokat.” 

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

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

következetes elvárás és értékelés. 

Az év végi eredmények javulását a legtöbben a tanórai differenciálásban, az önálló 

cselekedtetésben, a kreatív eszközök használatában látják. A látogatott tanórák alkalmával az 

utóbbi kettőre rendszeresen láthattunk példát, de a differenciálás még a látogatott tanórák 

esetében sem valósult meg minden esetben. Felmerül a kérdés, valóban benne van-e pedagógiai 

eszköztárunkban a differenciálás, vagy csak tudjuk, hogy mit kellene tennünk? 

A digitális munkarend időszakában gyakran volt nehézkes a tanulókkal való 

kommunikáció. Ennek oka nem csak a technikai nehézségekben keresendő, sokszor érezték úgy 

a pedagógusok, hogy egyedül vannak, mert kérdéseikre alig kaptak választ, de voltak olyan 

osztályok, ahol nem volt semmi reakció.  

Mindezek azt mutatják, hogy bár sokat tettünk, még bőven akad feladatunk ezen a területen. 

 

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

fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák kidolgozása 

munkaközösségi szinten a jobb eredmények elérése érdekében. 

 

Az előző tanévben elmaradtak az országos mérések. Az eredményesség növelésére 

megfogalmazott stratégiánkat az idei tanévben igyekeztünk megvalósítani. A felkészítés a tanév 

folyamán folyamatos volt, a digitális munkarend időszaka alatt is megvalósult.  

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, 

szülők bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával.  

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

kialakítása, segítése) 

 

Elengedhetetlen a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítése a tanórákon. 

Többletidő adásával, tanórai megsegítéssel, mennyiségi és minőségi differenciálással, és 
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segédeszközök használatával próbálunk segíteni nekik. Fontos, hogy az értékelésünk fejlesztő 

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

gyerekeket.  

Alsó tagozaton minden délután találkoznak a pedagógusok a szülőkkel, így folyamatosan 

lehetőség adódik a megbeszélésekre. Napi szinten tartják a személyes kapcsolatot, jelzik a 

tanulási problémákat, javaslatot tesznek, hogyan segítsék gyermekeiket az otthoni tanulás 

során.  

Szaktanáraink egyéni konzultációkat tartottak az érintett tanulóknak, és szüleiknek. 

Felhívtuk a figyelmet a kerületben működő ingyenes korrepetálási lehetőségekre (Kikötő, 

KomaBázis), több tanulónk ezt igénybe is vette. Több osztályfőnök felvette a kapcsolatot az 

iskola szociális segítőivel, akik segítettek a gyerekek felzárkóztatásában.  

Az osztályban tanító pedagógusok, gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink, az 

iskolapszichológus rendszeresen tartottak konzultációt, segítették egymás munkáját a gyerekek 

érdekében. 

A korábbi évekhez hasonlóan, sajnos ebben a tanévben is kevés lehetőség adódott a 

pedagógusok kötött óraszámában megtartható felzárkóztató foglalkozások szervezésére. Ennek 

ellenére volt néhány pedagógus, aki a tanulók és a tanítás iránti elkötelezettségéből adódóan a 

neveléssel-oktatással le nem kötött időkeretben tantárgyi felzárkóztatást tartott. Ezt 

példaértékűnek tartom! A beszámolókban pedig azt is olvashattam, hogy ennek a munkának 

kézzel fogható eredménye lett, javultak a felzárkóztatásban részt vevő tanulók szaktárgyi 

eredményei.  

Fontos azonban kiemelni, hogy nemcsak a pedagógusnak, hanem a szülőnek is elemi 

kötelessége, hogy gyermeke tanulmányi előmenetelét figyelemmel kísérje, segítse. Az 

eredményes iskolai előrehaladás érdekében a pedagógusnak, gyereknek és a szülőnek együtt 

kell munkálkodnia a közös cél érdekében. 

Néhány gondolat a beszámolókból: 

„Sajnos a leginkább veszélyeztetett tanulók voltak azok, akik a tanév során nagyon sokat 

hiányoztak, emiatt fejlesztő kollégáink segítségét sem tudták igénybe venni. Ezek a gyerekek 

megfelelő szülői támogatást sem kaptak, a digitális oktatásban egyáltalán nem, vagy elvétve 

vettek részt, ezáltal esélyük sem volt a felzárkózásra. Így fordulhat elő, hogy elsős 

osztályainkból több kisgyerek szülei döntöttek az évismétlés lehetősége mellett.” 
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„A sok megsegítő eljárás ellenére tanulóinknál különböző hatásfokkal válnak be a megtett 

intézkedések. Vannak tanulók, akik hatalmas fejlődésen, pozitív változáson mennek keresztül. 

Mind viselkedésben, mind tanulásban eredményesen érik el a közös célokat, de a sikertelenség, 

eredménytelenség is előfordul. Ennek hátterében a szülői hárítás, a probléma meglétének 

tagadása húzódik meg.” 

Szaktanáraink a fejlesztőpedagógusokkal, gyógypedagógusokkal valamint az osztályfőnökökkel 

közösen nagyon jól együttműködve segítik azon gyerekek munkáját, akik veszélyeztetettek. Ahol 

a szülőt is sikerült bevonni, szép eredményeket értünk el. A motiváltság itt is kulcskérdés. Sajnos 

van olyan diákunk is, akinél nem sikerül a megfelelő szülői támogatást a munkánkhoz 

hozzátenni és nem tudtunk egyelőre sikert elérni. De jó úton járunk!” 

 

• 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára  

 

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

szóbeli felvételire, megvalósult a tanév során. Magyar és matematika tantárgyból a 

pedagógusok tartottak felvételi felkészítő foglalkozásokat a diákoknak. A beszámolókból 

kitűnik, hogy a felkészítő foglalkozásokon való részvétel minden partner számára fontos volt. 

A következőképpen írtatok ezekről az alkalmakról: 

„Nem hagytuk magukra a nyolcadikosokat. Első félévtől egészen a felvételi vizsgák megírásáig 

minden héten 1x kifejezetten felvételi feladatokkal foglalkozó felkészítő órákat tartottunk.” 

„2 tanuló felvételizett művészeti iskolába az általam tanított 8. osztályokból. Felajánlottam 

nekik heti 1 felkészítő különórát, de kérésükre végül a rajzórák keretében foglalkoztam velük 

külön, a portfóliókat közösen állítottuk össze. Örömömre szolgál, hogy egyikőjük felvételt 

nyert.” 

„Mindenkinek felajánlottam, hogy aki történelemből vagy testnevelésből fog felvételizni, 

segítek felkészülni. Örömömre szolgált, hogy a gyerekek éltek is ezzel a lehetőséggel, ráadásul 

fel is vették őket a kiválasztott iskolába. Saját osztályommal szeptember óta készültünk a 

felvételire. Osztályfőnöki órákon szituációs játékokkal gyakoroltunk a szóbeli 

elbeszélgetésekre.” 
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„A nyolcadikosok felkészítése a jól megszokott rendben ment a matematika írásbelikre. A 

három nyolcadikban érintett matematika szakos kolléga mindegyike tartott hetente 1-1 

felkészítő órát. Ezek között voltak nagy létszámban látogatott csoportok és hullámzó 

érdeklődést mutató társaságok is.”  

 

„A szóbeli felvételire osztályfőnökként készítettem a gyerekeket. Osztályfőnöki órákon felvételi 

bizottságokat hoztunk létre, ahova sorra érkeztek a felvételizők. Általános elbeszélgetéseket 

játszottunk el, elemeztük az eljátszott szituációkat, fejlesztettük a viselkedéskultúrát. Nagyon 

sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ez sokat segített nekik az éles szituáció előtt.” 

 

„Kollégáim a tanórák keretében és tanórán kívül is készítették tanítványaikat a középfokú 

beiskolázási eljárás német nyelvű szóbeli meghallgatásaira.”  

 

• Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele 

Az idei tanévben a járványügyi helyzethez igazodva kellett végezni a munkánkat. A 

legfontosabb a minősítés előtt álló kollégák értékelése volt, bár terveztük az új kollégák belső 

értékelését is, de az a többszöri digitális oktatásra történő átállás miatt nem valósult meg. 

Így 2 alsós kolléga esett át teljes körű belső értékelésen, és készítette el az önfejlesztési tervét. 

A felület idén sem volt könnyen kezelhető, gyakran leállt, lezárt, pedig a határidőket mindig 

tartottuk. Természetesen papír alapon is őrzünk minden dokumentumot, ugyanis a jelenlegi 

szabályok lehetőséget adnak a papír alapú tárolásra is. 

• Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi támogatása, 

mentorálása. 

A beszámolókból egyértelműen kitűnik, hogy a belső tudásmegosztásra való igény jelen van a 

szakmai közösségekben és az intézményi közegben is.  Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, 

hogy több munkaközösség arról számolt be, hogy a Discord alkalmazás segítségével igyekeztek 

áthidalni a személyes találkozás hiányát, és szakmai észrevételeiket, új gondolataikat, 

javaslataikat így is igyekeztek eljuttatni egymáshoz.  

 

„Discordon van egy saját szerverünk a munkaközösségünk számára. Itt, illetve az email 

rendszeren keresztül tudunk a leghatékonyabban kommunikálni. A munkatársakkal 

folyamatosan beszéltünk a módszerekről, tapasztalatokról, újításokról. Megosztottunk 
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programlehetőségeket, feladatlapokat, tudásunkat. Hasznos weboldalakat, módszertanokat, 

feladatokat kaptunk-adtunk egymásnak. Egymást próbáljuk mindig segíteni.” 

„A matematika - fizika - kémia tanári szakmai kommunikáció folyamatos volt a tanév során. 

Remek ötletekkel segítettük egymás munkáját, tanácsokkal láttuk el egymást probléma esetén, 

az idei tanévben szorosan tudtunk együttműködni annak ellenére, hogy kevesebbet találkoztunk 

a közös folyosón. Talán pont ezért kerestük egymás társaságát többször, mert hiányoztak a 

közös megbeszélések az „emeleti szekcióban.” 

„Kollégáim egybehangzó véleménye szerint, munkaközösségünkben rendkívül jól működik 

egymás szakmai és emberi támogatása. A munkaközösséget érintő feladatmegosztás nagyon jól 

szervezett köztünk. Arra is figyelmet fordítunk, hogy egy-egy több feladattal járó időszakban 

tehermentesítsük egymást. Saját ötleteinket – vonatkozzon az egy tanóra megvalósítására, vagy 

a tanulókkal való kommunikációra, mindennapi kapcsolatápolásra – szívesen és rendszeresen 

megosztjuk egymással, kölcsönösen jól fogadjuk a tanácsokat.” 

 

A jól működő online kapcsolattartás megtartása mellett szívből reméljük, hogy a következő 

tanévet már a jól megszokott keretek között tervezhetjük és szervezhetjük, így a 

munkaközösségi élet, a belső szakmai tudásmegosztás és támogatás is visszakerülhet a 

személyes találkozás keretei közé. 

Nagyon szerencsések vagyunk, hiszen idén több új kollégával is bővült pedagógus 

közösségünk, akiknek szükségük volt a segítségre, támogatásra mind emberileg, mind pedig 

szakmailag is. Örömünkre, a Hartyánban még nem látott módon, négy új gyakornok kolléga 

kezdte meg a szakmai munkát, egy gyakornok munkatársunk tartós távollétről tért vissza, és 

van olyan kollégánk is, aki eddig más területen dolgozott. Hozzájuk csatlakozott még több 

olyan munkatárs, aki máshol már szerzett tapasztalatokat, de az új munkahely szokás-és 

elvárásrendjét meg kellett ismernie. Öröm volt olvasni a beszámolókban, hogy ők 

valamennyien megtalálták a helyüket közösségünkben, jól érzik itt magukat. Itt szeretném 

megköszönni azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik mentorként segítették a 

beilleszkedésüket, szakmai fejlődésüket, vagy munkatársként támogatták őket a kezdeti 

bizonytalanságok leküzdésében, tanácsaikkal, tapasztalataikkal segítették őket. 
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„Az idei évben, nagy örömünkre új kollégával bővült a munkaközösség. Végre kijelenthetjük, 

hogy egységes, erős angol munkaközösségünk van. Igyekeztünk minden feladatban segíteni 

(tanmenet, az új NAT ismertetése, házirend), szakmailag és emberileg is támogatni.” 

 

„Szeptembertől gyakornok kollégával bővült szakmai közösségünk. Úgy gondoljuk, hogy nem 

csak személyiségével, de példaértékű szorgalmával, szakmai felkészültségével is nagy 

mértékben erősítette csapatunkat. Beilleszkedése zökkenőmentes volt, minden vállalt és rábízott 

feladatát maradéktalanul és nagy odafigyeléssel látta el. Lendületet és színt hozott közénk.” 

 

„Munkaközösségünk új tagja mind a mi, mind az ő megítélése szerint nagyon jól beilleszkedett 

közénk, megszerettük vidám, jó meglátásokkal bíró személyét. A tanév folyamán igyekeztünk 

minden információt megadni neki, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki magából és ő is sokat 

kérdezett, ami nagyban segítette ezt a folyamatot. Remélem ő is érezte a támogatásunkat.” 

 

„Fejlesztőpedagógusaink tábora is két fővel erősödött ebben az évben a vezetőség gyors 

reagálásának köszönhetően. A beilleszkedésüket, a helyük megtalálását az első perctől kezdve 

kiemelt feladatának tekintette az őket fogadó kolléganő. Mind a szakmai alapjaikat, mind a 

kollegiális beilleszkedésüket segítette.” 

 

„Az egész tanári kar nagyon segítőkész. Nagyon jól érzem magam a suliban, bármi kérdésem 

van, mindenki azonnal segít mindenben. Szuper együttműködő kollégákat ismertem meg.  

Szeretek itt dolgozni!” 

„A kezdeti nehézségekben kollégáim tanácsaikkal, közvetlen bátorító szavaikkal erősítettek, 

hogy minél előbb megtaláljam helyem a különböző tevékenységekben, és az új közösségben. 

Segítségüket ezúton is szeretném megköszönni.” 

    „Nagyon köszönöm mindenkinek a szeretetteljes befogadást, bizalmat és segítőkészséget! 

Április 19-től kezdtem a munkám, kissé félve, mert nagy kihívást jelentett számomra az órarend 

elkészítése, a Kréta használata és az online oktatásba való bekapcsolódás, de olyan támogató 

és segítő környezet vett körül az iskolában, ahol könnyen túl lettem a kezdeti nehézségeken és 

örömmel kezdtem el a munkám.” 
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„Nagyon örültem, hogy a Hartyán Iskolában tudtam elhelyezkedni gyógypedagógusként. (…) 

Összességében az a kép alakult ki bennem az iskoláról, hogy MINDEN MŰKÖDIK, minden 

gördülékeny, mindenki segítőkész a kollégákkal, nagyon szeretek itt lenni.” 

• Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata 

Intézményünkben a szakmai munkaközösségek a két érintett évfolyamon, a NAT 

követelményeinek megfelelően elkészítették, illetve átdolgozták a korábbi felmérőket. 

Kidolgozásra kerültek a sajátos nevelési igényű tanulók számára is mérőanyagok, melyekben 

ügyeltek a pedagógusok a minőségi és a mennyiségi megkülönböztetésekre. 

Két új változtatásban a tantestület közösen döntött: egyik az érdemjegyek súlyozása, a másik, 

hogy öt darab házi feladat hiány után adunk elégtelen osztályzatot. 

 

• A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új módszerek 

nevelési programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a differenciálás, 

valamint a korszerű pedagógiai módszertani alapelvek alkalmazása. Számunkra 

változatlanul kiemelt szerepet kap az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés. 

 

A munkaközösségek beszámolóiból - már aki megfogalmazta véleményét ezzel kapcsolatban- 

az körvonalazódik, hogy ezen a területen jól állunk, elégedettek lehetünk, hiszen az 

egységesség vagy a differenciálás évek óta a hétköznapi rutinunk része. Sokan vettünk részt 

továbbképzéseken a korszerű pedagógiai módszertan megismeréséről is, ezeket az idei 

járványhelyzet adta lehetőségekhez mérten igyekeztek kollégáink alkalmazni. Az aktív tanulás, 

a tanulói kompetenciafejlesztés terén is sokat tettünk, de az eredmények itt még nem 

jelentkeznek olyan mértékben, amennyi energiát ebbe fektetünk.  

„A differenciálás oly annyira a testnevelés jellemzője, hogy nemcsak a Nemzeti Alaptantervben 

előírtak miatt alkalmazzuk, hanem folyamatosan megjelenik a differenciált oktatás a tanítási-

tanulási folyamatokban, a tanulók különböző képességei miatt, nagyon fontos az egyéni 

képességekhez igazodó fejlesztés.” 

„Az egységesség és a differenciálás a 2020-as Nemzeti alaptanterv bevezetése előtt is szerves 

részét képezték pedagógiai módszereinknek, pedagógiai munkánknak. A tanulói 

kompetenciafejlesztésre is mindig komoly hangsúlyt fektettünk. Munkánk során mindig 

törekedtünk arra, hogy tevékenységeinkkel alkalmazkodjunk a ránk bízott tanulók tanulási 
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igényeihez, ismerjük a diákok szükségleteit, és ennek megfelelően differenciáljunk, ezáltal 

adaptív oktatást valósítsunk meg.” 

 

• A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A ”kulcskompetenciák” kifejezés nevéből eredően jól érzékelteti, hogy ezek olyan 

kulcsfontosságú ismeretek, készségek, képességek és attitűdök, amellyel mindenkinek 

rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, hogy be tudjon 

illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. Ezek fejlesztése komplex feladat, vagyis 

csak együttes, párhuzamos fejlesztésük vezethet optimális személyiségfejlődéshez. Ezt a 

beszámolók is igazolják.  

A tanulás kompetenciái  

A tanulás kompetenciájának kialakításához arra van szükség, hogy a tanulóban kialakuljon a 

tanulás iránti belső motiváció. Nagyon fontos, hogy ennek kapcsán ne csak különböző tanulási 

stratégiákra, stílusokra, eszközrendszerekre, ezekhez kapcsolódó attitűdökre gondoljunk, 

hanem olyan helyzetek megteremtésére is, amelyben a tanulók képesek alkalmazni megszerzett 

tudásukat. Fontos ez azért, mert egyre nagyobb értéke és jelentősége van annak, ha valaki 

többször meg tudja újítani a tudását. A mindennapokra egyre inkább az a jellemző, hogy a 

birtokolt tudást (az ismereteket és ezek alkalmazását) egyre gyakrabban kell a megtanultaktól 

eltérő helyzetekben és összefüggésekben alkalmazni. 

„A megfelelő tanulási stratégiák kialakítását az első évfolyamon nagyban befolyásolta a 

veszélyhelyzeti intézkedések bevezetése. Sajnos az első évfolyamon nem lehetett megfelelően 

megvalósítani az önálló tanulásra nevelést, hiszen tanórai idősávokban történő étkezés miatt 

délelőtt mindössze két tantárgyi órája lehetett a gyerekeknek, és több óra a délutáni idősávba 

került át.” 

„A tanórákon a tanulás- és a kommunikációs kompetenciák a leghangsúlyosabbak: a házi 

feladatok közös megbeszélésével, egymás segítésével, tanulási technikák gyakorlásával 

próbáljuk fejleszteni ezeket.” 

„Hatékony, változatos módszertani eszköztárral el szeretnénk érni, hogy a tanulók képesek 

legyenek önállóan tanulni, saját tanulásukat megszervezni. A tanuláshoz való hozzáállást 
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pozitív irányba billentsük el. Nagyon fontos feladatom a felsőben azoknak a tanulási 

technikáknak a megismertetése, amelyeket majd a középiskolában, illetve később felnőttként is 

alkalmazni tudnak a diákok.” 

• A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció 

 

A kommunikációs kompetencia fejlesztésének a tapasztalati tanulás jelenti az alapját. 

 Az iskolai ismeretek elsajátításnak a nyelv a legfőbb eszköze és azt is tudjuk, hogy az otthon 

elsajátított nyelvhasználat nagyban befolyásolja az iskolai esélyeket. A mai rohanó világban 

azonban már egyre kevesebbet beszélnek, beszélgetnek otthon a gyerekek, elég sokan vannak, 

akik korlátozás nélkül játszhatnak digitális eszközökkel. Előfordul, hogy szókincsük szegényes 

és nehezen tudják magukat kifejezni, összefüggő mondatokban beszélni. Ezért alsó tagozaton 

a szóbeli kifejezőkészséget többek között sok beszélgetéssel, élmények elmesélésével, spontán 

megnyilatkozások meghallgatásával, közösségi játékos feladatokkal fejlesztjük, valamint 

mondókákkal, mesehallgatással. Felső tagozaton már az olvasott szövegről alkotott saját 

szavakkal megfogalmazott beszámolókkal, összetett feladatokhoz készített kreatív 

szövegezésekkel igyekeznek a kollégák fejleszteni ezt a kompetenciát. Nyilvánvaló az is, hogy 

anyanyelvi kompetencia nélkül lehetetlen az önálló tanulás történelemből, földrajzból, 

biológiából, természetismeretből, fizikából, de egy matematikai szöveges feladat 

megoldásánál is nélkülözhetetlen. 

„Kiemelt figyelmet fordítunk a kommunikációs kompetencia területre. Fontosnak tartjuk, hogy 

első osztályban képessé váljon egy tanuló a gondolatait, érzéseit, szóban, majd később írásban 

is kifejezni. Reggeli után rendszeresen beszámolhattak a gyerekek a velük történtekről, szívesen 

megosztották egymással élményeiket, örömeiket, bánatukat.” 

„Folyamatos igény a gyerekek felé, hogy választékosan, helyes szóhasználattal és a 

szaktantárgyi nyelvezet pontos használatával kommunikáljanak óráinkon. A szöveges feladatok 

értelmezése vagy éppen azok átfogalmazása, saját szavakkal való megfogalmazása is elősegíti 

ezen kompetencia fejlesztését. Óráink állandó része a feladatok, tananyagok hangos 

felolvastatása, az olvasottak értelmezése, kiselőadások megtartása, ahol törekszünk arra, hogy 

ez ne felolvasás, hanem valóban előadás legyen.” 

„Egy-egy projectmunka után közösen értékeltük a csoportokat, ötletbörzéket tartottunk, 

érvelésekre bíztattuk a tanulókat, bemutatókat/prezentációkat kellett előadniuk. Az ének-zene 
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órákon a népdalok, műdalok, más népek dalainak szövegének értelmezése kapcsán tudtuk 

megvalósítani a szókincsbővítést, szövegértés fejlesztését az életkori sajátosságok 

figyelembevételével.” 

• A digitális kompetenciák 

A tantermen kívüli digitális munkarend tavaly márciusi bevezetése nagymértékben támogatta 

mind a pedagógusok, mind a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődését. Ez ebben a tanévben 

is folytatódott, így törvényszerű volt e területen a további fejlődés. Pedagógusaink tudatosabban 

használták a különböző tanulást segítő digitális platformok tanórán történő alkalmazását is. 

Ennek köszönhetően nem volt ismeretlen a gyerekek számára WordWall, a Learningapps, az 

Okosdoboz használata. 

Felső tagozaton az online felületek használatát, a PPT-k készítését, a diákok által elkészített 

bemutatókat nevezték meg a kollégák fejlesztési lehetőségként. Rajz órán rajz- digitális 

alkalmazások, képszerkesztők, videó programok, online képmodifikációk stb. használatával 

fejlesztette a pedagógus a diákokat. Énekórákon a gyerekek kutatómunkaként zeneszerzők 

életével, munkásságával, vagy zenetörténeti korokkal kapcsolatos feladatot oldottak meg.  

Több kollégánk a VEKOP pályázat kereteiben is sokat tesz a LEGO eszközökkel támogatott 

oktatással ezen kompetencia fejlesztéséért. 

 

• A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

Bár mindennapi kommunikációnkban gyakran emlegetjük, hogy a matematikának és a logikus 

gondolkodásnak kiemelkedő szerep jut hétköznapjainkban, a beszámolókban keveset lehetett 

erről olvasni. 

Az első évfolyamon az új NAT nagyobb teret és időt engedett a hosszabb előkészítő időszak 

biztosításával a készségfejlesztésnek, a tevékenykedtetésen alapuló felfedeztetésnek. Ez egy 

óriási segítség volt ebben a tanévben, hiszen az elsős kisdiákok úgy ültek be szeptemberben az 

iskolapadba, hogy az óvodai életük utolsó fél évét a veszélyhelyzet miatt otthonukban töltötték, 

nem közösségben. Kimaradtak az életükből azok a nagycsoportos foglalkozások, amik arra 

lettek volna hivatottak, hogy segítsék az átmenetet óvoda és iskola között.  

Változatos módszertani kultúra és változatos eszközhasználat révén igyekeztek a pedagógusok 

a tanóráikat színesíteni. Első osztályban a matematika tantárgy nyelvezetével ismerkednek meg 

a tanulók. A biztos alapok a legfontosabbak elsőseink tanításában, ezért egy témát több 

szemszögből is megközelítettünk. Törekedtünk a logikus gondolkodás fejlesztésére és a 
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matematikai problémamegoldó, analitikai gondolkodás kialakítására, megalapozására. 

Az alsó tagozat többi évfolyamán is hangsúlyt kap a tevékenység-központú módszertan. A 

játékosság, a szemléletesség, a cselekvő, tapasztalati úton szerzett ismeretek, a kreativitást, 

logikus gondolkodást fejlesztő eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása. A 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása segíti a matematikai kompetencia fejlesztését, de 

ebben az évben a Covid miatt ez háttérbe szorult.  

A felső tagozaton matematikát tanító kollégáink a következő gondolatokat fogalmazták meg. 

„Törekszünk arra, hogy a tanulók a tantárgy tanulása során ismerjék fel a logikai illetve az ok-

okozati összefüggéseket. Biztos tudással használják a matematikai algoritmusokat. A tanultakat 

a mindennapi életben is tudják alkalmazni.  

Korábban nem volt szükség a "józan paraszti ésszel" megoldható feladatok olyan mértékű 

gyakorlására, mint jelen rohanó világunkban. 

A gyerekekre évről évre feltűnően kevésbé jellemző, hogy ha a matematikai tudás nincs is meg 

olyan mértékben, mint szeretnénk, azokban a feladatokban, amikben nem kell számolni, 

képleteket tudni, algoritmikus gondolkodást használni, még ők is helytállnának. Márpedig a 

logikus gondolkodás a leghétköznapibb szituációkban is szükséges lesz életük során.” 

 

• A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Iskolánk pedagógusai mind nagy hangsúlyt fektetnek a diákok egymás közötti 

kommunikációjára, arra, hogy tanulóink legyenek elfogadóak, toleránsak a társaik iránt. 

Szenzitívek legyenek mások problémáira, és lehetőség szerint segítséget nyújtsanak a 

társaiknak, vagy ha ezt nem tudják megtenni, bízzanak az őket körülvevő felnőttekben és 

merjenek segítséget kérni ilyen problémák esetén. 

 

A pedagógiai munkánk során igyekeznünk kell hozzásegíteni a diákokat ahhoz, hogy 

felismerjék saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot. Találják meg saját 

képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb 

közösségekben. A közösségfejlesztést nagymértékben szolgálnák a rendezvények, iskolai 

programok, ünnepségek, valamint a tanulmányi kirándulások, amik sajnos ebben a tanévben 

nemigen tudtak megvalósulni. 

Egyik munkaközösségünk így vélekedik erről: 
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„A tantárgyunk jellegéből adódóan, óráinkon olyan személyiségjegyek, tulajdonságok jelennek 

meg, akár egyéni, akár társas szinten, ami máshol egyáltalán nem. Ezért nekünk nagy a 

felelősségünk ezen személyiségjegyek formálásában.  

(kudarctűrés, akarat, kitartás, küzdeni tudás, fájdalom, empátia, együttműködés, győzelem-

vereség elfogadása, sportszerűség, önbizalom)” 

 

• A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

A tanuló ezen kompetenciák elsajátításával képessé válik arra, hogy értékesnek tartsa a kreatív 

ötleteket és produktumokat, az innovatív tevékenységeket, és önmaga is kreatív alkotásokat 

hozzon létre egyes tanulási területeken. Mindemellett képessé válik az esztétikai átélésre és az 

önkifejezésre művészeti eszközökkel. A tanulók megtanulják értékként kezelni, hogy a saját 

gondolataik kifejezését és mások véleményének befogadását sokféle szempont alapján képesek 

megvalósítani. 

„Rendszeres mesehallgatással, beszélgetéssel, játékkal és tanórákon minél több technika 

használatával, a fantázia használatával törekszünk a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés 

és kulturális tudatosság kompetenciáinak fejlesztésére.” 

„Ének-zene tantárgyból a kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság kompetenciáját tartjuk 

fontosnak. Van olyan óra, ahol versek, mondókák új megközelítésével kísérletezhetnek a 

gyerekek az órákon irányított formában. A ritmikai fejlesztést versírás segítségével is 

támogatjuk, melyen keresztül az önkifejezés is megvalósul.” 

• Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Úgy gondolom, hogy már az alapfokú oktatásban is sokat tehetünk ezen kompetenciák 

fejlesztéséért. Ezt segíti a minden évben megrendezésre kerülő pályaorientációs nap, ahol a 

tanulók bepillantást nyerhetnek egy- egy szakma, foglalkozás feladatkörébe, és a munka 

világához kapcsolódó kompetenciák birtokában nyitottá válnak különböző munkakörökre és az 

azokhoz tartozó szerepek betöltésére. A különböző csoport és kooperatív feladatokon keresztül 

kialakul a tanulókban a vállalkozási hajlandóság, a kezdeményező hozzáállás, és az új ötletek 

iránti pozitív attitűd, a jövőbe vetett bizalom, valamint a munkavégzéshez szükséges készségek 

minőségi szintű elsajátítása. 

 

• A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 
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foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

Intézményünk ebben a tanévben csatlakozott először a fenntarthatósági témahéthez. Az alsó 

tagozatos gyerekek jelenléti oktatás keretein belül kapcsolódhattak be a feladatokba, míg a 

felsősöknek online térben valósult meg a program. A visszajelzések vegyes képet mutatnak. 

Míg az alsós tanítók egyértelmű tanulói lelkesedésről számolnak be, addig felsős kollégáink 

nem rejtik véka alá azt sem, hogy nem egy esetben kellett megküzdeniük a tanulók 

érdektelenségével, esetleges otromba megjegyzéseivel. Persze azért nekik is sikerült pozitív 

élményeket gyűjteni. Nagyon bízunk benne, hogy a következő tanévben, a korábbi 

tapasztalatokat felhasználva, valamennyi tanuló személyes jelenlétével sikerül megvalósítani a 

programot.  

Erről így írtatok: 

„A témahét foglalkozásait a kollégákkal összehangoltan valósítottuk meg. A tantárgyak 

egymással összekapcsolódtak, a gyerekek ismeretei több oldalról lettek megtámogatva. 

Felszabadultan készítették el a feladatokat. Látható volt, hogy értik, tudják, miről van szó, 

könnyen összekapcsolták a különböző órákon szerzett ismereteiket. Örömmel meséltek 

megszerzett tudásukról. A téma megértését játékos feladatmegoldások segítségével mértük. A 

gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat.” 

 

„A fenntarthatósági témahét keretén belül több olyan tanórát is tartottunk, amelyen a magyar 

nyelv és irodalom tantárgy mellett a környezetismeret, a vizuális kultúra, a matematika, az 

életvitel és gyakorlat, digitális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó tartalmak, tevékenységek is 

megjelentek. Az élménypedagógia segítette a tanulókat abban, hogy saját élményeiken, 

tapasztalataikon keresztül aktív, életszerű tudást szerezzenek, készségeik fejlődjenek, 

értékrendjük formálódjon.” 

 

„Személyes sikernek könyvelem el, hogy megtaláltam a választott témámhoz a tananyaggal való 

összekötést. A gyerekek is vevők voltak rá. Konklúzió: kell a kötetlen beszélgetés, hasznos kicsit 

eltérni a tananyagtól. Módszertanilag is hasznos volt, mert fejlődik a szóbeli kommunikációs 

készség, mellette a gyerek személyisége is megmutatkozik.” 

 

„Nagyon jól sikerültek a digitális témahéten általam kiválasztott „Minőségi oktatás”-sal 

kapcsolatban megtartott online órák. A diákok visszajelzése alapján, szívesen fogadták, érdekes 

volt, más volt. A legtöbb hozadékát abban láttam, hogy olyan diákok is megnyíltak, aktivizálták 
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magukat, akik egyébként a mindennapok csendes szemlélődői.” 

 

„Nagyon örültem, hogy a Fenntarthatósági Témahéten olyan témakörben tarthattam 

foglalkozást a gyerekeknek (ha online is), amely nem feltétlen része a magyaróráknak, mégis 

kapcsolódik a tantárgyamhoz. A legjobb az volt, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam a 

gyerekektől, hogy sok új, számukra meglepő információval gazdagodtak, amely kicsit talán 

átformálja a gondolkodásukat és hatással lesz a jövőjükre. Nagyon jókat beszélgettünk, 

vitáztunk (nem veszekedtünk). Úgy mondták el a véleményüket, tapasztalataikat, hogy közben 

meghallgatták a másikat, kíváncsiak voltak egymás gondolataira.” 

 

„A témahetek alkalmával összekapcsoltuk a témák feldolgozását a német nyelvvel. A tanulók 

nyitottsággal fogadták kezdeményezéseinket és aktívan vettek részt az órákon. Tapasztalataink 

szerint ezek a tanórák katalizátorként hatottak az önálló véleményalkotás, érvelés és a tanulók 

német nyelvű vitakultúrájának fejlesztésére.” 

 

➢ Az 1. és 5. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek elkészítése. 

 

Az új Helyi Tanterv alapján elkészített tanmenetekről általánosságban elmondható, hogy 

mindenben megfelelnek az iskola helyi tantervében megfogalmazottaknak. A tanmenetek 

mindegyikében megtalálhatók a követelmények, beosztásuk megfelelő. Mellékletben jelölték a 

különleges figyelmet igénylő tanulók tanórai megsegítésének módozatait, illetve a digitális 

témahetek anyagát. Minden tanmenetben a témakör megnevezése mellett az óra témája, a célok, 

a feladatok, a fejlesztési terület, az ismeretanyag is megjelenik.  

Az idegen nyelv tanmeneteknél a fejlécben jelezték a pedagógusok a rövidítések 

szómagyarázatát. Ennek segítségével a szülő le tudja fordítani a tanmenet sorait. Maximum 2 

órát vontak össze. Ezek az egységek még mindenki számára átláthatóak, és egy-egy órának az 

anyagát pontosan követni lehet.    

A munkaközösségek tagjai egységes formátumot használtak. Az OH által ajánlott, a helyi 

tantervnek megfelelő tanmeneteket készítettek. 

 

• Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül 

versenyekre való aktív felkészüléssel és részvétellel. 
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A tehetséggondozás, a tanulók ismereteinek bővítése, egyéni képességeik 

továbbfejlesztése minden pedagógus szívügye.  

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

önbizalom, az odafigyelés, a határozottság, magabiztosság megerősítése a legfontosabb, amit 

tehetünk, tanítványaink érdekében. Az előbb leírtakra próbálunk mindennap tudatosan figyelni, 

mert nagyon fontos, hogy a gyerekek sikerként éljék meg az iskolában töltött időt. A sikeres 

gyerekek leggyakrabban olyasmiben alkotnak kiemelkedőt, amit nagy kedvvel, türelemmel, 

odafigyeléssel csinálnak. A képességeik azért bontakoznak ki, mert izgalmasnak, élvezetesnek 

találják mindazt, amivel foglalkoznak. 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt idén a legtöbb tervezett házi, kerületi tanulmányi 

versenyünk megrendezése először csak kérdésessé vált, végül pedig elmaradt, mivel jellegük 

miatt nem lehetett digitális módon megtartani azokat. 

Volt néhány tanulmányi verseny, amely online módon megrendezésre került.  

A tapasztalatok vegyesek. Sajnos előfordult, hogy a hartyános gyerekeken kívül nem volt más 

jelentkező a kerületi novellaíró versenyre, így nem hirdettek eredményt, az országos fordulóra 

pedig hiába nevezte a szaktanár a munkákat, visszajelzést sem kapott.   

Kollégáim a következő gondolatokat fogalmazták meg: 

 

„Tanóráinkon rendszeresen differenciálunk így a tehetséges tanulóinknak is van lehetősége a 

fejlődésre. Az idei tanévben sajnos nem tudtuk versenyeztetni a tehetséges gyerekeinket, mert a 

kerületi Diákolimpia versenyek a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel elmaradtak.” 

 

„A tehetséggondozás tanórai megvalósítását többletfeladatokkal és differenciálással 

igyekeztünk megvalósítani. Tanórán kívül elsősorban a kerületi versenyre szoktunk 

koncentrálni, ez azonban ebben az évben sajnos elmaradt.  

Kiemelkedő eredményeket értünk el viszont a nyelvvizsga területén. Szeretném megjegyezni, 

tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontos is lenne a sikeres nyelvvizsga iskolánk hírnevének 

a növelésében, ugyanakkor megfelelő időkeret, órarendbe épített tanóra és anyagi megbecsülés 

nélkül senkitől sem várható el, hogy szabadidejében, sokszor a hétvégenként erején felül 

próbálja meg felkészíteni a vizsgára, az arra alkalmas tanulókat.” 

 

„Nyelvi csoportjaink túlnyomó többsége nem homogén, ezért a tehetséggondozás csak 

rendszeres és tudatosan tervezett differenciálással valósítható meg. Még a tehetségígéretes 
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tanulók között is nagy figyelmet kell fordítani az egyéni ütemben való haladásra, tehát 

tulajdonképpen egyénre, vagy nagyon kis csoportokra bontott differenciálás segíti a 

leghatékonyabb munkát. 

Hagyományos tanulmányi versenyeink ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt 

elmaradtak. A tehetséggondozás leszűkült a házi nyelvi, illetve a nemzetközi nyelvvizsgákra 

való felkészítésre.” 

 

 

• A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. évfolyam 

beilleszkedésének megkönnyítésére. 

Nehéz úgy közösséget formálni, hogy egy vírustól rettegve a gyerekeknek szinte az egész 

napjukat az osztályteremben, a székükön ülve kell eltölteniük. Se egy igazi közös játék, se 

iskolán kívüli közös program, erdei iskola. Baráti kapcsolatok ennek ellenére alakultak, többen 

iskolán kívül is keresik egymás társaságát, de az igazi közösséggé formálás még várat magára. 

A közös programok nagyban befolyásolták volna a gyerekek viselkedését. 

Nagyon sok gyerek érkezik úgy az iskolába, hogy a szabálytudata nem megfelelő. A digitális 

oktatás sajnos nem könnyítette meg az alkalmazkodásukat társaikhoz. Vannak előnyei az 

otthontanulásnak, de a társadalmi elvárásoknak való megfelelést nem segíti, mert a gyerekek 

elszigetelődnek egymástól.  

Az ötödikesek beilleszkedése egyébként nemcsak járvány idején okoz nehézséget, hanem 

„békeidőben” is.  Az általános nehézségek a következők: 

• A gyerekek életében egyik napról a másikra megszűnik a közvetlen, gondoskodó kapcsolat az 

alsós tanítókkal. Új helyzet nekik, az új osztályfőnök, aki nincs mindig a gyerekekkel, és a 

vándorlás miatt sajnos kevesebb ideje jut a gyerekek problémáinak meghallgatására.  

• Egyszerre több idegen pedagógus elvárásának kell hirtelen, minden átmenet nélkül 

megfelelniük.  

• Az önállóság megszokása, az új tantárgyak miatti új tanulási módszerek megismerése mind 

megoldandó feladat elé állítja az ötödikes osztályok tanulóit.  

• Nehézséget okoz számukra az a tény, hogy a tanórákra és a számonkérésekre több időt kell 

szánniuk, mint alsó tagozatban. Már nem elég csak az iskolában figyelni, és feladatokat 

megoldani, hanem az otthoni tanulás és gyakorlás is szükséges egy-egy témakör 

elmélyítéséhez. Sok a házi feladat hiány, és ez az osztályzatokon is meglátszik. Néhány esetben 

a szülők hozzáállása sem támogató. 
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• Legtöbbjük számára nehezen megy még a tanár helyes, udvarias megszólítása, az „Ön” forma 

és a magázódás még nem alakult ki teljesen. Úgy gondolom, hogy a 3-4. évfolyamon tanító 

kollégáink segíthetnének ezen a területen, azáltal, ha legkésőbb 4. évfolyamon már nem lenne 

elfogadott a tegeződés.  

• A felsős kollégáknak is sok türelemre van szüksége az ötödikes osztályok új szokás-, és tanulási 

rendbe való beszoktatásához! Idő kell, hogy megismerjék, elfogadják a tanítványaikat. Meg 

kell ismerniük a gyerekek értékeit, erősségeit, gyengeségeit!  

 

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

digitális módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a digitális 

és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb támogatása. 

Intézményünk pedagógiai célja, egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol minden 

gyermeknek színvonalas oktatásban és személyes képzésben van része.  

A tanév elején belső információk megosztása során beszámoltak az előző tanévi 

tapasztalataikról és tanórai megvalósításaikról. A következő digitális oktatást támogató 

technikákról kaptunk betekintést: Lego Storystarter, Lego Wedo 2.0 és az e-biblioterápiáról. 

Arra a közös megállapításra jutottunk, hogy az ott tanultak nagyon hasznosak, de a tanóra 

keretében történő megvalósítás nem ad elég teret, lehetőséget a teljes kibontakozásra, így 

szakkörök bevezetésében láttuk a megvalósíthatóság irányát. 

A VEKOP projekt megvalósítása alatt minden kollégám tartott egy bemutatót, amelyben 

minden érdeklődő megismerhette ennek a pályázatnak a tartalmát. Meggyőződtünk arról, hogy 

a széleskörű használat során az élményalapú ismeretszerzés jövőjét tartjuk a kezünkben. 

A Lego StoryStarter által támogatott anyanyelvi oktatás több nehézségbe is ütközött. A 

megfelelő szoftver hiányában szűkösebb keretek között tudott megvalósulni. A gyerekek az 

építést követően az iskolai táblagépek segítségével képeket készítettek, majd ezeket sorba 

rendezve alkották meg a digitális történetmesélés feltételeit. Így a szoftver segítsége nélkül is 

megvalósult a történetmesélés. Ez a technika megalapozza az élményalapú ismeretelsajátítást. 

A gyerekek nagyon élvezték a legós órákat, hiszen úgy tanultak tanítványaink, hogy észre sem 

vették a komoly előkészítést igénylő háttérmunkát, illetve utómunkát. Az olvasmányok 

feldolgozásánál, összefoglalásánál alkalmazta kollégám, de az énekórák is lehetőséget adtak a 

használatára. 

Az e-biblioterápia tanfolyamon tanultakat, a tanmenetek szigorú kötöttsége miatt és a megfelelő 

IKT eszközök (iPad-ek) hiánya miatt nem lehetett megvalósítani a tanfolyamon tanult 
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módszertan szerint, de a digitális képregényszerkesztést, storybordok összeállítását androidos 

eszközön több kollégám is használta. 

 

A Lego Wedo 2.0 projektszemléletű élményszerű ismeretátadás sikeres megvalósítására 4x45 

percet javasol a Digitális Pedagógia Módszertani Központ, ezért a 45 perces tanórai alkalmazás 

a szakkörön teljesedett ki. A LegoWeDo 2.0 eszközrendszerét alkalmazva több projektet is 

sikerült megvalósítani, annak ellenére, hogy nem rendelkeztünk csak erre a célra elkülönített 

táblagépekkel. A választott projektek célja a természettudományi tantárgyak iránti érdeklődés 

felkeltése volt, egyszerű modellek megtervezésével, felépítésével és programozásával. Továbbá 

az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését tudtuk megvalósítani a digitális szövegek értő 

olvasásának fejlesztésével, illetve a lényegkiemelő képességük is jelentősen fejlődött. 

Sajnos a Lego Wedo 2.0 szoftver hiánya miatt, csak az ingyenes online elérhető programot 

tudtuk használni az iskolánk táblagépein, amelyek habár régebbi beszerzésűek voltak mégis 

korszerűbb eszközöknek bizonyultak. A VEKOP-7.3.3-17 pályázat keretében kapott 

táblagépek elavultak, lassúak és az 1 GB RAM –mal rendelkező eszközök alkalmatlanok az 

ilyen kaliberű programok futtatására.  

Összességében elmondható, hogy a VEKOP-7.3.3-17 pályázat keretében kapott Lego készletek 

használatával történő élményalapú ismeretátadás nemcsak a digitális kompetenciák 

fejlesztésében nyújthat nagy előrelépést, hanem aktív résztvevő a többi kompetenciaterület 

fejlesztésében is.  

Tény viszont, hogy a digitális módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák 

megtartása csak akkor tud megvalósulni, ha rendelkezésre állnak azok a digitális eszközök 

(táblagépek, okostáblák), amelyek alkalmasak a megfelelő szoftverek futtatására és ezek a 

szükséges szoftverek elérhetőek, mert jelen pillanatban ezek hiányoznak. Kollégáim 

motiváltságának köszönhetően tudtuk az akadályokat leküzdeni és a lehetetlennek tűnőt 

megvalósítani. 

 

 

1.1 Pedagógiai munka a digitális munkarend során 

 

A 2021. március 8-án bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend felkészülten érte 

intézményünket. A már kidolgozott és minden felhasználó által ismert szabályok betartásával, 

és a korábban kialakított platformokon szerveződött ebben a tanévben is az oktatás. 
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A KRÉTA rendszer mellett a Discord alkalmazást használtuk az online tanórák 

megtartására. A tanítási napokat órarend szerint szerveztük, a tanórák közi szünetek rendjét a 

napirendhez alakítottuk.  

A szülők körében felmértük, hogy adottak-e a feltételek otthonukban a digitális 

tanuláshoz. Szülői jelzés alapján az osztályfőnökök új Kréta hozzáférést generáltak, az 

intézményi tableteket pedig felelősségvállalási nyilatkozat aláírását követően tanítványaink 

rendelkezésére bocsátottuk.  

A szülői munkaközösség is segítségünkre sietett, idén az internet elérésének lehetőségével 

támogatta az arra rászorulókat.  

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

anyagokat tudtak megosztani tanítványaikkal, a tanóra időkeretét kihasználva magyarázatokkal 

segítették a megértést. Az óra tananyagát vázlat formájában mind a KRÉTA rendszeren, mint 

pedig a közös platformon megosztották, így támogatva azokat, akik a hangcsatornás órába nem 

tudtak bekapcsolódni.  

Intézményünk pszichológusa a szülők, tanárok és diákok számára online fogadóórákat 

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

mail-en, telefonon és viber-en is.   

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

tudták hatékonyan végezni fejlesztő, támogató munkájukat. 

Eredményeink: 

- sikeresen zárt tanév 

- rengeteg tapasztalat, autodidakta módon szerzett ismeret a digitális oktatás 

módszertanáról 

- sok pozitív visszajelzés mind a tanulók, mind a szülők részéről 

 

Nehézségek: 

- a jelenléti oktatás időszakában kevésbé motivált diákokat nehezen lehetett bevonni a 

tanórákba 

- esetenként megjelenő tanulói passzivitás 

- több tanuló estében a visszaküldésre kért feladatok akadozva, vagy egyáltalán nem 

érkeztek meg a pedagógushoz 

- alsós tanulók esetében a szülői felügyelet hiánya 

 

Javaslatok:  

-  az egységes mérési anyagok kidolgozása, digitalizálása digitális munkarend esetére 
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1.2 Az intézmény specialitásának megvalósulása, eredményessége 

 

A sajátosságok megjelenése számtalan területen érzékelhető, azonban sok programunk 

elmaradt a már sokat emlegetett járványügyi veszélyhelyzet miatt. 

• művészeti osztály – tanév végi művészeti kiállítás 

• angolos osztály – Halloween, pancake day, angol nemzetközi nyelvvizsga 

• német nemzetiségi osztály – Schultüte, Martinstag, Mikulás, nemzetközi német 

nyelvvizsga 

 

 

1.3 Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom (tendenciák az előző évekhez 

képest) 

 

 

2019-20. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,59 4,45 

szorgalom 4,35 3,89 

 

 

2020-21. Átlageredmény  

Alsó tagozat  Felső tagozat 

magatartás 4,43 4,36 

szorgalom 4,27 3,86 

 

 

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

elmondható, hogy mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton kismértékű visszaesés figyelhető 

meg. Lassan megszokjuk, hogy jó gyerekeink magatartása mind az alsóban, mind a felsőben. 

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

akkor elégedettek lehetünk tanítványaink jó magaviseletével. 692 tanulónkból 585 gyermek 

kapott példás vagy jó osztályzatot. 

Vannak nehezen kezelhető tanítványaink, akik megnehezítik osztálytársaik és tanáraik 

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

felkészülést, nincs motivációjuk a tanulás iránt. Több osztályban iskolapszichológusunk segíti az 
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osztályfőnök munkáját. Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket egyéni fogadóórákon a fellépő 

problémákról, bevonjuk őket a megoldási folyamatba. 

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

oktatási módszerek alkalmazásával. 

Dicséretek, büntetések 

 

 

2019/20. tanév Alsó tagozat Felső tagozat 

Dicséret  Büntetés  Dicséret  Büntetés  

szaktanári 597 83 746 290 

osztályfőnöki 270 37 160 85 

intézményvezető-helyettesi 18 2 9 15 

intézményvezetői 55 0 34 4 

 

 

 

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 

 

 

Az alsó tagozat eredményeit összehasonlítva a tavalyival, elmondható, hogy sokkal kevesebb a 

dicséretek száma. Büntetések tekintetében viszont az osztályfőnöki elmarasztaló bejegyzések 

száma jelentős növekedést mutat. A dicséretek tekintetében egyértelműen elmondható, hogy az 

adatok alakulásában nagy szerepe van annak, hogy idén elmaradtak a különféle versenyek. A 

büntetések számának növekedése mögött viszont a közösen kialakított, házirendbe foglalt 

normák, szabályok megsértése áll, ami egyértelműen a tanterembe való bezártság rovására 

írható. 

 

Felső tagozaton a szaktanári dicséretek száma jelentősen megnőtt az előző tanév adataihoz 

viszonyítva. Bízom abban, hogy e mögött komoly szaktárgyi munka húzódik. A többi dicséret 

esetében azonban elég nagy a csökkenés, ami mögött vélhetően a versenyek hiánya húzódik 

meg. A büntetések száma az intézményvezetői elmarasztaló bejegyzés kivételével csökkent. A 

számadatok tükrében elgondolkodtató a tanulók kiemelkedően magas magatartás átlaga. Lehet, 

hogy az idő szépítette meg az emlékeket, de az is elképzelhető, hogy sok szubjektivitás jelent 

meg a magatartás értékelésénél pozitív értelemben.  
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Kitűnő tanulók 

 

Alsó tagozat 

Évfolyam 2019-20. tanév 2020-21. tanév 

1. 15 fő 10 fő 

2. 15 fő 12 fő 

3. 13 fő 13 fő 

4. 14 fő 8 fő 

Alsó 

tagozat 

összesen 

57 fő 43 fő 

 

Felső tagozat 

 

Évfolyam 2019-20. tanév 2020-21. tanév 

5. 11 fő 7 fő 

6. 9 fő 7 fő 

7. 3 fő 7 fő 

8. 5 fő 7 fő 

Felső 

tagozat 

összesen 

28 fő 28 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A százalékos eredmény tekintetében az alsó tagozaton számottevő különbség tapasztalható. A 

tavalyi tanévhez képest 6,59%-al csökkent a kitűnő tanulók száma. A korábban kitűnő 

tanulmányi eredményt elért gyerekeknek nem sikerült kitűnő bizonyítványukat megtartani. 

Ennek oka lehet, hogy a tanév során, a pandémiás helyzet miatt egy tanuló akár többször tíz 

napot is hiányzott, és nem minden esetben sikerült eredményesen pótolni a tanultakat.  Ezt csak 

fokozta a tantermen kívüli digitális munkarend időszaka. 

Felső tagozaton rendkívül kiegyenlített az évfolyamokon a kitűnő tanulmányi eredményt elért 

tanulók száma. Reméljük, hogy szorgalmukat megtartják a következő évfolyamokon is! 

Tavalyi év végi adat: Idei év végi adat: 

 

alsó tagozat: 18,21% 

 

alsó tagozat: 11,62% 

 

felső tagozat: 7,34% felső tagozat: 7,14% 
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Örvendetes számunkra, hogy 8. évfolyamon idén 7 olyan diákunk is van, akik joggal érdemelték 

meg a kitűnő bizonyítványt. 

Intézményi szinten a tanulók 10,23%-a kitűnő. 

 

Tantárgyi eredmények – alsó tagozat 

 

Osztályzatok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Etika Testnevelés Életvitel  Vizuális  Ének Környezet 

Átlag  4,84 4,77 4,74 4,68 4,35 4,17 

 

7. 8. 9. 10. 11. 

Angol Irodalom Német Nyelvtan Matematika 

4,17 4,15 4,15 4,11 4,04 

 

Kicsi átrendeződés figyelhető meg a tantárgyi eredmények sorrendjében. Az etika 

tantárgy megelőzte a készségtárgyakat. A sereghajtó továbbra is a magyar nyelv és a 

matematika.  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. 

Tantárgyi eredmények – felső tagozat 

 

Osztályzatok 
1. 2. 3. 4 5. 

6. 
7. 8. 

Etika Info Tesi Ének Rajz Technika Német Fizika 

 

Átlag  
4,81 4,68 4,65 4,61 4,51 4,09 4,08 4,05 

 

 

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

Irodalom Angol Kémia Nyelvtan Biológia Természet Történelem Földrajz Matek 

 

3,91 

 

3,87 3,81 3,78 3,74 3,69 3,67 3,48 3,32 

 

Felső tagozaton is etika tantárgyból érték el a tanulók a legjobb eredményt. Ezt követően a 

készségtárgyak következnek, melyek sorrendje a tavaly év végi eredményekhez képest 

változatlan. Jelentős változás, hogy az angol a 14. helyről a 10. helyre jött fel, előrébb lépett a 
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kémia is. Idén történelem, földrajz és matematika tantárgyból teljesítettek a leggyengébben a 

felső tagozatosok.  

 

1.4 Tanulmányok alatti vizsgák, záróvizsgák, érettségik eredményei, tapasztalatai 

 

Nemzetközi nyelvvizsgák eredményei 

 

Német nyelv 

 

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

munkarend bevezetését követően a felkészülés folyamatos maradt.  

DSD I. nyelvvizsga: Ebben a tanévben 23 fő vett részt a nyelvvizsgán, közülük 20 fő 

bizonyítványt szerzett. Nyolc fő B1 szintűt, ami jelenleg a középszintű nyelvi érettségi szintje 

és tizenkét fő A2-es szintet ért el. Szép részeredmények születtek, de összesítve csak az kapja 

meg a B1-es bizonyítványt, aki mind a négy feladatrészen B1 szinten teljesít. Legkevésbé most 

is az olvasott szöveg értése sikerült, azt követte az írásbeli szövegalkotás, amelynek keretében 

min. 250 szavas érvelő fogalmazást kellett írni. A hallott szöveg értése került a második helyre 

és legjobban a szóbeli vizsgarészen teljesítettek tanítványaink. Ezek az adatok megerősítenek 

minket abban, hogy a kommunikatív nyelvoktatás terén jó úton járunk, ugyanakkor kijelölik a 

jövőbeni feladatainkat is, az olvasott szöveg értését még inkább fejlesztenünk kell. 

 

A vizsgán résztvevő-ez a nemzetiségi osztályba járó tanulóink túlnyomó többségét jelenti- 

összesen 86%-a ballag nemzetközi nyelvvizsgával, 52%-uk A2-es, 34%-uk B1-es szintűvel. 

Úgy gondolom, hogy ez intézményünknek büszkeségre ad okot, a gyerekeknek és szülőknek 

52%

34%

86%

A2-ES SZINT B1-ES SZINT ÖSSZESEN

DSD I. nemzetközi nyelvvizsga 

eredményei

1. adatsor Oszlop1 3. adatsor
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pedig elégedettségre. A képzésük elején általunk ígért eredményes nyelvoktatáshoz nem fér 

kétség, reméljük, hogy a következő években még több szülő szavaz bizalmat a német 

nemzetiségi nyelvoktató képzésünknek. 

Házi nyelvi vizsga  

5.n osztály 

Nemzetiségi osztályunk 5. évfolyamon a Goethe-Intézet Fit in Deutsch A1 elnevezésű junior 

nemzetközi nyelvvizsgájára épülő házi nyelvi vizsgát teljesített. A vizsga keretében négy 

feladatrész segítségével mértük tanulóink idegen-nyelvi kompetenciáját. 

Az eredményekkel rendkívül elégedettek lehetünk, a tanulók közül mindenki jó minősítéssel 

teljesítette volna a nemzetközi nyelvvizsgát A1 szinten. Az osztály minden feladatrészre vetített 

teljesítménye 82,9%. A hallott szöveg értése feladatrész átlaga 75,24%, az olvasott szöveg 

értése feladatrészt 68,48%-ra teljesítették, az írásbeli szövegalkotás feladatrészt, amelynek 

keretében e-mailt kellett írni, 95,65%-ra. 

A szóbeli kommunikáció területén is kiemelkedő eredményét hoztak, 90,46%-ot. 

 

Az eredményeket látva reménykedhetünk, hogy ez az osztály a jövőben az országos nyelvi 

méréseken és a külsős szakmai partnereink által szervezett nemzetközi nyelvvizsgákon is 

jó eredményekkel fog szerepelni, hiszen 5. évfolyamon 82,9%-os eredménnyel teljesítették 

a 6. évfolyamon elvárható A1-es nyelvi szintet. 

75,24%

68,40%

95,65%

79,00%

90,46%

82,90%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

HALLÁS

OLVASÁS

ÍRÁS

ÖSSZESÍTETT ÍRÁSBELI

SZÓBELI

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY

5.n osztály házi nyelvi vizsga

3. adatsor Oszlop1 1. adatsor
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Az adatok arra engednek következtetni, hogy ebben az osztályban túlnyomó részt 

tehetségígéretes tanulók járnak megfelelő tanulási morállal, kedvelik a német nyelvet, 

valamint, hogy a digitális munkarend dacára sikerült őket alaposan felkészíteni. 

Amire több figyelmet kell szentelni és a korábbi évek elemzése alapján nem okozott 

meglepetést, az az, hogy az olvasott szöveg értését erősíteni kell. 

Örvendetes tény viszont, hogy a munkaközösség munkatervében megjelölt cél és feladat, 

miszerint a kommunikatív nyelvoktatást részesítsük előnyben, ebben az osztályban 

megvalósult, hiszen a szóbeli feladatrészt 90% fölött teljesítették a tanulók. 

7.n osztály 

Nemzetiségi osztályunk 7. évfolyamon, a 8. évfolyamon esedékes DSD I. nemzetközi 

nyelvvizsga szóbeli részét teljesítette. A vizsga keretében három vizsgarész várt a tanulókra. 

Az elsőben egy 50 irányadó kérdést tartalmazó kérdéskatalógus segítségével, spontán 

beszélgetést folytattak a vizsgáztatókkal. A második vizsgarészben saját maguk által, 

szabadon választott témában tartottak 5 perces prezentációt, majd a harmadik 

vizsgarészben, ehhez a témához kapcsolódóan kaptak kérdéseket, amelynek során a spontán 

beszédet, az önálló véleményalkotást és érvelést, indoklást mértük, ezen keresztül az ehhez 

kapcsolódó nyelvi struktúrákat és szókincset. A vizsgázókat nyolc kritérium alapján kellett 

értékelni. 

A 7.n osztály az első vizsgarészt 76,92%-ra, a másodikat 75,64%-ra, a harmadikat pedig 

71,15%-ra teljesítette, így az összteljesítményük 74,84%-os lett. 

 

76,92%

75,64%

71,15%

74,84%

SPONTÁN BESZÉD PREZENTÁCIÓ SPONTÁN BESZÉD A 

TÉMÁVAL 

KAPCSOLATBAN

ÖSSZESÍTETT 

EREDMÉNY

7.n házi nyelvi vizsga eredménye

1. adatsor Oszlop1 Oszlop2
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Elégedettek lehetünk az eredménnyel, ez egy évvel az éles vizsga előtt bíztató. Külön öröm, 

hogy tanulóink magas pontszámokat értek el a spontán beszéd területén, ezzel szintén 

megvalósult a kommunikatív nyelvoktatásként kitűzött cél. A választott témával 

kapcsolatban folytatott spontán beszéd vizsgarészre jövőre még alaposabban kell 

készülnünk és az önálló véleményalkotást, érvelést gyakorolnunk kell. 

Három tanuló februárban a DSD I. nemzetközi nyelvvizsga próbavizsgáján teljesítette a 

szóbeli vizsgát, őket a központ által kirendelt Elnök Asszony értékelte. 7. évfolyamos 

létükre a maximálisan szerezhető 24 pontból ketten 22 pontot, 1 fő pedig 19 pontot szerzett, 

amivel magabiztos B1 szintről tettek tanúságot a szóbeli vizsgarészen. 

Angol nyelv 

Nyolcadik évfolyamon, 8 angol nyelvet tanuló tanítványunk készült a tanév során az Origo B1 

angol nyelvvizsgára. Eredményüket az alábbi táblázat tartalmazza, ami okot adhat az 

elégedettségre és a büszkeségre. 

 

Origo Nyelvvizsga B1 Akkreditált (8 fő – 8.d osztály/angolos része) 

Fő Írásbeli % Szóbeli % Összesen % 

1 98 100 99 

1 92 97 94,5 

1 88 97 92,5 

1 84 97 90,5 

1 72 87 79,5 

Átlag: 86,8 95,6 87,76 
 

Hetedik évfolyamos tanulóink közül 5 fő vizsgázott eredményesen ők Origo Junior A2 

nyelvvizsgát szereztek. 

Origo Junior Nyelvvizsga A2 (5 fő– 7.b osztály) 

Fő Írásbeli % Szóbeli % Összesen % 

1 98 100 99 

1 92 97 94,5 

1 88 97 92,5 

1 84 97 90,5 

1 72 87 79,5 

Átlag: 86,8 95,6 87,76 
 

Szeretettel gratulálok tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak! 

Házi nyelvi vizsga  
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Idén, a tavalyitól eltérően sikerült lebonyolítani a házi nyelvi vizsgát az 5. a, 7. b osztályokban. 

Összességben elmondható, hogy mindkét évfolyamon nagyon jól sikerültek a vizsgák: A 7.b 

írásbelije 74,5 %-os , szóbelije 85%-os lett, átlagban az összesített teljesítményük 80%. Az 5. 

a osztály csak szóbeli vizsgán vett részt, melynek eredménye: 78%. Közülük két tanuló nem 

tudta teljesíteni a követelményszintet. Ennek ellenére eredményeik alapos felkészülésüket és 

felkészítésüket tükrözik.  

1.5 Hiányzások, igazolatlan hiányzások száma, az igazolatlan hiányzások 

csökkentése érdekében tett intézkedések 

 

 

 

2020-21. tanév 

Alsó 

tagozat 

Felső 

tagozat 
Összes 

Összes mulasztott órák 

száma 
23 182 35 844 59 026 

Igazolt órák száma 22 605 35 722 58 327 

1 főre eső igazolt nap 16,72 15,56 16,14 

Igazolatlan órák száma 577 122 699 

1 főre eső igazolatlan nap 0,45 0,06 0,25 

Nem mulasztott tanuló 22 7 29 

 

Alsó és felső tagozat között a létszámban 100 fő a különbség. Az eltérés számszerűleg 

nagynak tűnik, ennek ellenére arányaiban az látszik, hogy ebben a tanévben kiegyenlített a 

hiányzás az alsó és felső tagozatos tanulók között. A mindkét tagozaton magas hiányzási adatok 

mögött a járványügyi szabályok húzódnak, hiszen amennyiben a gyermeknek bármilyen, 

Covid19 megbetegedésre jellemző tünete volt tíz napot otthon kellett töltenie. 

Mind a jelenléti oktatásban, mind pedig a digitális munkarend időszakában belátással, 

megértően kezeltük a tanulói hiányzást, így nincs is értelme összehasonlítani a mulasztási 

adatokat az előző tanév év végi adatokkal. Az összes mulasztott órák esetében 19 037 óra a 

különbség intézményi szinten az idei tanév javára. 

 

1.6 Bukások száma, alakulása az elmúlt évekhez képest 

 

 

 

 2019-20. tanév 
Alsó tagozat Felső tagozat 

1-3 tárgyból bukott 
1 fő 0,003

% 

8 fő 3,9% 
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több tárgyból bukott 0 fő 0% 5 fő 1,3% 

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

 

 

 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% 

 

A bukások számáról szóló adatszolgáltatás esetében a teljes képhez hozzátartozik, hogy első 

évfolyamos tanítványaink gondviselői közül hat tanuló esetében érkezett kérés arra 

vonatkozóan, hogy a gyermek megismételhesse az első évfolyamot.  Ennek oka a magas számú 

tanórai hiányzás, valamint a digitális munkarend időszakában történt lemaradás, amely a szülői 

támogatás hiánya miatt alakult ki. 

Az alsós évfolyamokban 2-4. osztályig két tanulót évfolyamismétlésre három tanítványt 

javítóvizsgára utalt a nevelőtestület. 

Felső tagozaton kis mértékben csökkent az évismétlésre, és a javítóvizsgára irányított tanulók 

száma.  

Örvendetes tény, hogy idén a 8. évfolyamosok körében nincs bukás. 

Intézményi szinten a diákok 1,73%-ának nem sikerült teljesítenie a tantervi követelményeket.  

Tudom, hogy az elmúlt időszakban rengeteg munkát és energiát fektettetek abba, hogy 

tanítványaink teljesíteni tudják a tanévet. Gyakran okkal éreztétek úgy, hogy ez csak nektek 

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

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

Hivatal felé a bukásokkal, lemorzsolódással kapcsolatban. Tudjuk azonban, hogy a hivatal a mi 

prevenciós, valamint intervenciós tevékenységünket veszi számba.  

 

1.7 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 

 

Lemorzsolódás oka 
Évfolyam Össz. 

5. 6. 7. 8.  

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

száma 
2 3 3 7 15 

Ebből lány 0 0 1 3 4 

Tanulmányi eredménye nem éri el a közepes 

szintet 
2 3 3 7 15 

1,1-et rontott - - - - - 
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1, vagy több tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott 
1 1 3 0 5 

Magatartásának minősítése rossz 1 1 1 1 4 

Szorgalmának minősítése hanyag 1 2 3 7 13 

 

Kiemelt célként határoztuk meg munkatervünkben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

nyomon követését. 

Félévkor a felső tagozatosok 11,4%-a volt lemorzsolódással veszélyeztetett. Ez a tanév végére 

jelentősen, 3,82%-ra csökkent. A lemorzsolódás érdekében tett erőfeszítéseink mellett is voltak 

dörzsöltebb tanulók, akik maximálisan kihasználták a számítógép mögötti rejtőzködést. 

Mi leginkább azokért tudunk tenni, akik maguk is akarják a jobb eredményt. De látni kell azt 

is, hogy mára csak azok kerültek ebbe a csoportba, akik végképp elutasítják a segítséget vagy 

a képességeik erősen korlátozottak. 

 

 

 

 

1.8 Intézkedések a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására 

 

A lemorzsolódás veszélyének megszűntetése érdekében mind prevenciós, mind pedig 

intervenciós tevékenységekkel igyekeztünk támogatni tanítványainkat.  

Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás közül tanórai keretek között tanulás 

módszertani támogatást nyújtottak a pedagógusok tanítványaiknak, valamint személyre szabott 

pedagógiai módszereket alkalmaztak. Az általános lemorzsolódás csökkentése érdekében 

mentálhigiénés foglalkozásokon való részvétellel támogattuk a gyerekeket. Mindemellett 

egyéni tanácsadás lehetőségét is biztosítottuk az érintetteknek. 

 

 

1.9 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!  

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 Év eleji 

kezdő 

létszám 

BTMN 

Év eleji 

kezdő 

létszám 

SNI 

Év 

közben 

jött 

BTMN 

Év 

közben 

jött  

SNI 

Távozott Év végi 

záró 

létszám 

BTM 

Év végi 

záró 

létszám 

SNI 

Mihályi 

Julianna 

37 1 4 10  27 9 

Fodorné 

Horváth 

Krisztina 

37 0 3 8 4 31 - 

Horváthné 

Nagy Vera 

Csilla 

20 4 1 5 1 BTM/3 

SNI 

16 - 

Bódor 

Katalin 

- - - - - - 14 

Deli 

Gyuláné 

- - - - - 32 - 

 

 

Mindannyian méltó körülmények között dolgozhatunk, mindenkinek saját fejlesztő terme van. 

Ami úgy gondolom, a Hartyán Iskola szellemiségét tükrözi: figyeljünk egymásra, tegyük jobbá 

a körülményeket!  A vezetőség a létszámbővülést nagyon gyorsan és rugalmasan megoldotta: 

a régi rendszergazdai szobát csodásan felújították, berendezték az új kolléganőnek, valamint az 

előző gyógypedagógus szobája is csak a megérkező új fejlesztő pedagógusra várt. Nagyon 
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fontosnak tartom, hogy a gyerekek és a felnőttek is méltó körülmények között tanulhassanak, 

dolgozhassanak, hisz rengeteg időt töltünk az iskolában. Van hely a mozgásra, az eszközöknek, 

az eredményes fejlesztésre. Köszönjük. 

Ezáltal megoldódott a teljes SNI-BTM diagnózissal rendelkező tanulók ellátása. Csak a 

speciális – szurdo-, tiflo-, szomatopedagógiai és logopédiai ellátást látja el utazó 

gyógypedagógus. Az autizmus spektrum zavarral rendelkező tanulók is a mi ellátásunk alá 

kerültek.  

Mivel a létszámunk már megfelelő, így úgy érzem, hogy eredményesebben tudunk dolgozni. 

Rengeteg ötletünk van, hogy a 2021/2022-es tanévben hogyan tudnánk a munkánkat még 

eredményesebbé, látványosabbá, hatékonyabbá, mérhetőbbé tenni. A munka így több felé 

oszlik meg, több minden belefér a napjainkba.  

A fő célunk a gyerekek képességeihez mért legjobb fejlődés biztosítása, megvalósítása, segítő 

támogatása sok esetben létrejött. A kompetencia mérés eredményeit még nem tudjuk, de a 

felvételi eredmények alapján megállapítható, hogy az a BTM-es, SNI-s tanuló, aki becsületesen 

készült velünk erre a megmérettetésre, sokszor jobb pontszámot tudott szerezni, mint az a társa, 

aki nem rendelkezik diagnosztizált részképesség zavarral. A digitális oktatás ezt a felkészülést 

már nem érintette, viszont a haladást megtörte. Mert nekünk is figyelemmel kell követni, hogy 

milyen célokat, kompetenciákat jelöltünk meg iskolai szinten, amely a feladatainknak is irányt 

szab. Itt már adódtak nehézségeink.  Sokszor nem tudtunk megfelelően kommunikálni a 

gyerekekkel, mert vagy a net hiányzott, vagy nem volt mikrofonja, sőt olyan tanuló is volt, 

akinek a szülei annyira lekorlátozták a netjét, hogy semmilyen you tube segédletet nem tudott 

megnyitni. A többségi tanár és tanító kollégákkal sokat és eredményesen dolgoztunk együtt, 

mert ezeket a tapasztalatokat megosztottuk egymással a gyerekekről, és közösen gondolkodva 

próbáltunk a helyzeten javítani.   

Bepillantást nyerhettünk az otthoni családi életbe: néha olyan hangzavar volt a háttérben (apa-

anya beszélget, nagyi kiabál, papi tévét néz, a kicsi tesó sír,…), hogy nem csak a tanuló, de mi 

sem tudtunk koncentrálni! Ilyenkor elgondolkodhatunk az egyenlőesélyeken! És ez talán segít 

nekünk abban, hogy reálisabban láthassuk, ki miért is teljesít úgy, ahogy.  

Fejlesztésünk két részre tagolódott: egyik részben a megállapított, megtervezett, szakértői 

véleményben megállapított vonalat vittük, a másik szálon pedig az egyéni órai megsegítés, 

támogatás volt. Nagyon kijött a mi tanulóinknál, hogy a digitális oktatásban a figyelemzavar, a 
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beszédértés, a lényegkiemelés, a logikus gondolkodás, a szövegértés mennyire problémás. 

Nekik egyénileg, lépésről lépésre lebontva, vizuális megtámogatással, cselekedtetéssel 

próbáltuk a tanórai anyagot emészthetőbbé tenni. Sokan kértek segítséget, amit mi nagyon 

értékelünk. Bármikor kereshettek minket.  

Minden fejlesztő kollégám nagyon pozitívan áll a fejlesztő munkához,  az iskolai élethez: a 

meglévő dolgoknak örülünk, a hiányosságokra pedig mint kihívásra tekintünk! Lelkes, 

összetartó csapat kezd kialakulni. Nagyon jó ebben a környezetben dolgozni.  

 

1.11 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  

 

Intézményünkben a járványügyi intézkedések betartása mellett ebben a tanévben 

elenyésző volt a tehetséggondozó szakkörök száma. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy nem 

valósult meg a tehetséggondozás.  A pedagógusok egy része a neveléssel oktatással le nem 

kötött idejében végezte tehetséggondozó tevékenységét annak érdekében, hogy tanítványait 

felkészítse egy- egy versenyre, megmérettetésre. Voltak olyan pedagógusok is, akik időt és 

fáradságot nem kímélve a szabadidejükben is végezték ezt a tevékenységet.  

Mindezt a munkát, befektetett energiát tükrözik versenyeredményeink.  

 

 

 

Megértéssel fogadtuk, de nagyon sajnáltuk, hogy a kialakult egészségügyi veszélyhelyzet miatt 

a legtöbb verseny nem került megrendezésre, így tanítványainknak nem volt lehetőségük 

megmérettetni magukat. 

Nagyon örültek a pedagógusok és a gyerekek egy-egy online megrendezett versenynek, amire 

kitartóan és lelkesedéssel készültek.  

Kerületi/db 
Fővárosi/ 

helyezés/db 

Regionális/ 

helyezés/db 

Országos/ 

helyezés/db 

 1. 2. 3.    

sport 

      

tanulmányi 5 2 1 
1 

(1 db 1.hely) 
 

1 

(1 db 3.hely) 

össz.: 5 2 1 1  1 
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Így is születtek szép eredményeink, nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, és az őket felkészítő 

pedagógusokra! 

1.12 Szakmai munkacsoportok működése  

 

Intézményünkben hét szakmai munkaközösség működik. A havonta szervezett 

vezetőségi értekezleten részt vesznek a munkaközösségek vezetői, ahol előkészítjük a 

következő hónap előre tervezhető feladatait.  Ebben a tanévben a vezetőségi értekezletek főként 

online formában kerültek megszervezésre. 

A munkaértekezlet állandó részei:  

• beszámoló az eltelt hónap eseményeiről  

• értékelés  

• a következő időszak feladatainak, felelőseinek kijelölése  

• aktualitások  

 

 

 

 

1.13 Mindennapos testnevelés megvalósulása 

 

A 2020/21-es tanévben testnevelő kollégáim nem voltak könnyű helyzetben a tanóra 

megtervezését és megszervezését illetően. Az érvényben lévő járványügyi intézkedések 

tükrében kellett megszervezniük tanóráikat. Büszkeséggel tölt el, hogy a nehézségekben 

megoldandó feladatokat láttak, soha nem az akadályokat sorolták, hanem a megoldási 

lehetőségeket keresték. Köszönöm nekik ezt a profi hozzáállást! 

A digitális munkarend időszakában is megtalálták a lehetőségét annak, hogyan támogathatják 

a négy fal közé szorult gyerekeket. Egyensúlyt tudtak teremteni a gyakorlati és az elméleti 

feladatok között.  

Az egészséges életmódra nevelés szempontjából nagy jelentősége van a mindennapos 

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

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

mindennapos testmozgás.  

Szerencsés intézményi adottságainknak köszönhetően a feladat megszervezése, 

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

órájuk van.  
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1.14 Diákönkormányzati tevékenység 

 

Iskolánkban hosszú évek óta működik 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 

Ebben a tanévben diákönkormányzatunk rendkívül nehezített körülmények között végezte 

munkáját. Idén nem tudtak rendszeresen találkozni, tekintettel a járványügyi 

intézkedésekre. Ettől függetlenül gyakorolták jogaikat, részt vettek az intézményi házirend 

átalakításában, különböző házi versenyek zsűritagjaként képviselték a diákságot. Saját 

közösségi életük szervezésében aktívan vettek részt, az osztálykeretben megvalósuló 

programok megvalósításából kivették részüket. 

1.15 Tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások 

 

Alsó tagozat 

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

1.a 2 3  5 

1.b 1 4  5 

1.n 1 3  4 

2.a 3 3  6 

2.b 1 4  5 

2.n 1 4  5 

3.a 1 3  4 

3.b 3 3  6 

3.n 2 3  5 

4.a 1 3  4 

4.b 1 3  4 

4.n 1 3  4 

Össz: 18 39  57 
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Felső tagozat 

 

Oszt. Tanulást 

segítő /db 

Élményszerző/db Sport/db 
Össz. 

5.a 1 3  4 

5.b 1 3  4 

5.c 1 3  4 

5.n 2 6  8 

6.a 1 3  4 

6.b 1 3  4 

6.c  3  3 

6.n  4  4 

7.b  2  2 

7.c  2  2 

7.n  4  4 

8.a  2  2 

8.b  2  2 

8.c  2  2 

8.d  2  2 

 8.n.  2  2 

Össz: 7 46  53 

Mindössze

sen: 
25 85 0 110 

 

Iskolánk 28 osztálya összesen 110 iskolán kívüli programon vett részt. Ha figyelembe vesszük, 

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

Kollégáim online színházi előadásokkal, múzeumlátogatásokkal igyekeztek színesíteni a 

mindennapokat. Nagy örömmel fogadták a gyerekek a Lázár Ervin program online formában 

történő folytatását, sok élménnyel gazdagodtak. Bízom abban, hogy az 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.  
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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 

3.2 NETFIT mérés 

 

Tavaly az országos mérések elmaradtak, a korábban írt kompetencia dolgozatok elemzését és 

értékelését a nevelőtestület elvégezte. Az eredményesség növelése érdekében megfogalmazott 

javaslatainkat tartottuk továbbra is követendőnek, melyet a 2019/2020. tanév végén készített 

intézményi beszámoló tartalmaz.  

 

 

 

3.3 Belső mérések eredményei, változások 

 

Az intézmény belső méréseinek eredményei és a szakmai munkaközösségek elemzése és 

értékelése a mellékletben található. 

 

4. Versenyeredmények 

 

1.12. rész tartalmazza az erre vonatkozó adatokat. 

 

5. Rendezvények, programok- az intézményi munkatervben foglaltak megvalósulása 

 

Intézményünkben a teljes tanévet magába foglaló járványügyi veszélyhelyzet miatt csak 

nagyon korlátozott számban valósultak meg az intézményi rendezvények. A megvalósult 

programok leginkább osztálykeretben kerültek megrendezésre. Több program az iskolarádión 

keresztül került kivitelezésre. 

 

A rendezvény megnevezése Időpont Felelős  

Tanévnyitó ünnepély 
2020. VIII. 

31. 
Pataki Ildikó 

első 

évfolyamosoknak 

osztályonként 
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Német nemzetiségi önkormányzat 

támogatásával – Schultüte 
2020. IX. 2. 

Mangult Kinga osztálykeretben 

Tanévnyitó ünnepély a felső tagozatnak Takácsné Bodnár 

Erika 
iskolarádió 

Népmese napja  2020. IX. 30. Székely Márta iskolarádió 

Kutatók éjszakája 
2020. IX. 27-

28. 

’c’ osztályfőnökök 

6.c Jelinek Judit  

7.c Molnár Mariann 

8.c Fekete Katalin 

elmaradt 

Zenei világnap – iskolarádión keresztül 2020. X. 1. Daróczi Ibolya iskolarádió 

Október 6. ünnepély – alsó tagozat 

felső tagozat 
2020. X. 6. 

 

Monostori Ágnes 
iskolarádió 

Október 6-i koszorúzás az örmény 

nemzetiségi önkormányzattal 2020. X. 6.  
Szabó Beáta 

Szőcs T. 
személyes  

Halloween – angolos osztályoknak 2020. X. 21. Székely Márta osztálykeretben 

Október 23-ai megemlékezés 
2020. X.22. 

iskolarádión 

keresztül 

Kassai Gizella 

iskolarádió 

Csendes Dani matematika tanulmányi 

verseny  

7-8. évfolyam 

2020. XI. 6. Farkasné B. Dóra online 

Márton nap 
2020. XI. 11. 

Királyné Árpád 

Gabriella 
osztálykeretben 

Gólyaavató 2020. XI. 23-

27. 

Benkő Csilla 

Takácsné Bodnár 

Erika 

osztálykeretben 

Advent 
2020.  XI.27.  

XII. 4. 

XII.11. 

XII.18.  

5.b Daróczi Ibi 

5.n Királyné Á. 

Gabi 

5.a Sino Zsuzsanna 

5.c Szpuszenik 

Márta 

iskolarádió 

Mikulásnapi rendezvény 2020. XII. 4. Joó Mária osztálykeretben 

Karácsonyi bazár 
2020. XII. 9.  

Molnár Mariann, 

Dalnoki Ildikó 
elmaradt 

Lucázás 2020. XII. 

12. 
Soós Emőke 

osztálykeretben 

Hartyán tortája 2020.  2020. XII.  Kostyán Andrea 

Rókáné Sz. Erzsébet 
elmaradt 
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Betlehemezés  2020. XII.15.  

 
Kemény Magdolna elmaradt 

Pedagógus karácsony 1800 2020. XII. 

17.  

Székelyné Krizsán 

Mária 
elmaradt 

Magyar kultúra napja 2021. I. 22. Jelinek Judit iskolarádió 

Farsang  

Felsőben: közösen 

Alsóban: közös megnyitó + osztálykeret 

  2021. II. 12. 

   2021. II. 5. 

Molnár Mariann 

Joó Mária, Alexits 

Éva + 

osztályfőnökök 

alsó: 

osztálykeretben 

felső: elmaradt 

Pancake day (osztály keretben) 2021. II. 22-

26. 
alsó – Meskó Judit osztálykeretben 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak napja – megemlékezés 

osztályfőnöki óra keretében 

2021. II. 25. 
felsős 

osztályfőnökök 
iskolarádió 

DSD próbavizsga 2021. II. MangultKinga személyes 

Bemutatkoznak az elsősök 
2021. III. 11. 

Benkő Csilla 

Bálint Enikő 
online 

Kiszézés 2021. III. 16. Kemény Magdolna osztálykeretben 

Megemlékezés 1848. március 15-ről  

Alsó tagozat: kimozdulás 

Felső tagozat: ünnepi műsor 
2021. III. 11. 

 

osztályfőnökök 

Rókáné Szuda 

Erzsébet 

online 

Koszorúzás az Örmény Önkormányzattal ?  Szőcs Tamás elmaradt 

DSD német nemzetközi nyelvvizsga - 

írásbeli 
? 

Kardos Andrea, 

Kőszegi Kinga 
személyes 

osztálykeretben 

Nyílt nap leendő 1. osztályosoknak 
2021. III. 20. 

Takácsné Bodnár 

Erika 
elmaradt 

Hartyán nap 

2021. III. 31. 

Molnár Mariann, 

Balogh Fruzsina 

Bruscháné Bálint 

Enikő, 

Benkő Csilla 

áthelyezésre 

került 

Alapítványi bál 
2021. IV. 

Kostyán Andrea 

SZMK 
elmaradt 

Nyuszi kupa 1-4. évfolyam 2021. IV. 12-

13. 
Németh J. elmaradt 

Magyar költészet napja  
2021. IV. 12. 

Kassai Gizella 

(iskolarádió) 
online 
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Holokauszt áldozatainak napja – 

megemlékezés iskolarádión keresztül 
2021. IV. 16. Monostori Ágnes online 

Kerületi Föld napi vetélkedő 

megrendezése 
2021. IV. 23. 

Szőcs Tamás, 

Kemény Magdolna 
elmaradt 

Kerületi Föld napi vetélkedő – 

eredményhirdetés, műsor  2021. IV. 26. 

Kemény Magdolna, 

Szőcs Tamás 

Szabó Beáta 

elmaradt 

Szent György nap- osztály- és 

csoportkeretben 

2020. IV. 19-

23.  
Dudás Ágnes 

osztálykeretben 

Pólusfutás 2021. IV. ? Dalnoki Ildikó elmaradt 

Tavaszi hangverseny  
2021. V. 14. 

Bruscháné Bálint 

Enikő 
elmaradt 

Művészeti kiállítás  
2021. IV. 14. 

Daróczi Ibolya, 

Antal Anna 
megvalósult 

Nemzeti Összetartozás Napja – 

iskolarádió 
2021. VI. 4. Monostori Ágnes iskolarádió 

Ballagás 1700  
2021. VI. 15. Mangult Kinga 

osztályonként az 

udvaron 

Hartyán Aranykönyv díjátadás (15.00) 
2021. VI. 25. 

Krizmanits-Szűcs 

Ivett 
személyes 

Tanévzáró ünnepély alsónak (16.00) 2021. VI. 25. 

 
Németh Erika iskolarádió 

Tanévzáró ünnepély felsősöknek (17.00)  2021. VI. 25.  iskolarádió 

Év végi beszámoló, iskolai 

pedagógusnap  2021. VI. 30.  

Székelyné Krizsán 

Mária 

 

személyes 

Német nyelvi tábor Ausztriában 2021. VI. 27-

VII.3. 
Kardos Andrea elmarad 

Tanévnyitó ünnepély  2021. VIII. 

31. 
Alexitsné Imre Éva 

reményeink 

szerint személyes 

 

5.1. A tantestület szakmai és közösségi rendezvényei, témái 

 Dátum Program Felelős 

1. 2020. VIII. 24.  Alakuló értekezlet 

intézményvezető 
2. 2020. VIII. 28.  

Járványügyi készenlét idején alkalmazott 

eljárásrend kidolgozása, elfogadása; 
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Digitális munkarend esetén alkalmazott 

eljárásrend aktualizálása, kiegészítése 

3. 2020. IX. 11.  

Nevelési értekezlet – munkaterv 

kidolgozása, célok feladatok meghatározása, 

elfogadása  

4. 2020. X.7. Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

5. 2020. XI. 4. Munkaértekezlet: 

- aktuális feladatok megbeszélése  

intézményvezető, 

int.vez.h., mkvez-k. 

6. 2021. I. 25.  
Osztályozó konferencia  

alsó tagozat – 1100-tól 

 

felső tagozat – 800-tól 

intézményvezető, 

int.vez.h.  

7. 2021. II. 9. Félévi beszámoló értekezlet  

(rövidített órák 35’+10’) 

Szőcs Tamás 

 int.vez.h. 

8. 2021. III. 12. 
Nevelési értekezlet  

Békés iskolák program 

 

intézményvezető 

iskolapszichológus 

9. 2021. IV. 29. 

Nevelőtestületi értekezlet: 

- kompetenciadolgozatok eredményeinek 

kiértékelése 

 

intézményvezető 

munkaközösség 

vezetők 

10. 2021. V. 27. 
Munkaértekezlet: 

- ballagási megbeszélés 

- a tanévzárás teendői 

intvez., intvez.h., 

7-8. évfolyam vezetője, 

dekorációs csoport 

11. 2021. VI. 16. 
Osztályozó konferencia –  

felső tagozat – 800 

alsó tagozat – 1100 

intvez., intvez.h, 

12. 2021. VI.  Szakmai tantestületi kirándulás  Benkő Csilla 

13. 2021. VI. 30. Tanévzáró – beszámoló – értekezlet intézményvezető 

 

Intézményünkben a nevelőtestületi szakmai rendezvények csak részben valósultak meg a tervek 

szerint.  

Két tanítás nélküli munkanap estében, amelyre szakmai rendezvényt terveztünk, módosítanunk 

kellett a programon. Az egyik nap esetében az intézmény pedagógusait érintő nagyszámú 

Covid19 megbetegedés miatt áttekintettük lehetőségeinket az oktatás lehetőségét illetően, 

március 12-re tervezett nevelőtestületi értekezletünkre szánt napunkat pedig a fűtési rendszer 

elégtelen működése miatti javításra, karbantartásra fordítottuk. 

Az erre az alkalomra tervezett program később sem került megvalósításra, mert nagyobb 

szerepet és figyelmet szeretnénk rá szánni, mint egy tanítási nap délutánja.  
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Szakmai tantestületi kirándulásunkat sem tudtuk a tanév végén, júniusban megtartani, bízunk 

benne, hogy augusztusban lesz rá lehetőségünk. 

 

5.2.     Az iskola által szervezett nyári táborok, erdei iskola 

 

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

vagy az ausztriai Carnuntumban mélyíthették volna német nyelvtudásukat. Nyáron a Balaton 

mellett pihentek volna tanítványaink. 

A bizonytalan járványhelyzet miatt ebben a tanévben nem szerveztük meg ezeket a táborokat, 

és erdei iskolát sem terveztünk tanítványainknak. 

 

6. Környezetvédelmi tevékenység  

 

Bár ebben a tanévben nem tudtuk megrendezni hagyományos környezetvédelmi vetélkedőnket, 

mégsem maradtak tanítványaink környezetvédelmi tevékenység nélkül. Intézményünk ebben a 

tanévben először csatlakozott a Fenntarthatósági Témahéthez, ahol szerteágazó, sokrétű 

információra tehettek szert tanítványaink, érvelhettek, vitázhattak, és a szaktárgyakhoz 

kapcsolódva ismerkedhettek a fenntartható fejlődéssel. Az alsó tagozatosok jelenléti oktatás 

keretein belül találkoztak a rendezvény témáival, az általuk készített plakátokból, alkotásokból 

kiállítást rendeztünk be az iskola aulájában. 

 

 

7. Egészségnevelés, prevenció  

 

Kollégáim az intézmény pedagógiai programjában meghatározottak szerint végezték 

egészségnevelő, preventív tevékenységüket.  

 

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 5 tanulóbalesetet regisztráltunk. Ezek: ujj-, csukló-, és bokatörés 

voltak. Többnyire a szabadidős tevékenység idején, illetve a tornateremben történtek a 

balesetek.  
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8. Gyermekvédelem 

 

8.1.  Az iskolai környezet jellemzői, problémái a gyermekvédelem területén 

 

Iskolánk szorosan együttműködik a gyermekvédelmi területen tevékenykedő 

intézményekkel, szükség esetén a hatóságokkal is.  A 2020/2021. tanév során az alábbi 

problémákkal kapcsolatban tettünk jelzéseket: 

- testi fenyítésre utaló nyomok a gyermek testén 

- rendszeres késés az iskolából 

- igazolatlan hiányzások 

- 250 órát meghaladó hiányzás (egyik tanulónk már a 600 órát közelíti) 

- 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. 

 

8.2.  Szociális problémák, deviancia, jelzések a gyermekjóléti szolgálat felé 

 

 

 Alsó 

tagozat 

Felső 

tagozat 

Összes intézkedés száma 49 41 

ebből  

➢ felszólítás iskolába járásra 
9 11 

➢ feljelentés (Rendőrség, Gyámhivatal felé) 20 14 

➢ egyéb (jelzés a Fiókának, pedagógiai vél. küldése) 20 16 

Pedagógiai Szakszolgálatba küldött tanulók száma, (Izabella 

u. is) 

30 35 

ebből 

     - szakvéleményt kaptunk 

17 28 

BTM-es tanulók száma 33 76 

SNI-s tanulók száma  13 20 

ebből: 

➢ 2-nek számító tanuló 

➢ 3-nak számító tanuló 

9 

4 

15 

5 
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Fejlesztésben részesülő tanulók száma összesen  

 

                                                                                 

33 

 

13 

76 

 

20 

ebből: 

➢ saját fejlesztő pedagógus látja el (BTM) 

➢ saját gyógypedagógus látja el (SNI) 

➢ saját pszichológus látja el (SNI) 

➢ utazó gyógypedagógus látja el 

 

33 

9 

3 

11 

 

76 

16 

5 

6 

 

 

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 

• csoportfoglalkozás indítása osztálytanító, iskolapszichológus, iskolai szociális 

segítő együttműködésében  

• fejlesztőpedagógussal történt esetmegbeszélés, szülőkkel kötött megállapodás 

• korrepetálási lehetőségek felkutatása, ajánlása 

 

 

9. Pályaválasztás tapasztalatai, eredményei, továbbtanulási mutatók 

 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.a 20 6 30 13 65 1 5 

8.b 21 4 19 16 76 1 4,7 

8.c 24 1 4,16 17 70,72 5 20,8 

8.d 19 5 26,3 12 63,2 2 10,5 
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8.n 20 12 60 8 40 0 0 

 

 

Nyolcadikos tanítványaink 28%-át vették fel gimnáziumba. Ez a tavalyi tanév 

továbbtanulási adataihoz viszonyítva enyhe csökkenést mutat. Idén a tanulók jobban preferálták 

azokat a középfokú iskolákat, ahol valamilyen szakirányon tanulhatnak. 

Szakgimnáziumba a tanulók 64%-át vették fel, ez magasabb, mint az előző évek 

beiskolázási adata. Szakiskolában 8%-a tanul tovább. Sajnos idén két olyan tanítványunk, akit 

sehová nem vettek fel!  

Két hatodikos és 3 negyedikes tanulót vettek fel kisgimnáziumba.  

 

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 

 

Ebben a tanévben a szülői értekezletek és a fogadóórák online formában valósultak meg. A 

pedagógusok tapasztalatai és a szülői visszajelzések alapján kedvelt ez a forma. A szülői 

értekezletek látogatottsága ebben a formában sem változott, alsó tagozaton nagyobb számban 

vesznek részt rajta a szülők, felsőben ezt a kommunikációs lehetőséget kevésbé használják ki a 

szülők.  

A fogadóórákat idén a Kréta rendszeren keresztül hirdettük meg, ott foglalhattak időpontot a 

gondviselők. Nagyon flottul ment a szervezés, sikerült tartani az időkereteket, sokkal inkább, 

mint a személyes megjelenések alkalmával. 

 

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

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

a késő esti, vagy éjjeli órákban telefonon, vagy valamilyen közösségi felületen is kereste a 
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nevelőt. Ott kérte számon gyermeke problémái miatt, és amikor nem, vagy nem olyan választ 

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

kultúráját még tanulnia kell néhány szülőnek! 

Az iskolai SZMK értekezletek ebben a tanévben szintén online módon kerültek 

megszervezésre. A lebonyolításhoz a gyerekekkel is használt Discord alkalmazást választottuk. 

Az értekezletek látogatottsága megfelelő volt.  

 

Nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a tanéven átívelő járványhelyzetben 

konkrét és gyors segítséget kaptunk a szülőktől. Volt olyan tanuló, akinek a szülői közösség 

fizette az internet lehetőségét, hogy tudjon a többiekkel haladni, dolgozni. 

Köszönjük az önzetlen segítséget! 

A tanév végén a Szülői Munkaközösség három projektorral is megörvendeztetett bennünket, 

aminek nagyon örültünk! Kollégáim nagy lelkesedéssel vették birtokba az eszközöket. 

Köszönjük szépen a támogatást! 

 

 

 

 

 

 

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

tankerülettel stb. 

 

Hartyán Alapítvány az Iskoláért 

Iskolánk alapítványának, a Hartyán Alapítvány az Iskoláért 3 fős kuratóriuma a tavalyi tanév 

végén megváltozott: két kollégánk nyugdíjba vonulásával ugyanis új tagokat választottunk. 

Akkor még azt gondoltuk, hogy az új kuratórium ügyvédi hozzáértéssel előbb vagy utóbb 

megkezdheti majd a munkáját.  

Talán az egyik legnagyobb csalódásunk az volt, hogy az idei tanév kezdetére még mindig nem 

sikerült alapítványunkat életre kelteni.  Az idegőrlő várakozás sajnos tovább folytatódott: a 

Fővárosi Törvényszék az új alapító okiratot csak sokadik módosítás és kiegészítés után fogadta 

el. Ez alatt az idő alatt pedig nem sikerült a banki ügyeinkhez az aláírási joggal rendelkező 

személyt a bankkal sem elfogadtatnunk. 

A 18 hónaposra nyúlt kálváriánk 2021 májusára ért véget, amikor is mind a bíróság, mind a 

bank elfogadta végre az új alapító okiratban megnevezett tagokat. Ennek eredményeképp pedig 
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a bank - az új, hatályos jogszabályoknak megfelelően – alapítványunk elnökét, az alapítvány 

pénzügyeiben teljes körűen eljárható és kizárólagos aláírási joggal rendelkező személynek 

ismerte el.  

Örömünk így most már határtalan; a tavalyi tanév után a 2020 -2021-es tanév végén végre az 

alapítvány pénzéből tudtuk kiemelkedő diákjainkat a szokásos díjazásban részesíteni. 

Hartyán Diák Sport Egyesület 

Iskolánk Diáksport Egyesületének minden tanulónk tagja. Az előző évi tagdíjbefizetés 

a járványhelyzet miatt csak részben valósult meg. Pályázati forráshoz idén sem jutottunk, ezért 

az eszközfejlesztések elmaradtak, az iskola által biztosított új eszközöket tudjuk használni. Az 

idei DSE foglalkozások (túra, asztalitenisz, floorball, atlétika, labdarúgás) a fertőzés veszélye 

miatt sajnos meghiúsultak. 

Emellett a DSE ebben az időszakban anyagilag támogatta az iskolai gólyaavatót. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal tartjuk a legszorosabb kapcsolatot. 

Rendszeresen támogatják iskolai német nemzetiségi rendezvényeinket. Ebben az évben a 

kontaktot igényelő rendezvényeink természetesen a járványveszély miatt elmaradtak. Ettől 

függetlenül volt 

• Schultüte az elsősöknek, 30.000 Ft önkormányzati támogatás 

• Márton nap megtartására online formában került sor, mert azon a héten digitális 

munkarend volt érvényben. De kaptunk 100.000 Ft támogatást. 

• Kerületi német nyelvi vers- és prózamondó verseny ebben a tanévben elmaradt, 

helyette német nemzetiségi plakátversenyt tartottunk 50.000 Ft támogatással.  

• Nemzetiségi farsangi rendezvény támogatása, amely osztálykeretben valósult 

meg, 40.000 Ft támogatás 

• Kihelyezett nyelvi nap szervezése, 30.000Ft hozzájárulás 

• Tanévzáró rendezvény támogatása, 25.000Ft 

• Német nyelvi szakkönyvek beszerzése, 60.000Ft 

Tisztelettel és szeretettel köszönjük, hogy nemzetiségi rendezvényeink és programjaink 

szakmai és anyagi támogatását! 
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Diákönkormányzat 

Molnár Mariannt kértük fel, hogy segítse az iskola Diákönkormányzatának működését.  

Minden felsős osztály továbbra is 1 vagy 2 tagot delegál.  

Elnök: Rákoskerti Blanka 8.b 

Alelnök: Erdei Dániel 8.d 

A járványügyi intézkedések következtében az első félévben a szokásos DÖK üléseket nem 

lehetett megtartani. Az iskolai közös hagyományos programjaink is elmaradtak. A tanulóink 

megfogalmazták mennyire hiányoznak nekik ezek a rendezvények, közös találkozások. Egyre 

nehezebben viselik az elzártságot.  

 

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. Ebben a félévben diákjaink elkezdték használni pedagógusaink 

irányításával szakköri keretekben a LEGO demonstrációs segédeszközöket, programozható 

robotokat. A 2020/2021. tanévben az alábbi programokat, tevékenységeket valósítottuk meg: 

- szakköri és tanórai keretek között a szövegértés, problémamegoldó gondolkodás, 

kreativitás fejlesztése LEGO eszközök segítségével, 

- programozási technikákkal kapcsolatos ismeretek bővítése, 

- hospitálási lehetőség biztosítása a jó gyakorlatok bemutatására, 

- virtuális diáknapon a digitális módszerekkel történő tanulás népszerűsítése,  

- digitális tananyagok létrehozása, 

- belső tudásmegosztás keretein belül tapasztalatcsere, támogató ismeretek átadása. 
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1. Munkádra vetítve értékeld a kiemelt célok és feladatok megvalósulását a nevelő- 

oktató munka területén! Valamennyi célt érintve várom eredményedet, amelyben 

érintett vagy! 

 

 Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-rendszerének, 

belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek megerősítése. 

 

 

Törekedtünk arra, hogy szakmai munkánkat a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon lássuk 

el minden területen, annak ellenére, hogy ez a tanév sajnos a folyamatos járványveszély 

jegyében telt el. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy betartsuk és a gyerekekkel is 

betartassuk a járványügyi szabályokat. Legfontosabb cél ebben az évben az egészség 

megőrzése volt mindannyiunk számára! Sajnos az első félévben nagyon sok kollégánk 

megbetegedett, így a folyamatos helyettesítés, valamint a többhetes betegségek is 

megnehezítették a helyzetünket. A gyerekek 10 napot vagy két hetet maradtak távol, ha 

bármilyen gyanús tüneteik voltak. A második félévben pedig a több mint egy hónapos 

digitális oktatás állította próba elé a tanulókat.  

Igyekeztünk a gyerekeket életkori sajátosságaihoz igazodva, játékosan, folyamatos motiválás 

mellett tanítani. 

  

Fontosnak tartottuk, hogy megkönnyítsük elsőseink beilleszkedését az iskolai életbe. Óvoda-

iskola közti átmenetről jelen esetben nem igazán beszélhetünk, hiszen a gyerekek az 

iskolakezdés előtti közel fél évben nem jártak óvodába. 

Az előző tanév digitális oktatása miatt másodikos osztályinkban elsődleges feladat volt, a 

hiányosságok pótlása, az első évfolyamos tananyag megszilárdítása. Voltak gyerekek, akik 

nagyon sokat felejtettek, szinte újra kellett velük kezdeni mindent. Mindenképpen érdemes 

volt időt szánni az ismétlésre. Úgy érzzük, hogy sokat fejlődtek ebben az évben tanítványaink, 

melyet az év végi tudáspróbák eredményei is alátámasztanak.  

 

 

 Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak felhasználásával. A 
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különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési szintjének biztosítása. Felkészülés 

az esetleges újabb digitális munkarendre. 

 

A digitális oktatás újbóli bevezetése a tanév során a fejünk felett lebegett, majd be is 

következett, melyre tudatosan készültünk. Az előző tanévben megismert digitális 

platformokat az idei tanévben gyakorlottabban használtuk, mert alaposabban sikerült 

megismernünk működésüket, használatukat. Már ősszel kialakítottuk az első évfolyamos 

gyerekek szüleivel a Discordos csoportokat, és a szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával 

„élesben” is kipróbálták, így a digitális oktatás során már jól tudták kezelni a felületet. A 

szülők többsége nyitott volt az újdonságra.  

 

Mind a jelenléti, mind a digitális oktatás során egyre többször alkalmaztuk a digitális 

technológiával támogatott oktatási módszereket. Pedagógiai eszköztárunk interaktív 

feladatokkal, mérőanyagokkal, játékokkal és színes prezentációkkal bővült.  

Íme, néhány, amelyeket használtunk a digitális tanítás során: 

 

A digitális tanulást támogató platformok: 

 

Tantárgyi oldalak játékokkal és/vagy játék- és kvízkészítő funkcióval:  

• Okos Doboz: http://www.okosdoboz.hu – mindent tud! Évfolyamokra és témákra 

bontva játszhatnak a gyerekek.  

• Khan Academy: https://hu.khanacademy.org – kicsit amerikai, de szuper kicsi 

gyerekektől felnőttekig  

• WordWall: https://wordwall.net/hu/community/magyar – vagyis van, magyarul is már 

sok játék a tananyagra, és ezek évfolyamokra lebontva elérhetők.  

• Kahoot: https://kahoot.com és egy alapos magyar nyelvű ismertető is elérhető.  

• Quizlet: https://quizlet.com és vannak már magyar nyelvű kvízek is.  

 

Hagyományos tananyagok online:  

• Sulinet: https://tudasbazis.sulinet.hu  

• MozaWeb: https://www.mozaweb.hu – a Médiatárban sokféle tantárgyi szemléltető 

anyag elérhető.  

Képességfejlesztő oldalak:  
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• Sakkpalota: https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/jatsszunk – online 

képességfejlesztés nem sakkal.  

• Sakkpalota: https://www.sakkpalota.hu/index.php/hu/sakk-top – letölthető 

sakkfeladványok.  

• eDia: http://edia.hu/ – a képességvizsgálatok anyagai fejlesztésként is használható. 

 

 

Nagy könnyebbséget jelentett a tanítás során, hogy a tankönyvek, munkafüzetek letölthetővé 

váltak internetről. Így a gyerekek könnyebben megtalálták, nyomon követték a feladatokat a 

tanórákon, amikor kivetítettük segítségképpen, valamint a szülők is belelapozhattak egy-egy 

tankönyvbe, munkafüzetbe, akkor is, ha éppen azt nem vitték haza a gyerekek. 

A jelenléti oktatás idején már megismertettük a gyerekeket is Discordon küldött a wordwall-

os, learningapps-es gyakorlófeladatokat vagy a tanóráinkba csempésztünk bele, tehát ezek 

már nem voltak ismeretlenek számukra.  

 

Kifejezetten úgy érezzük, hogy előnyt tudtunk kovácsolni a digitális oktatás idején az 

informatikai eszközök és az internetes segédanyagok használatából. A szülők mindennapi 

segítő hozzáállása is segítette a munkánkat. Jól tudtunk együtt dolgozni a számítógépek 

segítségével is. Nem is éreztük úgy a digitális szakasz lezártával, hogy lemaradásunk lenne. 

 

 

 

 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.  

 

Túlsúlyban voltak a frontális órák, de főként a matematikaórákon az ismeretek elsajátításának 

megsegítésére sokféle eszközt használtak a gyerekek. A hatékony otthontanulás ebben az 

életkorban nagymértékben függ a szülők hozzáállásától. A gyerekek otthon végzett szorgalmi 

feladatait külön jutalmaztuk, ezáltal sokan váltak erre fogékonnyá. Ez meglátszott a tanórai 

teljesítményükön is. 
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A tanterem berendezésénél, a padok elrendezésénél igyekeztünk megteremteni a tanuláshoz 

legoptimálisabb környezeti feltételeket. Diákjainkat játékos feladatokkal, illetve gyűjthető és 

beváltható jutalmazással motiváltuk. 

Az év végi mérések, eredmények javulása érdekében továbbra is alkalmaztuk a 

differenciálást, az innovatív módszereket, az önálló cselekedtetést, a kreatív eszközök 

használatát. A gyerekek nyitottak az újdonságokra, így szívesen használták azokat.  

 

 

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

fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák kidolgozása munkaközösségi 

szinten a jobb eredmények elérése érdekében. 

 

1-2. évfolyamon tanítóként ebben nem vagyunk közvetlenül érintettek. 

  

 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, szülők 

bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával.  

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

segítése) 

 

Sajnos a leginkább veszélyeztetett tanulók voltak azok, akik a tanév során nagyon sokat 

hiányoztak, emiatt fejlesztő kollégáink segítségét sem tudták igénybe venni. Ezek a gyerekek  

megfelelő szülői támogatást sem kaptak, a digitális oktatásban egyáltalán vagy elvétve vettek 

részt, ezáltal esélyük sem volt a felzárkózásra. Így fordulhat elő, hogy elsős osztályainkból 

több kisgyerek szülei döntöttek az évismétlés lehetősége mellett. Az érintettek szüleivel 

megbeszéltük, hogy segítsék azzal gyermeküket, hogy még egy évet biztosítanak számára, 

amikor az első osztályban tanult nélkülözhetetlen alapokat sajátítja el. Csak a javukra válhat, 

ha több időt kapnak erre. Vannak tanulóink, akiknek szülei nem éltek a tanév ismétlésének 

lehetőségével gyermekük gyengébb tanulmányi eredménye ellenére sem. 2. osztályban 

folyamatos tantárgyi felzárkóztatást kell majd számukra biztosítanunk. 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók közül az egyik gyerek szülei félévzáráskor úgy 

döntöttek, hogy keresnek egy kislétszámú osztályt, ahol 7 fő alkot egy tanuló csoportot. Így 



A 2020/2021. tanév év végi beszámolója 

 

látták biztosítottnak gyermekük további tanulmányi fejlődését. Azt a visszajelzést kapta az 

osztályfőnök részükről az év vége közeledtével, hogy a gyerek tanulmányi eredménye javult, 

stabil lábakra állt, és sikeresen el tudja végezni az általános iskola első osztályát.  

 

Másodikos osztályunkban bevezetésre került kiselőadás, melyre otthon készültek fel a 

gyerekek, szülői segítséggel. Eleinte csak pár diák, de előre haladva az időben egyre többen 

vállalkoztak erre. A gyerekek nagyon szerették és egymást ösztönözték. Kísérletet végeztünk 

órán és otthon is. A szülőket is bevontuk ezek kivitelezésébe így sokkal könnyebben tanultak 

a gyerekek, csökkentek a tanulási akadályok; a jövőkép erősítése folyamatos volt; kialakult a 

közvetlen irányított tanulás. 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetében igyekeztünk hatékony tanulási 

szokásokat kialakítani: 

 

 Időtervezés (napirendben, heti rendben a tanulási idő elhelyezése, az egyes 

tantárgyakhoz szükséges tanulási idő tervezése)  

 A tanulási folyamat szokásrendszerének kialakítása (a tantárgyak tanulásának 

sorrendje, az ismétlések számának és idejének optimalizálása). 

 

 A tanuláshoz való viszony formálása, a tanulás iránti motivációjuk folyamatos 

fejlesztése: 

 

 A tanulás légkörének optimalizálása  

 A tananyagnak a gyermek fejlettségi szintjéhez való igazítása 

 Az érdeklődés felkeltése, a tanulói kompetenciamotívumot erősítő módszertani 

elemek alkalmazása 

 

Nemcsak a pedagógusnak, hanem a szülőnek is elemi kötelessége, hogy gyermeke tanulmányi 

előmenetelét figyelemmel kísérje, segítse. Biztosak vagyunk abban, hogy az eredményes 

iskolai haladás érdekében a tanítónak, gyereknek és a szülőnek együtt kell munkálkodnia a 

közös cél érdekében. 

       

 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára.  
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 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele. 

 

A gyakornok tanítónk a pedagógus I. minősítését megelőzően belső önértékelésben is részt 

vett, mindez segítséget jelentett a minősítésére való felkészülésében is, hiszen alapos 

óramegbeszéléseket követően a javaslatokat beépíthette tanóráiba. Beszámolt arról, hogy ha 

igényelte, kollégái segítségére mindig számíthatott.  

 

 

 Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi támogatása, 

mentorálása. 

 

Az azonos évfolyamon tanító kollégákkal rendszeresen kapcsolatban voltunk, szakmai 

egyeztetéseket tartottunk, megosztottuk egymással az új technikákat, módszereket, elkészített 

gyakorló feladatlapokat, tapasztalatokat.  

Vezetőségünk tagjai és tapasztalt tanító kollégám gyesről visszatért gyakornok kollégánkat 

igyekezett szakmailag – óralátogatások, óraelemzések, javaslatok megfogalmazása, 

tanmenetkészítés, tantárgyakhoz kapcsolódó tanácsok, feladatlapok – támogatni. Valamint 

törekedtem arra, hogy az osztályomban németet tanító, szintén gyakornok kollégám és új 

fejlesztő kollégáink érezzék, hogy bármilyen kérdés esetén szívesen állok a rendelkezésükre. 

Egyik új fejlesztő kollégánk is megfogalmazta, hogy rengeteget segített kapott tapasztalt 

hartyános kollégájától, nem csak technikailag a Discordon, hanem szakmailag is, emberileg 

pedig már első pillanattól azt érezte, hogy nagyon jó csapatba került. Nagyon kedvesen 

segítette az összes kolléga őt a beilleszkedésben, a gyerekek megismerésében, az órarend 

összerendezésében. Összességében az a kép alakult ki benne az iskoláról, hogy minden 

működik, minden gördülékeny, mindenki segítőkész a kollégákkal, nagyon szeret itt lenni.  

 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi évfolyamon a már 

kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

Az év során folyamatosan egyeztettünk a kollégákkal, odafigyeltünk az egységes 
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követelményrendszer kialakítására, a mérési anyagok összeállítására, és tanév végén 

tervezzük a tapasztalatcserét a mérési anyagok hatékonyságáról, az esetleges javításról, 

változtatásról. Első évfolyamon matematikából kicsit átdolgoztuk, írásból teljesen új év végi 

felmérést állítottunk össze. Az értő olvasás felmérés feladatai tudtuk használni, de jó lenne, ha 

az eredeti, színesben látható feladatlap kerülhetne a gyerekek elé, mert a sokadik 

fénymásolaton egyes képek minősége már nem a legjobb. 

Magyar nyelv tantárgynál, írásból nem sikerült teljesen egységessé tennünk az év végi 

követelményrendszert, mert az Apáczai-módszerrel tanító kollégáim az új NAT által tervezett 

és jóváhagyott munkafüzetekből tanították az írást, ami nem tartalmazta a nagy írott betűket.  

 

 

 A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új módszerek nevelési 

programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a differenciálás, valamint a 

korszerű pedagógiai módszertani alapelvek alkalmazása. Számunkra változatlanul kiemelt 

szerepet kap az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés. 

 

A pedagógusmunkánk legfontosabb területei: a tanulók személyiségének fejlesztése, a 

beilleszkedési, magatartási nehézségek csökkentése, a tehetség, képesség kibontakozásának 

segítése, a felzárkóztatás, a pedagógiai folyamat tudatos tervezése, a pedagógiai folyamatok 

és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos és fejlesztő értékelése, a tanítási-tanulási 

folyamatban alkalmazott módszerek hatékonyságának biztosítása, a környezettudatossághoz 

kapcsolódó attitűdök formálásának módja, a kommunikáció és a szakmai együttműködés. 

Olyan oktatásban hiszünk, ahol a tanulók lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére, 

kibontakoztatására. Az előbb megfogalmazottakat szeretnénk innovatív módszerekkel 

biztosítani tanítványaink számára. Mindegyik kulcskompetencia terület fejlesztése hasonlóan 

fontos. Az oktató, nevelői munkánkban így azt tartjuk szem előtt, hogy hasonló arányban 

fektessünk hangsúlyt mindegyikre.  

 

 

 A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

 

 

 A tanulás kompetenciái  
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A megfelelő tanulási stratégiák kialakítását az első évfolyamon nagyban befolyásolta a 

veszélyhelyzeti intézkedések bevezetése. Sajnos az első évfolyamon nem lehetett megfelelően 

megvalósítani az önálló tanulásra nevelést, hiszen tanórai idősávokban történő étkezés miatt 

délelőtt mindössze két tantárgyi órája lehetett a gyerekeknek, és több óra a délutáni idősávba 

került át. A délutáni tanulási idő megszervezése lehetetlenné vált, így a megfelelő önálló 

tanulási stratégiák kialakítása és elsajátítása a második évfolyamra tevődik át. 

A tanórákon a veszélyhelyzeti intézkedések miatt a csoportmunka megszervezése nem volt 

megoldható. Ez nagymértékben megnehezítette, és korlátozta a módszertani eszközök 

megválasztását. Reméljük, a jövőben a tanulásszervezésre nem nyomja rá ennyire a bélyegét 

egy világjárvány. Mindenesetre úgy véljük, lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a legtöbbet 

kihozni a helyzetből. 

 

 

 A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a kommunikációs kompetencia területre. Fontosnak tartjuk, hogy 

első osztályban képessé váljon egy tanuló a gondolatait, érzéseit, szóban, majd később írásban 

is kifejezni. Reggeli után rendszeresen beszámolhattak a gyerekek a velük történtekről, 

szívesen megosztották egymással élményeiket, örömeiket, bánatukat.  

Az olvasás technikájának elsajátításában jó úton haladnak tanítványaink. A szavakon, 

szókapcsolatokon kívül különböző műfajú szövegekkel is megismerkedtek a gyerekek: verses 

és prózai formájú mesékkel, ismeretközlő szöveggel, a saját életükről szóló szemelvényekkel. 

A közösen olvasott meséket, történeteket rendszeresen elmondták saját szavaikkal. Az 

olvasókönyv képeiről meséltek, szavakat foglaltak mondatba. Matematikaórákon a szöveges 

feladatok történetét mondták vissza emlékezetből, értelmezték azokat. Az ének-zene órákon 

megjelenő gyermekdalok, népdalok szövegének értelmezése kapcsán tudtuk megvalósítani a 

szókincsbővítést, szövegértés fejlesztését az életkori sajátosságok figyelembevételével.  

 

 

 A digitális kompetenciák 

 

A digitális tanrend tavalyi bevezetése nagymértékben támogatta mind a pedagógusok, mind a 
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tanulók digitális kompetenciáinak fejlődését. Ez ebben a tanévben is folytatódott, így 

törvényszerű volt e területen a további fejlődés. 

Pedagógusaink tudatosabban használták a különböző tanulást segítő digitális platformok 

tanórán történő alkalmazását is. Ennek köszönhetően nem volt ismeretlen a gyerekek számára 

WordWall, a Learningapps használata, hiszen a tanítási órákon az okostáblán maguk is 

rendszeresen használták ezeket, vagy az otthoni gyakorlások alkalmával ismerkedtek meg 

használatukkal. A tantermekbe felszerelt interaktív táblát és projektort rendszeresen 

működtették tanítóink az óráikon. 

 

 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 

Az új NAT nagyobb teret és időt engedett a hosszabb előkészítő időszak biztosításával a 

készségfejlesztésnek, a tevékenykedtetésen alapuló felfedeztetésnek. Ez egy óriási segítség 

volt ebben a tanévben, hiszen az elsős kisdiákok úgy ültek be szeptemberben az iskolapadba, 

hogy az óvodai életük utolsó fél évét a veszélyhelyzet miatt otthonukban töltötték, nem 

közösségben. Kimaradtak az életükből azok a nagycsoportos foglalkozások, amik arra lettek 

volna hivatottak, hogy segítsék az átmenetet óvoda és iskola között.  

Változatos módszertani kultúra és változatos eszközhasználat révén igyekeztünk tanóráinkat 

színesíteni. Első osztályban a matematika tantárgy nyelvezetével ismerkednek meg a tanulók. 

A biztos alapok a legfontosabbak elsőseink tanításában, ezért egy témát több szemszögből is 

megközelítettünk. Törekedtünk a logikus gondolkodás fejlesztésére és a matematikai 

problémamegoldó, analitikai gondolkodás kialakítására, megalapozására. 

 

Másodikos óráinkon továbbra is hangsúlyt kap a tevékenység-központú módszertan. A 

játékosság, a szemléletesség, a cselekvő, tapasztalati úton szerzett ismeretek, a kreativitást, 

logikus gondolkodást fejlesztő eszközhasználat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása. A 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása segíti a matematikai kompetencia fejlesztését, de 

ebben az évben a Covid miatt ez háttérbe szorult.  

 

 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
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Ezek a kompetenciák a gyerekek mindennapi tevékenységei során is sokat fejlődnek, 

alakulnak. Az önértékelés a napi rutinunk része a tanórai munkára, és/vagy viselkedésre 

összpontosítva. 

Főként etikaórákon nyílt lehetőség az önismeret, önelfogadás fejlesztésére, a külső és belső 

tulajdonságok megnevezésére, a saját viselkedésre jellemző elemek összegyűjtésére, a más 

emberekhez való viszonyulás, a különböző érzelmek megismerésére, a helyzeteknek 

megfelelő kifejezési módok gyakorlására. 

 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

 

Rendszeres mesehallgatással, beszélgetéssel, játékkal és tanórákon minél több technika 

használatával, a fantázia használatával törekszünk a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés 

és kulturális tudatosság kompetenciáinak fejlesztésére. A vizuális kultúra valamint a technika 

és tervezés tantárgyak mind a hagyományos, mind a digitális rendszerben jól taníthatóak 

voltak. A gyerekek sokat fejlődtek szeptember óta. A kivetítések és kisfilmek sokat segítettek 

a megértésben és a különböző technikák elsajátításában. Az otthoni környezet lehetőséget 

biztosított a kényelmesebb munkára, mert tanulóink nem voltak időhöz kötve, és igényeikhez 

igazodva szüleiktől egyéni odafigyelést kaphattak. A művészi alkotásokat volt bőven idejük 

elkészíteni. Szívesen mélyültek el a munkájukban. Mind a jelenléti, mind az online tanulás 

esetén rendszeresen tartottunk kiállítást az elkészült alkotásokból, amikor gyönyörködhettek 

egymás munkáiban, és értékelhették is azokat. 

 

 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások megtartása, 

amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a 

tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

A témahét foglalkozásait a kollégákkal összehangoltan valósítottuk meg. A tantárgyak 

egymással összekapcsolódtak, a gyerekek ismeretei több oldalról lettek megtámogatva. 

Felszabadultan készítették el a feladatokat. Látható volt, hogy értik, tudják, miről van szó, 

könnyen összekapcsolták a különböző órákon szerzett ismereteiket. Örömmel meséltek 
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megszerzett tudásukról. A téma megértését játékos feladatmegoldások segítségével mértük. A 

gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat. 

 

 

 Az 1. és 5. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 

 

A tanmenetek az 1. évfolyamon kidolgozásra kerültek. Az évfolyamon tanító kollégákkal 

egyeztettünk, közösen megvitattuk a specialitásoknak megfelelő változtatásokat, majd ezeket 

az érintettek beépítették, végül az elkészült tanmenetek elfogadásra kerültek. Az eltelt tanév 

tapasztalatai alapján néhány részt újra meg kell vizsgálnunk, és augusztusban egy szakmai 

egyeztetés keretében szükséges lehet néhány módosítást végrehajtanunk. Írásórákon nem állt 

rendelkezésre taneszköz ahhoz, hogy a nagy írott betűk tanítására is sor kerülhessen.  

A Meixner-módszerre kidolgozott tanmenetet az iskolai helyi tantervünk alapján kollégánk 

átdolgozta. Be kellett építenie a megszavazott egységes törzsanyagot az órák anyagai mellé, 

továbbá az óraszámoknál figyelembe kellett vennie a Digitális témahét és a Fenntarthatósági 

témahét magas óraszámainak kiesését is. Egy gyakorlati év elteltével, a tanév során szerzett 

tapasztalatai tükrében, javasolja ennek újragondolását.  

 

 

 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül versenyekre való 

aktív felkészüléssel és részvétellel. 

 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt idén a legtöbb tervezett házi, kerületi tanulmányi 

versenyünk megrendezése először csak kérdésessé vált, végül pedig elmaradt, mivel jellegük 

miatt nem lehetett digitális módon megtartani azokat. Néhány verseny azonban online 

formában megrendezésre került. Házi Szépkiejtési versenyen, majd ennek a kerületi 

fordulóján, Kedvenc versem kerületi versenyen, és a kerületi szintű környezetvédelmi 

vetélkedőn mérhették össze tudásukat 1-2. évfolyamos versenyzőink. Ez utóbbin I. helyezést 

ért el a Hartyán csapata. Szorgalmas tanítványaink között volt olyan, aki egyénileg nevezett 

be a Tudásbajnokság tanulmányi versenyre, valamint a Böngész országos versenyen és a 

Frakk a macskák réme című könyvhöz kapcsolódó olvasóverseny is részt vett, és szép 

eredményeket ért el. 
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Másodikosaink közül a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre is készítették kollégáink a 

tehetséges tanulóikat heti rendszerességgel. 

Az előző és a mostani tanévet is értintő digitális oktatás miatt egyes gyerekeknél inkább a 

felzárkóztatás vált hangsúlyossá a tanórákon. Több figyelmet fordítottunk a gyengébben 

teljesítő tanulókra, a szülők és kollégák bevonásával. 

 

A gyakorlatban, a mindennapi tanításban a differenciált rétegmunkát a leghatékonyabb és 

legfejlesztőbb, mert itt megjelenik a mennyiségi és minőségi differenciálás is, illetve sok 

esetben a gyerek is eldöntheti, hogy melyik utat választja, tehát részese a saját tanulásának az 

irányításában, aktívan részt vesz a feladatvállalásban. 

Minden diáknak egyéni képességei és sajátos tanulási stílusa van. Némely (kiemelkedően jól, 

illetve nagyon gyengén teljesítő) tanulónál ezt különösen szem előtt kell tartani a feladat 

tervezésekor. Az individualizálást elsősorban felzárkóztatáskor és tehetséggondozáskor a 

legeredményesebb alkalmazni. 

 

 

 

 A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. évfolyam 

beilleszkedésének megkönnyítésére. 

 

Nehéz úgy közösséget formálni, hogy egy vírustól rettegve a gyerekeknek szinte az                

egész napjukat az osztályteremben, a székükön ülve kell eltölteniük. Se egy igazi közös játék, 

se iskolán kívüli közös program, erdei iskola. Baráti kapcsolatok ennek ellenére alakultak, 

többen iskolán kívül is keresik egymás társaságát, de az igazi közösséggé formálás még várat 

magára. Nem véletlen, hogy nagyon várták a gyerekek és a szülők 1. és 2. évfolyamon is az 

első igazi osztálykirándulást! A közös programok nagyban befolyásolták volna a gyerekek 

viselkedését. 

Nagyon sok gyerek érkezik úgy az iskolába, hogy a szabálytudata nem megfelelő. A digitális 

oktatás sajnos nem könnyítette meg az alkalmazkodásukat társaikhoz. Vannak előnyei az 

otthontanulásnak, de a társadalmi elvárásoknak való megfelelést nem segíti, mert a gyerekek 

elszigetelődnek egymástól.  
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 A VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésben című pályázat keretében a digitális 

módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a digitális és egyéb 

kulcskompetenciák hatékonyabb támogatása. 

 

Habár az elsős osztályokkal nem vettünk részt a pályázatban, a korábbi évek tapasztalatait 

nagyszerűen be tudtuk építeni a mindennapokba. 

 

 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak 

megvalósulását! 

 

 

Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése volt a céljaink között, melyre kevesebb 

hangsúly jutott, mint szerettük volna, hiszen most a legfontosabb az előző tanév digitális 

oktatásában tanultak felmérése, valamint a hiányok pótlása volt. Ezt követően az új tananyag 

alapos gyakorlását tartottuk szem előtt, hiszen ez a tanévünk is bizonytalanságban telt abból a 

szempontból, hogy mikor és mennyi időt kell majd online tanítással megoldanunk, és milyen 

hatékonysággal fog az működni. A logikus gondolkodás fejlesztésében az összeadás, kivonás 

folyamatos szinten tartására megvalósult. Arra törekedtünk a feladattípusok megválasztásánál, 

hogy játékos tevékenykedtetésen keresztül történjen az ismeretek elsajátítása a mindennapi 

munkában. Az IKT eszközök használatát is egyre inkább beépítettük az oktatási folyamatba. 

Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése a 

lehetőségekhez mérten megvalósult, melyet a tanév végi felméréseink eredményei is 

alátámasztanak. A tanulási motiváció erősítésében az online játékok segítségünkre voltak, 

nagy kedvvel oldották meg az ilyen típusú feladatokat a gyerekek, akár szorgalmi 

feladatokként is. Az olvasási, szövegértési, számolási készség fejlesztése a mindennapjaink 

szerves része. Fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alkalmazása a gyerekek életkori 

sajátosságaihoz igazodva számunkra természetesek. 

Helyesírási készség fejlesztése érdekében a nyelvtani ismeretek folyamatos szinten tartására, 

másolási feladatok rendszeres gyakoroltatása külön figyelmet fordítottunk. A gyerekek 

önellenőrzési képessége is sokat fejlődött. Már az elsőseink is gyakorlottak e téren, 

köszönhető ez annak, hogy rendszeresen és gyakran végeztetünk velük önellenőrzést. Az 

önálló tanulási technikák elsajátíttatása az ismert okok miatt kevesebb figyelem és lehetőség 



A 2020/2021. tanév év végi beszámolója 

 

jutott. A szövegértés hatékonyságának növelése érdekében a hangos olvasás napi szintű 

gyakoroltatására az iskolában biztosítottunk időt, de a szülők közreműködését is kértük. 

Tudatos szókincsbővítés zajlott az óráinkon, mely szintén segítette kitűzött célunk elérését. A 

szülői felelősségvállalás tudatosítása hagyományos és digitális tanrend esetén minden 

osztályunkban hangsúlyozottan megtörtént, és a szülői közreműködéssel többségében 

kifejezetten elégedettek voltunk.  

 

A nehézségek ellenére, amennyire csak tudtuk, megvalósítottuk munkaközösségünk szakmai 

céljait és feladatait. Véleményem szerint munkaközösségünk minden tőle telhetőt megtett 

céljaink elérése érdekében. A beszámolóban szereplő tartalmak mind ezt támasztják alá. 

Azokat a célokat, amelyek nem teljesültek maradéktalanul, a következő tanévben kiemelten 

fogjuk kezelni. Köszönöm kollégáimnak, hogy már a második - járványügyi helyzet miatt - 

rendkívüli tanévben is számíthattam a gondos, lelkiismeretes munkájukra! 

 

  

 

 

3. Hogyan építetted be mindennapi munkádba a tehetséggondozást, valamint a 

felzárkóztatást, korrepetálást? 

 

 

Mindennapjainkban jelen van a tehetséggondozás és felzárkóztatás. A lassabban haladó 

és/vagy tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket többletidővel, eszközhasználattal, javítási 

lehetőséggel támogattuk a jobb eredmény elérése érdekében. Időnként megadtunk konkrét 

feladattípusokat, feladatokat az otthoni felkészüléshez. Technikákat mutattunk a könnyebb 

megértéshez (például ujjak, számegyenes használata a számolási folyamatokban, korongok 

használata). Differenciált házi feladatot is kaptak a gyerekek (mókus csoport, őzike csoport). 

A gyerekek munkáit folyamatosan javítottuk, javíttattuk. Az órákon kialakított differenciálás 

azonban sokszor kevésnek bizonyult. Az érdeklődő szülőket rendszeresen láttuk el 

tanácsokkal, hogy sikeresebb legyen az otthoni tanulás. 

A BTM-es, SNI-s gyerekeket fejlesztő pedagógusokkal rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, 

és megbeszéltük személyre szabottan a fejlesztés konkrétumait. Megfigyelhető a gyerekek 

többségénél, hogy egy ilyen egyéni, vagy mikrocsoportos környezetben sokkal kevésbé 

jönnek elő például a magatartás zavarok, de a tanulás is sokkal hatékonyabb számukra egy 

ilyen környezetben. 
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Fejlesztő kollégánk beszámolójából kiderül, hogy a foglalkozásokat mindig úgy szervezte, 

hogy az óra elején és végén 1-1 fejlesztő játékot választhattak a gyerekek, a fő részben pedig a 

számukra előírt javaslat alapján adott nekik feladatokat, de figyelembe vette az előzetes 

konzultációt a tanítókkal, például az egyik kisfiú a fejlesztő órán írhatta meg a matematika 

dolgozatot. A nyugodt körülmények és egy kicsit több idő ráfordítása egy jeggyel jobb 

eredményt hozott. 

  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében nagyon lényeges a tehetséggondozást, mert 

fontos fejleszteni a tehetséges gyerek erős oldalát. Tudatosan figyelni kell, mert minden 

tehetséges tanulónál lehet olyan pont, amely akadályozhatja az erős oldal kibontakozását. 

Például 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 tehetséges, szorgalmas tanulók fantasztikus plakátot, 

projektmunkát készítettek adott témakörben (pl. Föld napja, Víz világnapja, Madarak és fák 

napja). Egyéni munkákkal készültek a projekthétre is. Rendszeresen jártak könyvtárba, 

szívesen olvasnak akár hosszabb regényeket is. 

Kollégám örömmel tájékoztatott arról, hogy tanítványai a zenei elméleti részeket könnyen 

elsajátították, melynek bizonyítéka, hogy hat tanítványa is felvételt nyert a Hubay Zeneiskola 

kötelékeibe a következő tanévre. Nem csak hangszert, de előkészítő nélkül szolfézst is 

tanulhatnak. A lemaradó tanulókat kiscsoportos fejlesztéssel sikerült felzárkóztatnia. Sok 

gyakorlással tudásuk közepes szintűre fejlődött. 

 

A tanórai tehetségfejlesztés során az érdemi differenciált munka elengedhetetlen a sikerhez, 

emellett középpontban van az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése, s a tanulók számára 

folyamatosan biztosított valódi kihívások más tehetséggondozó foglalkozás során is. Egy 

ilyen tehetséggondozó program az iskolánkban a Kaméleon Olvasóklub, melyet minden 

hónapban két alkalommal szervez tanítványainak egyik tanítónk és a könyvtáros kollégánk. 

Az Országos Kaméleon feladatsorai két részből állnak: az egyik kortárs író műveiből 
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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. Úgy érzi az 

osztályfőnökük, hogy ezeken a tehetséggondozó foglalkozásokon rengeteget fejlődött az 

osztálya ebben a tanévben. 

 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt idén a legtöbb tervezett házi, kerületi tanulmányi 

versenyünk megrendezése először csak kérdésessé vált, végül pedig elmaradt, mivel jellegük 

miatt nem lehetett digitális módon megtartani azokat. Néhány verseny azonban online 

formában megrendezésre került. Az online versenyszervezés új kihívásokat hozott. Köszönet 

az online versenyt rendező tanítók szervező munkájáért! 

 

4. Milyen módszertani megoldásokkal segítetted tanítványaid haladását a 

digitális munkarend időszakában?  

 

A digitális tanítás ebben a tanévben már sokkal jobban és gördülékenyebben ment, mint 

tavaly, hiszen már volt benne egy kis rutinunk. Sokat fejlődtünk.  

1-2.-os osztályainkban az online tanítási órákon magas létszámú volt a gyerekek részvétele, a 

szülők aktívan segítették a haladást.  

 

A rendkívüli online szülői értekezlet során az előző tanév tapasztalatait is megoszthattuk az 

izgatott szülőkkel. Az elsős gyerekek szülei számára sok esetben még teljesen új volt a 

digitális oktatás mikéntje, de persze nem engedtük el kis elsőseink kezét a digitális térben 

sem. A digitális oktatás a betűtanítás és a műveletvégzés tanulásának jelentőségteljes 

időszakában ért bennünket. Többnyire frontálisan dolgoztunk, apró lépésenként haladva. Az 

élő órák alkalmával az online térben is megvalósítottuk a tanári magyarázatot, irányított 

feladatvégzést, ellenőrzést, értékelést és a játékot is. Pontról, pontra, feladatról, feladatra 

oldottuk meg együtt a diákokkal, szülőkkel a feladatokat. Akinek segítségre volt szüksége 

kérdezhetett, órák után is elérhetőek voltunk számukra. A betűk alakításához, 

vonalvezetéséhez Youtube videókat küldtünk a gyerekeknek magyarázatképpen és 

szemléltetésképpen, valamint részletes óravázlatokat küldünk nekik, melyek segítségével 

lépésről-lépésre tudták követni azok a tanulók is az órai munkákat, akiknek esetleg technikai 

problémája adódott. Az óravázlatokban, tananyagokhoz kapcsolódó online játékokkal 

segítettük az ismétlést, gyakorlást. A gyerekek kifejezetten élvezték ezt a fajta játékos 
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tanulást. A digitális oktatás alatt, sokkal több lehetőség nyílt ének-zene tantárgyból a tanultak 

gyakorlati alkalmazásásra, mivel otthon szabadon énekelhettek tanítványaink. 

Természetesen a tanulást másodikos tanulóink esetében irányítottuk, de esélyt adtunk az 

egyéni tanulási útvonal kialakítására is. A tanulók által felmerülő problémákra és az általunk 

megvalósítani kívánt pedagógiai lehetőségekre is figyelnünk kellett az online tanítás-tanulás 

folyamatában. 

 

 A következőkre figyeltünk: 

  

– időbeosztás, kérések felmérése: pl. a gyerekek jelezhették, hogy milyen tantárgyakból 

van szükségük több segítségre.  

 

– otthoni órarend kialakítása differenciálás céljából: a szoros beosztás mellett délutánra 

adtunk időt a gyerekeknek, hogy behozzák az esetleges lemaradásukat, differenciált 

feladatsorokkal is készültünk a tehetséges tanulók számára. 

 

– feladatsorok elkészítésénél kialakítottunk saját tanulási útvonalakat, törekedtünk arra, 

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

– online is lehet együttműködéseket kialakítani, tehát a tanulók párban vagy csoportban 

is dolgozhattak. 

 

–        Hangos óra: az osztály összefogására, biztatására, tananyag bemutatására, 

magyarázatra, a feladatok ismertetésére, feleltetésre, számonkérésre. 

 

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

tanulói feladatok bemutatására 

 

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

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

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

 

–        a következő online eszközöket használtuk játékos feladatok és az ismétlések, 

rendszerezések elkészítéséhez:  
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 keresztrejtvény: https://crosswordlabs.com/ 

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

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

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

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

 

A gyerekek a következő játékokkal szerettek legjobban játszani: 

 

 https://wordwall.net 

 http://www.okosdoboz.hu 

 https://learningapps.org 

 

 

 Eredményes tanulási technikák és stratégiák begyakoroltatása 

 

 

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

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

kulcsfogalmak keresése stb.) 

 

 Összetett tanulási technikák: az elemi módszerek együttes alkalmazása, 

kombinálása (összefoglalók készítése) 

 

 

 Tantárgyspecifikus tanulási technikák gyakorlása (pld: a szótanulás különböző 

módszerei ismeretlen szavak esetében)  

 

Tanítóink közül többen a digitális oktatás időszaka alatt is több gyerekkel nemcsak tanórákon, 

hanem külön is foglalkoztak, és rendszeresen felzárkóztató foglalkozásokat tartottak 

számukra hangcsatornán. Mindig arra a területre és arra a szintre mentek vissza az érintett 

gyerekekkel, ahol az elakadást tapasztalták.  
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A különböző olvasmányok tanítói bemutatása helyett most inkább filmet vagy hangoskönyvet 

kerestünk az adtak a tanítók a témákhoz. Rendszeresen használtuk a Word Art-ot, vagy a 

tananyagokhoz készítettünk „ppt”-ket, amit diaképek formájában elküldtünk a gyerekeknek. 

Használtuk a képernyőmegosztást, ami nagy segítséget nyújtott a bemutatáshoz, 

szemléltetéshez. Rendszeresen kaptak a gyerekek időkitöltő feladatot is differenciálásképpen. 

Környezetismeret -és etika órán gyakran néztünk együtt kisfilmeket, rövid videó 

bejátszásokat. Lejátszás után meghallgattuk a hozzászólásokat, véleményeket. 

Volt olyan kollégánk, aki a készségtárgyak tanításában azzal segítette kisdiákjait, hogy 

animált „ppt”-t készített, hangalámondással. A Wordwall játékaival mindannyian színesítettük 

a tanóráinkat. A gyerekek nagyon szerették, így játszva tanulták meg az adott tananyagot. 

A visszaküldött házi feladatokat pedig rendszeresen ellenőriztük és motiváló matricákkal, 

illetve szövegesen értékeltük. 

 

Tapasztaltuk, hogy a szülők többnyire ott voltak a gyermekük mögött, segítették, támogatták 

őket. Többször kaptunk pozitív visszajelzést a munkánkkal kapcsolatban. A digitális oktatás 

időszakát eredményesnek ítéljük meg. 

 

 

5. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során? 

 

 

Gyermekvédelmi feladataink idén is két nagy területre bonthatóak: 

 

Egyrészt rendszeresen küldjük a pedagógiai szakvéleményeket a problémás gyerekekről a 

Család- és Gyermekjóléti Központnak, esetenként a rendőrségnek és a gyámhivatalnak is. 

 

A problémák közé tartoznak: 

 

-testi fenyítésre utaló nyomok a gyermek testén 

-rendszeres késés az iskolából 

-igazolatlan hiányzások 

- 250 órát meghaladó hiányzás (egyik tanulónk már a 600 órát közelíti) 

-a szülői kapcsolattartás teljes hiánya az iskolával 

-szülő munkanélkülisége, anyagi gondok 
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-gyermek védelembe helyezése 

 

Segítséget nem igazán kértek ezek a családok, a szülők szégyellik magukat a problémák miatt, 

kerülik a kapcsolatot a tanítókkal. Szinte minden esetben tanítói kezdeményezésre történt meg 

a beszélgetés, ahol jeleztük a problémákat és rákérdeztünk az otthoni nehézségekre. 

Előfordult, hogy a szülők támadásnak érezték ezt a fajta figyelmet a tanító részéről, nem érzik 

a saját felelősségüket. Sokszor nehéz megtalálni, hogy miképpen lehetne hatékonyabb az 

együttműködés a szülők és az iskola között. Bizonyos estekben van előrelépés, hiszen sikerült 

elkerülni egyik tanítványunknál, hogy kiemeljék őt az édesanyja mellől. 

 

A tanítók a problémás esetek megbeszélésére gyakran fordulnak tanácsért az 

iskolapszichológushoz, az intézmény vezetőihez, és a kollégáikhoz is. 

Szükség esetén javasoljuk a családoknak az iskolapszichológusunk segítségének 

igénybevételét. Idén is többen éltek a lehetőséggel. 

 

Másrészt a gyenge tanulmányi eredmények okát keresve a Pedagógiai Szakszolgálathoz több  

kisgyereket küldtünk vizsgálatra, ezekhez pedagógiai véleményt csatoltunk, melyeket 

megelőzött a szülőkkel történő megbeszélés online formában. 

Illetve a már BTM-es, SNI-s tanulóink felülvizsgálatát is útjára indítottuk, szintén pedagógiai 

véleményekkel segítve az ott folyó munkát. 

 

 

 

6. Mivel segítették, támogatták munkádat az iskolai szociális segítők? 

 

1-2. évfolyamon egy osztályban az iskolai szociális segítők játékokkal támogatták a tanító 

munkáját, másik osztályunk életében folyamatosan jelen voltak. Rendszeresen érdeklődtek és 

felajánlották segítségüket. Nagymértékben segítették az osztályfőnök munkáját, amiért hálás 

nekik. Többi osztályunkban ebben a tanévben nem kértünk segítséget az iskolai szociális 

segítőktől. 

 

 

 

7. Ellenőrzések száma a 2020-21. tanévben: 
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Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

 

Csontos-Harda Alexandra  olvasás 

Németh Erika   nyelvtan 

 

A járványügyi helyzet miatt ebben a tanévben mindössze két kollégámat látogattam meg, 

egyikük gyakornokként készült a minősítésre, másikuk a pedagógus II. fokozat megszerzése 

előtt állt. Mindkettőjüknél magyarórán vettem részt. A gyakornoki óralátogatáson a gyerekek 

életkori sajátosságaihoz igazodva játékos tanítási órát láttam elsős osztályomban. Kollégám 

törekedett az óra céljához kiválasztani a legmegfelelőbb feladatokat, és igyekezett a 

feladatokra szánt időt megfelelően elosztani. Ha beépíti az óramegbeszélésen elhangzott 

javaslatokat mindennapi munkájába, akkor azok biztosan segíteni fogják őt a további munkája 

során. Másik tanító kollégám kedves hangvételű, szakmailag gondosan felépített tanórát 

mutatott be. A minősítésére átgondolt, sokszínű tanórával készült. 

 

 

8. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

 

 

  

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi Környezetvédelmi 

Verseny  

            3 fő 

  

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

 



Beszámoló a tanév végi mérések eredményeiről 1-2. 

évfolyamon 

 

A központi felmérőket egymás között felosztva átalakítottuk a 2019/20-as tanévben különös 

tekintettel arra, hogy az SNI-s tanulók mennyiségileg kevesebb feladatot kapjanak. Erre azért 

volt szükség, mert több tanuló szakvéleménye szerint hosszabb időt szükséges biztosítani 

számukra egy-egy dolgozat megírásához, viszont ez az órarend miatt gyakorlatban csak 

nehezen volt kivitelezhető. Az előző tanév végén a digitális oktatás alatt megszerzett 

ismeretre épülő témazárót állítottunk össze, így nem az átalakított felmérést végeztettük. 

Most, a 2020/2021-es tanév végén került sor először az átalakított felmérők megíratására, 

melyek előtte ismét kicsit módosításra szorultak, alkalmazkodva ahhoz, hogy az idei 

tanévünket is érintette a digitális oktatás. 

Tanév végi mérések eredményei 1. évfolyamon 
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Szövegértés 1. évfolyam 



 

 

 

A legeredményesebb feladattípusok: 

 

⁕ a kép-szókép egyeztetése, összekötése 

⁕ a képek nevében a hangok felismerése és a hangot jelölő betűhöz kötése 

⁕ nyomtatott kis- és nagybetűs párok összekötése 

 

 

A rendszeres szóolvasás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kép-szókép egyeztetése, 

összekötése szinte mindig hibátlanul megoldott feladattípus lett elsős osztályainkban. 

Biztos betűismeretet mutat a legeredményesebb feladatok között a nyomtatott kis- és 

nagybetűs párok összekötése. Hangsúlyt fektettek a tanítók a zöngés-zöngétlen 

mássalhangzópárok differenciálására, véleményük szerint ennek köszönhető a feladattípus 

megoldásának sikeressége. 

 

Gyengén sikerült feladattípus nincs is, hiszen a legkevesebb százalékot elérő válogató olvasás 

is 84 % 85% és 86%-os osztályainkban. A gyengébben olvasó gyerekeknek még nincs meg az 

a képességük, hogy visszakeressenek a szövegben és több lehetséges válasz közül 

megkeressék és aláhúzzák a helyes választ. Amint mondatot tudtak olvasni, máris elkezdtek 

ismerkedni ezzel a feladattípussal. Kicsit megzavarta őket a felmérésben, hogy nem a 

szövegben kellett aláhúzniuk a választ, ahogy az a tankönyvükben, munkafüzetükben 

szerepelni szokott, hanem a kérdés mellett külön három szóoszlopból kellett kiválasztaniuk a 

helyes választ. 

 

A hangos olvasás felmérésének eredményei kapcsán azt mondhatjuk, hogy folyamatosan, 

hibátlanul, kifejezően minden osztályban három - három gyerek olvas. Ez persze nem elvárás 

az elsősöktől. A további szinteken változóak az osztályok eredményei: egyik osztályunkban 

egyáltalán nincs is már betűzve olvasó kisgyermek, a legtöbben szóképekben olvasnak. Másik 

osztályunkban néhány kisgyerek van, aki magában kibetűzi a szavakat, majd kimondja őket. 

Az osztály többsége szótagolva, kevés hibával olvas, ahogy az első évfolyam végére 

elvárható. És van olyan osztály is, ahol még a biztos szótagolás elérésére igyekezett hangsúlyt 



helyezni tanítójuk a gyerekek jelentős részénél. Figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a tanítói 

elvárás a gyerekekkel szemben mindig összhangban legyen a tantárgyi követelményekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobban sikerült feladatok: 

 

⁕ a nyomtatott betűk másolása írottra másolás 

⁕ az írott mintáról való másolás 

 

Ezek voltak azok a feladattípusok, amit a legtöbbet gyakoroltak már a betűtanulás során is. 

Másolásban a tanulók gyakori hibája az ékezetek elhagyása, illetve a hasonló alakú írott betűk 

tévesztése (a-o, l-b, h-k). A gyerekek írástempója megfelelő. 
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Helyesírás 1. évfolyam 



Leggyengébben sikerült (évfolyamszinten 81%): 

 

⁕ a mondatok másolása 

 

Erre a feladattípusra már csak a tanév legvégén volt lehetőségük, idejük, így kicsit több 

hibával sikerültek. Tipikus hiba volt a mondatvégi írásjel elhagyása, illetve az, hogy a 

nagybetűk ismeretének hiánya miatt leírt kis kezdőbetűket nem írták át piros színessel vagy 

ékezet hibáik voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobban sikerült feladattípus: 

 

⁕ számszomszédok meghatározása 
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Matematika 1. évfolyam 



 

Ez a legkönnyebb feladattípusok egyike, és az iskolai matematika tanulásuk kezdete óta 

rendszeresen előkerül a tanórákon. Aki ebben tévesztett, annál az volt a gond, hogy nem a 

kisebb számszomszédokkal kezdte a lejegyzést, hanem megcserélte a két számszomszédot. 

 

Legnehezebb feladattípus: 

 

⁕ egy képről négy műveletet írása  

 

Idén ez a feladat bizonyult a legnehezebbnek mindhárom első osztályban, amelyben két 

összeadást és két kivonást kellett írniuk a képről tanulóinknak. Az összeadások írása általában 

sikerült, a kivonásokat írták rosszul, de volt, aki már a képről is rosszul olvasta le az adatokat. 

 

 

 

Összességében elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, hiszen a leggyengébben sikerült 

feladattípusok sem sikerültek rosszul. Fontos megemlíteni, hogy ebben a tanévben is 

bevezetésre került a digitális oktatás, így az új tananyag legnehezebb részét, a tízesátlépéses 

összeadást és kivonást valamint magyar tantárgyból a betűtanítást heteken át otthonról, online 

formában tanítottuk elsőseinknek. Olyan gyerekek és szülők csöppentek idén bele a digitális 

oktatásba, akik nem rendelkeztek egy kis rutinnal sem – hacsak nincs idősebb gyermek a 

családban -, hiszen a tavalyi digitális oktatás őket még nem érintette, mert óvodások voltak a 

gyerekek. 

 

A szülői példaértékű támogató háttér, a gyerekek lelkesedése és a tanítók lelkiismeretes 

munkája volt az az összefogás, mellyel a fentebb említett jó eredményeket sikerülhetett elérni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A legeredményesebb feladattípusok a mesefeldolgozás során: 

 

⁕ helyes válasz kikeresése a szövegből aláhúzással 

⁕ címadás 

 

A 90% és 100% közötti eredmények a sok gyakorlásra, kitartó, lelkes, szorgalmas tanulásra, 

differenciálásra vezethetőek vissza, illetve ezek a feladatok közelebb állnak a gyerekekhez, 

önállóan is pontosan tudták értelmezni az utasításokat, majd sikeresen megoldották, 

megfogalmazták a helyes válaszokat. 

Az új cím adásának sikerességét abban látják a tanítók, hogy ezzel a feladattal az olvasás 

órákon napi szinten találkoznak a tanulók, hiszen ha az olvasmány típusa megengedi mindig 

adnak új címet a történetnek vagy mesének. Az olvasottak fő mondanivalóját mindig a 

tanulókkal fogalmaztatják meg. Ha nem is sikerül mindig elsőre, akkor segítő kérdésekkel 

igyekeznek a jó irányba terelni a gondolatmenetet. 
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Szövegértés 2. évfolyam 



 

Leggyengébben sikerült feladattípus: 

 

⁕ szövegértés ellenőrzése, kiegészítéssel, rajzolással 

⁕ a hiányos szöveg kiegészítése 

 

A szövegértés ellenőrzése, kiegészítéssel, rajzolással feladatban több kisgyerek 

figyelmetlensége vezetett ahhoz, hogy ez sikerüljön a leggyengébben. A rajzolás mellett a 

kiegészítésre nem figyeltek. 

Nagyon sok időt és energiát fektettek bele tanítóink ezeknek a feladattípusoknak a 

gyakorlásába év közben, de még mindig nem elégedettek az elért eredménnyel. Valószínű, 

hogy azok a témakörök nehezebbek a gyerekeknek, vagy nem áll hozzájuk közel, amelyek 

elvont vagy összetett gondolkodást igényelnek. Ebben az életkorban ezekre még nem 

mindenki képes. 

Az osztályátlagot és a feladatok százalékos átlagait összességében jellemzően néhány 

tanulónak az eredménye rontotta le, akik részképesség-, figyelemzavarral küzdenek, és 

munkamemóriájuk nagyon gyenge.  

 

Fejlesztendő terület: figyelem fejlesztése, szókincsbővítés 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legjobban sikerült feladattípusok: 

 

⁕ szöveg másolása nyomtatottról írottra 

 

A tanulók minden nyelvtan és írás órán kapnak másolási feladatot, ezzel rutint szerzett 

mindenki. Az írott szövegről való másolás mellett a második félévben kiemelten figyeltek 

arra, hogy a nyomtatott betűkről való írásnál is fejlődjön az osztály átlaga. Ezt a kitűzött célt 

sikerült megvalósítani.  

 

A j, ly, betűs szavak helyesírásának sikeressége megosztotta az osztályokat. Van olyan 

osztályunk, ahol a legjobban sikerült feladattípusok között szerepel, máshol meg a 

leggyengébbek között. A gyerekek minden nyelvtanórán játszanak a szavakkal, így előbb-

utóbb észrevétlenül is rögződik bennük a helyes használatuk. 

 

Leggyengébb feladattípusok: 
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Nyelvtan, írás 2. évfolyam 



 

⁕ a 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. Célunk a következő tanévben kiemelten 

gyakoroltatni sok másolással, betűpótlással és játékos feladatok segítségével. 

 

Fejlesztendő terület: figyelem, helyesírási készség fejlesztése, a beszédhangok ejtési 

hosszúságának differenciálása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legeredményesebb feladattípusok: 
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Matematika 2. évfolyam 



 

⁕ számjegyek valódi értéke 

⁕ alapműveltek 

 

A gyerekek számfogalma 100-as számkörben kialakult. Az alapműveletek alapos 

elsajátíttatására mindig a legfontosabb. A fejszámolás és a szorzó-bennfoglaló táblák 

elsajátítása sikeres volt. Az ezzel kapcsolatos műveleteket hibátlanul vagy egy hibával 

oldották meg a tanulók, legtöbben az összeadásra, kivonásra irányuló pótlásos feladatokat 

tévesztették el inkább. 

Külön öröm, hogy a szöveges feladatok megoldásában előre léptünk tavaly óta. Már egyre 

többen képesek összetett szöveges feladat megoldására is a tanult algoritmus szerint. Ehhez 

bizonyára hozzájárul a szövegértő olvasás fejlődése is. 

 

 

Leggyengébben sikerült feladattípusok: 

 

⁕Szabályjáték 

 

A logikai gondolkodás sokaknál nagyon gyenge, ezért nehéz ez a feladattípus diákjaink 

számára, és amúgy sem tartozik a könnyű feladatok közé. Sokan voltak, akiknek maga a 

pótlás okozott nehézséget, de a szabály felírása sem ment gördülékenyen. A jövőben erre a 

típusfeladatra nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 

 

Az egész tanévet meghatározó járványveszély ellenére a gyerekek sokat fejlődtek. Célunk, 

hogy a következő tanévben a gyengén teljesítő tanulók is valamennyire felzárkózzanak a 

többiekhez. Ehhez az órai differenciálás mellett az egyéni korrepetálás lehetősége is sokat 

segítene. 

A diagnosztikus méréseknél nagyon fontos, hogy kiderüljön, hogy hol milyen területen 

vannak elakadások, hiányosságok, mi maradt meg a nyár folyamán, illetve mi az, ami 

törlődött, milyen területeket kell újra tanítani, illetve több időt szánni az ismétlésre. Erről a 

szintről fogunk tovább építkezni 3. osztályban. Az első és a második évfolyam tantárgyi 

átlagait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a gyerekek eredményei jó színvonalat mutatnak. A 



feltárt hiányosságok alapján a gyerekek fejlesztése célirányosabban valósulhat meg a 

következő tanévben. 

 

 

A munkatervünkben szereplő oktató-nevelő munka 1-2. évfolyamra vonatkozó kiemelt 

pedagógiai céljai és feladatai közül úgy érezzük, hogy sikerült megvalósítanunk a 

következőket: 

 

Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése területén: 

 

⁕ Logikus gondolkodás fejlesztése, kiemelt figyelmet fordítva az összetett szöveges 

feladatokra különösen a 2. évfolyamon. 

⁕ Meglévő ismeretek (összeadás, kivonás) folyamatos szinten tartása. 

⁕ Figyelem fejlesztésére ösztönző feladatok alkalmazása. 

 

Az egyéni képességek tükrében, minden tanulónál kimutatható, mérhető fejlődés elérése a 

lehetőségekhez mérten: 

 

⁕ A tanulási motiváció erősítése, melyben a digitális oktatás is segítségükre volt. 

⁕ Az olvasási, szövegértési, számolási készség fejlesztése. 

⁕ Kompetenciák differenciált, folyamatos fejlesztése, tapasztalati tudás erősítése. 

⁕ Fejlesztő, támogató pedagógiai értékelés alkalmazása. 

 

Helyesírási készség fejlesztése területén: 

 

⁕ Önellenőrzési képesség fejlesztése.  

⁕ Nyelvtani ismeretek folyamatos szinten tartása, másolási feladatok rendszeres 

gyakoroltatása. 

 

 

Szövegértés hatékonyságának növelése érdekében: 

 

⁕ Különböző olvasási stratégiák változatos alkalmazása, hangos olvasás napi szintű 

gyakoroltatása. 



⁕ Az utasítás fontosságának hangsúlyozása, annak pontos végrehajtatása.  

 

 

Szülői felelősségvállalás tudatosítása hagyományos és digitális tanrend esetén: 

 

⁕ Szülők figyelmének felhívása a gyakorlás fontosságára. 

 

 

Ami még további kiemelt figyelmet igényel: 

 

Az összetett gondolkodás hatékonyabb fejlesztése területén: 

 

⁕ Figyelem fejlesztésére és az elvont gondolkodásra ösztönző feladatok alkalmazása a 

továbbiakban is szükség van a tanév végi felmérések tapasztalatai alapján. 

 

Helyesírási készség fejlesztése területén: 

 

⁕ Önálló tanulási technikák elsajáttítatása.  

Az egész tanévet átívelő járványügyi helyzet és az időközben bevezetett digitális oktatás miatt 

erre ebben a tanévünkben kevesebb lehetőségünk volt, mint azt szerettük volna. 

 

Szövegértés hatékonyságának növelése érdekében: 

 

⁕ Hangos olvasás napi szintű gyakoroltatása a továbbiakban is. 

⁕ Szövegben való tájékozódás gyakorlati alkalmazása. 

⁕ Ok-okozati összefüggések felfedezésére épülő feladatmegoldás szóban és írásban.  

⁕ Szerepjáték, szituációs játék, mesedramatizálás módszerének tudatos beépítése a tanórába. 

⁕ Tudatos szókincsbővítés. 

⁕Változatos szövegtípusok megismerése, elemzése (recept, színházjegy, plakát stb.), 

kompetencia alapú feladatok megoldatás. 
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1. A kiemelt célok és feladatok megvalósulása a nevelő- oktató munka területén!  

 

 Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-rendszerének, 

belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek megerősítése. 

 

 

Munkaközösségünk tagjai intézményünk belső elvárás-rendszerét, ellenőrzési 

szempontjait ismerik. Új kollégáinknak, pedig igyekszünk mindig segítő tájékoztatást nyújtani 

az elvárásokkal kapcsolatosan, hogy ne ütközzenek nehézségekbe és mihamarabb csapatunk 

egyenértékű tagjaivá válhassanak.  

Oktatói és nevelői munkánkat maximálisan, tudásunknak megfelelően látjuk el a tanulói 

csoportjaink és a NAT által támasztott mindennapi kihívások tükrében. 

Az idei tanévet nehezítette az ismert járványhelyzet.  

Nem érintett minket váratlanul, hiszen a tavalyi tanévben már kaptunk ízelítőt belőle. 

Demoklész kardjaként lebegett a fejünk felett szeptembertől, hogy bármikor digitális oktatásra 

kell majd átállnunk. Tudatosan készültünk hát a tananyagoknál, és a módszerek kiválasztásánál 

erre a lehetőségre. 

Szerencsénkre csak két kisebb időszakot kellett digitális oktatással, otthon töltenünk és az 

előző tanévben szerzett tapasztalataink is megkönnyítették a dolgunkat. Valószínűleg ennek 

köszönhetően sikeresnek éltük meg az újabb rendkívüli időszakot. A gyerekek is rutinosak, 

ügyesebbek voltak, aktívan várták a digitális oktatás során a tanítási órák kezdetét. 

Az IKT-s eszközök használatában elmondhatjuk, hogy megerősődtek ismereteink, bővült 

az eszközhasználatunk tárháza. Olyan perspektívákat nyitott meg számunkra az internet világa, 

hogy újabb és újabb felületek adta lehetőségek megismerésére és elsajátítására vágyunk azóta 

is! 

 

 Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak felhasználásával. A 

különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési szintjének biztosítása. Felkészülés 

az esetleges újabb digitális munkarendre. 

 

Az említett digitális oktatás és az általa nyújtott perspektíva, sokunkat arra ösztönzött, 

hogy a jelenléti oktatásba is minél szélesebb körben alkalmazzuk a tanulást segítő 

programokat. Tapasztalatot gyűjthettünk az oktatási segédanyagok széles spektrumában és 

érezhettük, hogy a gyerekek figyelmét, érdeklődését ezekkel a segédanyagokkal sikeresen tudjuk 

fenntartani. 

Több kollégám is megfogalmazta, hogy az elmúlt időszakokban a digitális oktatási 

üzemmódban szerzett tapasztalatai miatt úgy érzi, nem jönne zavarba -egy újabb hullám esetén 

adta kényszerhelyzetben-egy esetleges újabb digitális munkarend bevezetésénél. 
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 A tanulási morál erősítése korszerű munkaformák és eszközök alkalmazása. Ahatékonyabb 

otthontanulás és az év végi mérés eredményeinek javulása érdekében különböző tanulási 

technikák megismertetése és alkalmazása.  

 

Az év végi mérések eredményeinek javulása érdekében kollegáim beszámolóinak alapján 

elmondhatom, hogy a differenciált tanulásszervezési munkaformát mindenki alkalmazza 

tanítási óráin. Ezen felül innovatív, élményszerű módszerekkel segítik tanítványainkat a 

tanulási folyamat során. 

 A hatékonyabb otthontanulás érdekében diákjaink az iskolában ismerkednek meg a 

különböző tanulást segítő munkaformákkal. Első osztálytól megfelelő körülményeket teremtve, 

nyugalomban tanulnak. Egymást segítve, párokban ill. csoportban dolgoznak órákon és 

tanulási időben. Tanuló párok segítik egymást. Egymást kikérdezve, egymást meghallgatva 

készülnek egy-egy felelésre, dolgozatra, versmondásra. Lehetnek „ segítők”, akik 

támogathatják a gyengébb osztálytársaikat 1-1 feladat megértetésében. 3., 4. osztályban 

megtanulnak jegyzetelni, vázlatot írni. Megismerkednek a kiemelés és aláhúzás módszerével. 

Maguk próbálnak megfogalmazni ellenőrző kérdéseket. Az otthontanulást tehát segíti az 

iskolában kialakított szokásrend és a különböző tanulási technikák, amiket az iskola falai között 

sajátítanak el diákjaink.  

A gyerekek szeretik az újdonságokat és az élmény alapú órákat. Nyitottak, szívesen 

használják az IKT eszközök által biztosított lehetőségeket. Ezen tudásukat is képesek az otthoni, 

kialakított tanulói környezetükben sikeresen kamatoztatni. 

Álmunk, hogy a jövőben minden tantermünkben lehessenek jól használható, a kornak 

megfelelő technikai eszközeink! Szeretnénk, ha a Tankerület segítő kezet nyújtana ezeknek az 

eszközöknek, az anyagi hátterének biztosításában! 

Az Oktatásért Felelős Államtitkár Úr nyilatkozata szerint felkészültek voltunk a digitális 

oktatásra. A valóságban viszont mi „Hartyános kiskatonák” tudjuk, hogy több kollega saját 

leptopján dolgozott. Több diákunk az iskola által kölcsönzött tableteken próbált becsatlakozni 

az élő- digitálisnak nevezett -oktatásba. Tudunk családokról ahol szűkös körülmények között 

élő családtagok az összekuporgatott pénzükből vásároltak okostelefont, hogy második vagy 

esetlegesen harmadik gyermeküknek is tudjanak valamilyen infokommunikációs eszközt 

biztosítani a digitális oktatás idejére. Valljuk be, adódtak bőven technikai problémáink! Nem 

igazán álltunk készen a valóságban erre a „csatára”!  

De, említhetném a jelenléti oktatás során használatos eszközeinket is! A régi laptopok, 

használhatatlan tabletek, azok számosságáról nem is beszélve! Tönkrement, kiégett 

projektorok. Okostáblák? Sajnos, egykezünkön meg tudjuk számolni és a kapott mennyiség, 

nem egyenesen arányos az osztályaink létszámával. 

Tanítványaink év végi dolgozatainak eredményei mégsem mutattak lemaradást. Az első 

félév átlagát a gyerekek nagy százaléka tartotta, sőt több olyan jelzés érkezett, hogy vannak 

tanulóink, akik több tárgyból javítottak is!  

Kollégáim erőn felül megtesznek mindent -saját költségükre vásárolnak munkaeszközöket, 

szülői csoportok segítségét kérik projektorok, okostáblák beszerzésére- hogy tanítványaink 
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számára a kornak megfelelő, színes, színvonalas eszközöket tudjanak biztosítani. Kérdés az, 

hogy ez a lelkesedés, ez a pedagógusi szemlélet meddig fog tartani? 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, 

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

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

segítése) 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink megsegítését kötelességünknek érezzük. 

Fontos, hogy a fokozottan egyéni bánásmódot igénylő tanulóink, segítséget kaphassanak! 

Figyelembe vesszük a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményében megfogalmazott 

javaslatokat. A tanórai keretek között is megvalósítható támogatás biztosítására törekszünk. 

Ezek a gyerekek fokozottan igénylik az egyéni bánásmódot, a személyes, segítő 

kapcsolatot. 

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. 

A sok megsegítő eljárás ellenére tanulóinknál különböző hatásfokkal válnak be a megtett 

intézkedések. Van tanuló, aki hatalmas fejlődésen, pozitív változáson megy át. Mind 

viselkedésben, mind tanulásban eredményesen érik el a közös célokat, de a sikertelenség, 

eredménytelenség is előfordul. Ennek hátterében a szülői hárítás, a probléma meglétének 

tagadása nagy mértékben hozzájárul.  

 

 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele.  

 

Munkaközösségünk egyik tagja aktív részese a belső önértékelési csoportunknak. 

Rendszeresen segíti azon kollégák munkáját, akik éppen érintetté válnak az önértékelésben. Ő 

jelezte, hogy ebben a tanévben két kollégának segített elvégezni a minősítést. Igyekezett 

megválaszolni számukra a felmerülő kérdéseket és segített az önértékelési terv kitöltésében. 

 

 

 Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi támogatása, 

mentorálása. 

 

Kifejezetten belső tudásmegosztás ebben a tanévben a járványügyi helyzet okozta 
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nehézségek miatt, csak digitális platformon keresztül valósulhatott meg. A Discord felülete volt 

az egyetlen lehetőség számunkra, hogy beszámolók formájában számot adhassunk a tantestület 

előtt, a tanév során szerzett tapasztalatainkról. 

Belső tudásmegosztás céljából létrehoztunk egy olyan gyűjteményt, ahová minden kolléga 

elküldte az általa használt és hasznosnak vélt digitális munkánkat, webes elérhetőségeket. 

 

Szakmai közösségünk egy új taggal bővült a tanév elején. Lelkiismeretes, kedves, 

együttműködő, kreatív, hatalmas munkabírással rendelkező egyéniség, mely személyiségjegyek 

megkönnyítették a kapcsolatteremtést a pedagógusokkal, az intézmény alkalmazottaival, a 

tanulókkal és szülőkkel. Úgy érezzük, mintha több éve „ Hartyános” pedagógus lenne. 

Intézményvezető- helyettesünk feladatának érezte az új kolléga szakmai támogatását a 

mindennapokban, illetve a pedagógusminősítési eljárásban való részvétel során. Egy kollégánk 

a belső önértékelésben, annak dokumentálásában nyújtott számára segítséget. Továbbá 

közvetlen tanító párja és néhány közvetlenebb munkakapcsolatból adódó kolléga is segítette őt 

a beilleszkedésben. 

Említett kolléga, az év végi beszámolójában név szerint köszönte meg azon kollégáknak a 

segítségét, akik szakmai munkáját támogatták. Közösségünknek, hogy szeretettel fogadták és 

erkölcsi támogatásukról biztosították személyét! 

 

 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi évfolyamon a már 

kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 

Alsó tagozatunkon, így a 3. és 4. évfolyamokon is egységes mérésekkel rendelkezünk, 

melyeket az előző években készítettünk. Kidolgozásra kerültek a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára is mérőanyagok, melyekben ügyeltünk a minőségi és a mennyiségi 

megkülönböztetésekre.  Ezeket az egységes méréseket ebben a tanévben is minden pedagógus 

használta. Jelenleg az adatok elemzése és az összehasonlító értékelések folyamatban vannak. 

 

 

 A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új módszerek 

nevelési programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a differenciálás, 

valamint a korszerű pedagógiai módszertani alapelvek alkalmazása. Számunkra 

változatlanul kiemelt szerepet kap az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés. 

 

Az egységesség és a differenciálás a 2020-as Nemzeti alaptanterv bevezetése előtt is 

szerves részét képezték pedagógiai módszereinknek, pedagógiai munkánknak. A tanulói 

kompetenciafejlesztésre is mindig komoly hangsúlyt fektettünk. Munkánk során mindig 

törekedtünk arra, hogy tevékenységeinkkel alkalmazkodjunk a ránk bízott tanulók tanulási 

igényeihez, ismerjük a diákok szükségleteit, és ennek megfelelően differenciáljunk, ezáltal 

adaptív oktatást valósítsunk meg. 
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 A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

 

 A tanulás kompetenciái   

 A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése komplex tevékenység. Mindegyik terület fejlesztése 

egyaránt fontos feladatunk! 

A tanulás kompetenciájának kialakításához arra van szükség, hogy a tanulóban 

kialakuljon a tanulás iránti belső motiváció. A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. 

Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít és útbaigazítást 

adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell 

tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere, hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrás, hogyan mozgósíthatóak az előzetes 

ismeretek és tapasztalatok. Melyek az egyénre szabott tanulási módszerek? Miként 

működhetnek együtt a tanulók csoportban, hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó 

szerint például szövegek, meghatározások, képletek? Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a 

tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. Ehhez csak akkor tudunk eljutni, ha nemcsak az 

iskolában, hanem otthon is segítő légkör veszi körül tanítványainkat. Ennek elengedhetetlen 

feltétele, hogy az iskola és a szülők között egy támogató, együttműködő kapcsolat tudjon 

létrejönni, ami egymás tiszteletén alapszik. 

Magyar irodalom órákon legfőképp az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére 

helyeződik a fő hangsúly, de a tanulás, a digitális, a személyes és társas kapcsolati 

kompetenciák, valamint a kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság kompetenciák is 

egyaránt fejlődnek a különböző műfajú és témájú szövegek feldolgozása során. Úgy véljük ezek 

a területek egyaránt fontosak ahhoz, hogy tanítványainkban kialakuljon az élethosszig tartó 

tanulás képessége, személyiségüket kiteljesíthessék és fejleszthessék, be tudjanak illeszkedni a 

társadalomba és foglalkoztathatóak legyenek. A lényegkiemelés, válogató olvasás, vázlat írása, 

illusztráció, plakát készítése, a digitális feladatok megoldása a szöveg megértésének segítésére, 

a dramatizálás és szerepjátékok, a különböző munkaformák, a korszerű tanítási módszerek, 

amiket a tanóráinkon rendszeresen alkalmazunk mind a komplex kompetenciafejlesztést 

támogatják. 
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Mind ezek, a digitális kompetenciák fejlesztése nélkül elképzelhetetlenek! Az IKT-s 

eszközök segítségével, a digitális feladatok színes ötvözésével tudunk csak hatékonyan működni. 

Ezeknek az eszközöknek a modernizálására, beszerzésére kell, hogy törekedjünk! 

A kommunikációs kompetencia fejlesztésének a tapasztalati tanulás jelenti az alapját. 

Tehát  olyan komplex szituációkat kell teremteni a feladatok során, amelyekben a résztvevők 

megtapasztalhatják ezen kommunikációs kompetencia összetevőinek funkcióját, működését, 

ugyanakkor megfigyelhetik a saját kompetencia-összetevőik állapotát, saját képességeikre 

reagálhatnak. Majd a megfigyelések és reflexiók alapján a tanulók saját maguk fogalmazzák 

meg a komponensekhez kötődő legfontosabb felismeréseiket, saját fejlődésüket megtervezik, 

hogy egy következő gyakorlatban újból kipróbálhassák a tanultakat. A feladatok központi eleme 

tehát, hogy a résztvevők érintettek legyenek tevékenységekben, amely tartós és valódi élményt 

biztosít, ami alapja lehet a tudatos önfejlesztésnek. A tapasztalati tanulás előnye továbbá, hogy 

biztosítja a résztvevők motivációjának természetes fejlődését, gyakoroltatja a megszerzett 

kompetenciákat. A kommunikáció tehát leghatékonyabban a gyakorlatok során fejleszthető, 

melyeket tevékenység centrikusság jellemez.  

Napjainkban egyre kevesebb idő jut az otthoni beszélgetésekre, csökken a közös családi 

időtöltések lehetősége. Fontos, hogy az iskola az oktatás mellett a nevelésben is egyre nagyobb 

részt vállaljon, segítse tanulóit a személyes és társas kapcsolati kompetencia fejlesztésében! 

A pedagógiai munkánk során igyekeznünk kell hozzásegíteni a diákokat ahhoz, hogy 

felismerjék saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot. Találják meg saját 

képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb 

közösségekben. A közösségfejlesztést nagymértékben szolgálnák a rendezvények, iskolai 

programok, ünnepségek, valamint a tanulmányi kirándulások, amik sajnos ebben a tanévben 

nemigen tudtak megvalósulni. 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások megtartása, 

amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a 

tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

A fenntarthatósági témahét keretén belül több olyan tanórát is tartottunk, amelyen a 

magyar nyelv és irodalom tantárgy mellett a környezetismeret, a vizuális kultúra, a 

matematika, az életvitel és gyakorlat, digitális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó tartalmak, 

tevékenységek is megjelentek. Az élménypedagógia segítette a tanulókat abban, hogy saját 

élményeiken, tapasztalataikon keresztül aktív, életszerű tudást szerezzenek, készségeik 

fejlődjenek, értékrendjük formálódjon. 

Tevékenykedtetéssel, vitával beszélgetéssel körbejártunk témákat, amely a tudomány 

minden területét érintő problémákra keresi a megoldást. Tanulói ppt-k, kiselőadások filmek, 

videók segítettek a tudnivalók integrálásában. 

 

 

 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül versenyekre 

való aktív felkészüléssel és részvétellel.  
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A tehetséggondozás idén többnyire csak az egyénre szabott feladatokon keresztül tudott 

megvalósulni, hiszen a kiscsoportos munka kerülendő volt. Tanórákon a gyors tempóban 

haladó tanulóknak választható, gondolkodtató, képességüknek megfelelő plusz feladatokat 

biztosítottunk. 

A versenyre felkészítés (vers- és prózamondó verseny, szépkiejtési verseny) során 

együttműködésre törekedtünk a családokkal, igyekeztünk őket is bevonni a felkészítés 

folyamatába. Közösen választottuk ki a verset, illetve szöveget a Szépkiejtési Versenyre. 

Rendszeres kapcsolatot tartottunk a tanulási folyamatban velük. 

A Zrínyi matematika versenyre órai differenciált feladatok adásával, szabadidőben pedig 

személyes, tehetség gondozó foglalkozás során tudott megvalósulni a felkészítés. 

 

 A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. évfolyam 

beilleszkedésének megkönnyítésére. 

 

Az iskolába lépés első pillanatától kezdve törekszünk tanítványainknál a szeretetteljes, 

empatikus légkör kialakítására. Közösségi szabályokat fogalmazunk meg, azok következetes 

betartásával, betartatásával igyekszünk befolyásolni viselkedéskultúrájukat. Tanítványaink 

többsége hamar azonosul az iskolai léttel és beilleszkedik az új környezetbe, de előfordul, hogy 

a normák betartatása komoly kihívást jelent számukra. 

Az otthonról hozott viselkedés kultúra meghatározó. 

Szakemberek egybehangzó véleménye, hogy a gyerek leképezi a szülők otthoni 

viselkedésmintáját, és úgy fog viselkedni az iskolában, ahogy azt otthon látja nap, mint nap. A 

családi minta sokkal erősebb, mint amit a gyerekek az iskolában a pedagógustól tanulhatnak. 

Természetesen fontos, hogy a szülő mellett a pedagógus is követendő példát mutasson a 

tanulóknak. 

A felső tagozatba lépés egy újabb mérföldkő tanítványaink életében. Egyik napról a 

másikra megszűnik a közvetlen, gondoskodó kapcsolat az alsós tanítókkal. Átértékelődik tanár-

diák kapcsolattá viszonyuk, ami hirtelen egy másfajta érettséget igényel. Egyszerre több idegen 

pedagógus elvárásának kell, minden átmenet nélkül megfelelniük.  

Sok türelemre van szüksége felsős kollegáinknak is az új szokás-, tanulási rendbe való 

beszoktatáshoz! Idő kell, hogy megismerjék, elfogadják a tanítványaikat.  

 

 

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

módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a digitális és egyéb 

kulcskompetenciák hatékonyabb támogatása.  

 

A VEKOP-7.3.3-17 pályázat keretében az alsós kollégák 98%-a valamilyen tanfolyamot 

sikeresen elvégzett. A tanév elején belső információk megosztása során beszámoltak az előző 

tanévi tapasztalataikról és tanórai megvalósításaikról. A következő digitális oktatást támogató 

technikákról kaptunk betekintést: Lego Storystarter, Lego Wedo 2.0 és az e-biblioterápiáról. 
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Arra a közös megállapításra jutottunk, hogy az ott tanultak nagyon hasznosak, de a tanóra 

keretében történő megvalósítás nem ad elég teret, lehetőséget a teljes kibontakozásra, így 

szakkörök bevezetésében láttuk a megvalósíthatóság irányát. 

A VEKOP projekt megvalósítása alatt minden kollégám tartott egy bemutatót, amelyben 

minden érdeklődő megismerhette ennek a pályázatnak a tartalmát. Meggyőződtünk arról, hogy 

a széleskörű használat során az élményalapú ismeretszerzés jövőjét tartjuk a kezünkben. 

A Lego StoryStarter által támogatott anyanyelvi oktatás több nehézségbe is ütközött. A 

megfelelő szoftver hiányában szűkösebb keretek között tudott megvalósulni. A gyerekek az 

építést követően az iskolai táblagépek segítségével képeket készítettek, majd ezeket sorba 

rendezve alkották meg a digitális történetmesélés feltételeit. Így a szoftver segítsége nélkül is 

megvalósult a történetmesélés. Ez a technika megalapozza az élményalapú ismeretelsajátítást. 

A gyerekek nagyon élvezték a Legós órákat, hiszen úgy tanultak tanítványaink, hogy észre sem 

vették a komoly előkészítést igénylő háttérmunkát, illetve utómunkát. Az olvasmányok 

feldolgozásánál, összefoglalásánál alkalmazta kollégám, de az énekórák is lehetőséget adtak a 

használatára. 

 

Az e-biblioterápia tanfolyamon tanultakat, a tanmenetek szigorú kötöttsége miatt és a 

megfelelő IKT eszközök (iPed-ek) hiánya miatt nem lehetett megvalósítani a tanfolyamon tanult 

módszertan szerint, de a digitális képregényszerkesztést, storybordok összeállítását androidos 

eszközön több kollégám is használta. Sajnos mivel a storybord szerkesztők általában fizetősek 

illteve aktív felhasználói jelentkezést kívánnak meg, így csak korlátozott felhasználási feltételek 

mellett tudták használni. 3-4 évfolyamokon magyar irodalom órán, fogalmazás órán, illetve 

vizuális kultúra keretében alkalmazták a https://www.storyboardthat.com/ 

képregényszerkesztőt. Magyar irodalom órán az olvasmányokhoz készítettek storyboardot. 

Mivel egy-egy ilyen storybord elkészítése nagyon időigényes feladat, így tanórán, csak három 

képkockából álló képtörténetet megvalósítására volt lehetőség, de házi feladatként több 

kollégám is választotta ezt a technikát. A storybord szerkesztőt arra is használta egy kollégám, 

hogy az egyes olvasmányok szereplőit megjelenítsék. Ezáltal a vizuális kompetenciájuk mellett 

a társas kapcsolati kompetenciájukat fejlődése is előtérbe került.  

Ha a tanulóink illetve iskolánk digitális eszközellátottsága jobb lenne, akkor ezzel a 

technikával nemcsak a digitális kompetenciájuk fejlesztése érdekében tudnánk nagyobb 

előrelépést tenni, hanem az anyanyelvi kompetenciájukat is aktívabban lehetne fejleszteni 

illetve a digitális vizuális kifejezőképességük is sokat fejlődne, nem ragadna le a paint 

világában. 

 

A Lego Wedo 2.0 projektszemléletű élményszerű ismeretátadás sikeres megvalósítására 

4x45 percet javasol a Digitális Pedagógia Módszertani Központ, ezért a 45 perces tanórai 

alkalmazás a szakkörön teljesedett ki. A LegoWeDo 2.0 eszközrendszerét alkalmazva több 

projektet is sikerült megvalósítani, annak ellenére, hogy nem rendelkeztünk csak erre a célra 

elkülönített táblagépekkel. A választott projektek célja a természettudományi tantárgyak iránt 

érdeklődés felkeltése volt, egyszerű modellek megtervezésével, felépítésével és 

programozásával. Továbbá az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését tudtuk megvalósítani a 
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digitális szövegek értő olvasásának fejlesztésével illetve a lényegkiemelő képességük is 

jelentősen fejlődött. Minden egyes projekt három fő részre tagolódik. Az interneten történő 

kutatómunka során a tanulók kritikai gondolkodásának a fejlesztésében is nagy előrelépéseket 

tettünk. A kutatómunka során azt tapasztaltuk, hogy tanítványaink a magabiztosan használják a 

google keresőprogramot, de a youtube felületén található anyagok a közkedveltek. Kiemeljük itt 

a wikipedia szabad szerkesztésű enciklopedia használatát is, mert a digitális szövegek értő 

olvasásának a fejlesztésére nagyon jól szolgált. A kritikai gondolkodás nélküli befogadás 

viszont veszélyforrásokat jelent! A Lego báziscsomag eszközeivel történő építő rész a logikus 

gondolkodás fejlődését segítették a programozási feladatok mellett. Ez a rész volt 

legkedveltebb, hiszen nincs olyan gyerek, aki ne szeretne legózni. A társas kapcsolati 

kompetenciák fejlesztésének is nagy szerep jutott, hiszen a 7 db készlet 14 tanulónak elegendő, 

így nemcsak 2 fős csoportokban, hanem hármas csoportokban is használták az eszközöket. 

Folyamatos együttműködésre, toleranciára volt szükség a sikeres projektek megvalósítása 

érdekében. A nyitott projekteknél került sor a kreatív gondolkodás fejlesztésére, az éves munka 

ekkor hozta meg gyümölcsét, ugyanis a tanulók teljesen önállóan egy-egy problémára maguk 

keresték a megoldásokat, fogalmazták meg a probléma-megoldási irányt és mindezt a modellek 

megtervezésével, felépítésével, programozásával és bemutatásával valósították meg. A 

tanulóink megtanulták a táblagépek használatának főbb funkcióit, az alkalmazott programon 

belül nagyon hamar és könnyedén eligazodnak. A programozási rész új kihívásokkal állította 

szembe tanulóinkat. A logikus gondolkodás fejlesztése mellett olyan készségekre tettek szert 

tanulóink, mint digitális adatok mentése, hangrögzítés, hanganyag szerkesztés, időzítés, 

különböző mozgási funkciók beállítása. 

  

Sajnos a Lego Wedo 2.0 szoftver hiánya miatt, csak az ingyenes online elérhető 

programot tudtuk használni az iskolánk táblagépein, amelyek habár régebbi beszerzésűek 

voltak mégis korszerűbb eszközöknek bizonyultak. A VEKOP-7.3.3-17 pályázat keretében 

kapott táblagépek elavultak, lassúak és az 1 GB RAM –mal rendelkező eszközök alkalmatlanok 

az ilyen kaliberű programok futtatása érdekében.  

Összességében elmondható, hogy a VEKOP-7.3.3-17 pályázat keretében kapott Lego 

készletek használatával történő élményalapú ismeretátadás nemcsak a digitális kompetenciák 

fejlesztésében nyújthat nagy előrelépést, hanem aktív résztvevő a többi kompetenciaterület 

fejlesztésében is.  

Tény viszont, hogy a digitális módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák 

megtartása csak akkor tud megvalósulni, ha rendelkezésre állnak azok a digitális eszközök 

(táblagépek, okostáblák), amelyek alkalmasak a megfelelő szoftverek futtatására és ezek a 

szükséges szoftverek elérhetőek, mert jelen pillanatban ezek hiányoznak. Kollégáim 

motiváltságának köszönhetően tudtuk az akadályokat leküzdeni és a lehetetlennek tűnőt 

megvalósítani. 

 

 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!   
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Alsó tagozaton minden kolléga igyekezett a szakmai célok és feladatok 

figyelembevételével a munkáját jól végezni, még akkor is , ha a körülmények( pandémia, 

digitális oktatás) nem voltak ideálisak. Motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárásokat 

alkalmaztunk tanítványaink erősségeire és gyengeségeire alapozva. 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos teendők terén az osztályfőnökök egyeztettek az 

osztályba betanító kollégákkal a tanulók fejlődését veszélyeztető körülményekről. Igyekeztek a 

problémákat megelőzni, feltárni, megszüntetni. 

Az egészséges és környezettudatos életmóddal kapcsolatban a járványügyi helyzet 

sajátságos kritériumrendszert támasztott elénk. Az egységes szabályokat év elején ismertettük a 

tanulókkal és a szülőkkel is. Következetességünknek köszönhetően ezen szabályokat betartják 

tanítványaink és a szülők is támogató magatartásukról biztosítottak minket. 

A környezettudatos nevelés érdekében egyre gyakrabban használjuk 3. és 4. 

évfolyamokon tanóráinkon a papíralapú feladatlapok helyett a digitális tananyagokat. A 

tanulói tabletek használata ennek érdekében egyre népszerűbbek pedagógusaink és 

tanítványaink körében. 

Az iskola egységes követelményrendszerét mind a jelenléti oktatásban, mind a digitális 

oktatás ideje alatt betartottuk. Az intézmény nevelőtestülete által megfogalmazott egységes 

értékelési rendszer alapján végeztük méréseinket és értékeléseinket. Tanulóink magatartását, 

szorgalmát az osztályokban tanító pedagógusokkal egyeztetve értékeltük. 

 

Az oktató-nevelő munka 3-4. évfolyamra vonatkozó kiemelt pedagógiai céljai és 

feladatai tekintetében: 

 

 Negyedik osztály végére a tanulók készség szinten használják a négy matematikai 

alapműveletet szóban és írásban (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 

A matematikai alapműveletek gyakorlására kollégáim nagy hangsúlyt fektetnek. 

Rendszeresen gyakorolják és számon is kérik tanítványainkon azokat. 

A négy matematikai alapműveletből az összeadás és a szorzás műveleteinek megoldása 

mindig könnyebben ment a gyerekeknek, míg a kivonás és az osztás műveletei nehézséget 

okoztak. Ez most is így van. Az otthoni gyakorlásra sok tanuló nem fordít kellő időt, figyelmet. 

Amíg ezen a téren nem történik változás, úgy érezzük nehéz dolgunk lesz a továbbiakban. 

 

 Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését, az olvasást, a szövegértő olvasást különböző 

szövegtípusokkal gyakoroltatjuk (történelmi, mese, monda, ismeretközlő). A tankönyvben 

szereplő különböző típusú szövegek feldolgozásán kívül gyakran használjuk a Szövegértést 

fejlesztő munkafüzetet is, melynek szövegei korszerűek, könnyebben átláthatók. Ugyanakkor 

gyakorlati ismereteket közvetít, 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 
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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.  

Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésekor nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az 

elektronikus világháló használatának elterjedésével egy újfajta olvasási mód jelent meg, amely 

eltörli a szövegek világos határait, és felszámolja lineáris jellegüket. 

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. Nagy 

szükségük lenne korrepetálásra, legalább heti egy, de inkább két alkalommal.  

 

 Az önálló tanulás fejlesztésének érdekében törekedtünk a tanulók érdeklődésének 

felkeltésére, megfelelő szövegek feldolgozására, hogy motiváltságukat fenntartsuk. A 

szerepjátékok, dramatikus gyakorlatok, a történetmesélés során megfogalmazhatták saját 

szavaikkal az olvasottakat és elmondhatták társaiknak. Beszélgetéseket, vitákat 

kezdeményeztünk egy- egy szöveghez kapcsolódó probléma megoldásában. Érveket gyűjtöttünk 

a vélemények alátámasztására. Az adatgyűjtés és lényegkiemelést követően rövid vizuális, vagy 

verbális jegyzetet készítettünk, illetve vázlatot írtunk. Az összegzést követően a tanulók 

válaszolhattak a saját, illetve társaik kérdéseire, majd beszámolhattak a vázlat alapján 

ismereteikről. 

Egyre inkább életszerűvé válik ennek a képességnek a fejlesztése, hiszen a 3-os, 4-es 

korosztályra jellemző, hogy más délutáni elfoglaltság miatt vagy csak egyszerűen az 

önállósodás miatt egyedül járnak haza tanítványaink. A tanulási időt már nem az iskola falai 

között töltik. Így nem árt, ha képesek az önálló, értő tanulásra. 

 Digitális kompetenciánk fejlesztése érdekében, a tapasztalati úton szerzett digitális 

tudásunkat egy közös adatbázisba gyűjtöttük össze.  Ez a felület mindenki számára hozzáférhető 

a kistanári szobában, az ablak felőli gépen: Dokumentumok< Digitális tananyagok címszó 

alatt. A tartalom évfolyamonként, mappába rendezve található meg benne.  

Célunk az volt, hogy segítséget nyújtsunk a közösségünkbe tartozó kollégák számára, egy 

esetlegesen újabb digitális munkarend bevezetésénél, módszertani eszköztárának színesítésére. 

Szívből reméljük, hogy egy újabb hullám kialakulása nem kényszerít minket újabb 

digitális átállásra, DE ennek az adatbázisnak a tartalma a jelenléti oktatásban is kincs lehet 

számunkra! 

 Bíztatni szeretnénk hát Mindenkit, hogy ha olyan tudás, olyan felület, olyan 

segédanyag kerül a bírtokába, ami a munkánkat segítheti, a későbbiek során is bővítse vele 

adatbázisunkat!  
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3. Hogyan építetted be mindennapi munkádba a tehetséggondozást, valamint a 

felzárkóztatást, korrepetálást? 

 

Tanítási óráinkon a feladatok meghatározásánál ügyeltünk a minőségi és mennyiségi 

megkülönböztetésre, tanulóink képességbeli amplitudóinak figyelembevételével. 

Differenciálással segítettük az eltérő bánásmódú tanulók fejlődését.  A felzárkóztatásra szoruló 

tanulókat folyamatos jelenlétünkkel, állandó visszacsatolással, rávezető kérdésekkel segítettük 

a tanórákon. Eszközt, segítséget , többletidőt biztosítunk számukra. Fejlesztő pedagógus 

kollégáinkkal tartottuk a kapcsolatot és az ő támogatói hozzáértésüket is igénybe vettük. A 

tehetségesebb tanulókat többlet feladatokkal, gondolkodtató és logikát fejlesztő 

tevékenységekkel bíztuk meg. Ezen tanítványaink kiselőadások megtartásában is képesek példát 

mutatni. 

 

 

4. Milyen módszertani megoldásokkal segítetted tanítványaid haladását a digitális 

munkarend időszakában?  

 

Annak ellenére, - hogy főiskolai tanulmányaink során, amikor tanítókká, tanárokká 

képeztek minket és elképzelhetetlen volt egy ilyen mértékű világjárvány, a tantárgypedagógia 

listáján pedig nem szerepelt „digitális oktatás”, aminek keretében megtanulhattuk volna, hogy 

milyen módszerekkel, milyen segédanyagokkal tudjuk majd átadni tanítványainknak a tudást, az 

ismereteket - bátran kijelenthetjük, hogy mi „Hartyános” pedagógusok kitűnő átlaggal 

végeztük el az ÉLET-ISKOLÁJÁT!  

Színvonalas munkát, emberséget, kitartást tettünk le az asztalra. 

Nagyon sok szülői visszajelzésből tudjuk, hogy bár a számítógépeken keresztül, de 

jelenléti oktatásban tartottuk a kapcsolatot tanítványainkkal, családjaikkal.  

Nem érintett minket váratlanul a helyzet-nem úgy, mint egy évvel ezelőtt- tudtunk rá 

készülni és a digitális világban tapasztalatokat szerezvén, rutinosabban mozogtunk. 

Tanítványaink számára sem volt ismeretlen az otthoni matematika vagy olvasás óra. A 

megszokott módszerekkel, a szabályokat szigorúan betartva haladtunk a tanulásban. Sokkal 

hatékonyabbnak és gördülékenyebbnek éreztük az idei évben az online tanítást.  

Módszereink között említhetjük a videós-órákat, amikor videóra vett anyagot bármikor 

megnézhették, megállíthatták, visszapörgethették, többször is megnézhették a gyerekek. Ez a 

módszer mind az új ismeret elsajátításakor, mind a gyakorló órák idején is alkalmazható volt.  

Volt kolléga, aki óráról órára ppt-ket készített, tankocka mátrixokat. 

Az óratervező applikáció segítségével a gyerekek lépésről-lépésre, kockáról-kockára 

haladva tudták a tanórai feladatokat megoldani. 

A részletes óravázlatainkban lépésről lépésre tudták azok a tanulók is követni az órák 

anyagát, akiknek gondot okozott esetleg a nem megfelelő hang. A tananyoghoz kapcsolódó 

játékok segítették az ismétlést, gyakorlást. You Tube videók a magyarázatot, szemléltetést. 

A digitális kultúra tantárgynál a saját képernyő megosztásával dolgozott kolléganőnk 

közösen a gyerekekkel.  Az adott óra anyagát így tudta szemléltetni a leghatásosabb módon, 
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amit később otthon, egy pontos leírás és egy videó segítségével tudtak a gyerekek önállóan 

gyakorolni, elkészíteni. 

 

Itt szeretnénk kiegészítő véleményt, javaslatot tenni a digitális időszakkal kapcsolatban. 

 

Javasolnánk, hogy iskolai szinten meg kellene tartanunk azokat a szokásokat, amik 

kényszerből alakultak ki, de mégis üdvözölte a tantestület és a szülők közössége is. Szeretnénk, 

ha digitális formában megmaradna a szülői kapcsolattartás egy része. Pl a discordos szülői 

értekezlet, és az online fogadóóra. A szülők azt jelezték, hogy sokkal kényelmesebb, gyorsabb, 

praktikusabb volt így kommunikálni. És nekünk sem este 8 után kellett hazaindulnunk. Miért ne 

maradhatna online a jövőben is?  

Másik javaslatunk az online nevelőtestületi értekezletek megtartására vonatkozik. 

Mindenki számára rugalmasabbak és egyszerűbbek voltak a discordos értekezletek. Jó lenne 

folytatni, tovább haladni ezen az úton, mint innováció, mint digitális fejlődés!  

 

 

5. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

Két osztályunkból érkezett válasz a kérdésre irányulva. 

Az egyik osztály osztályfőnöke két tanuló igazolatlan hiányzásai miatt a Fióka 

Gyermekjóléti Szolgálat, a rendőrség és a gyámhivatal felé küldött jelzést. 

 

Másik kollégám, 1 tanulónál SNI felülvizsgálatról, 1 tanulónál -kiközösítő magatartás 

miatt - a szociális segítők támogatását kérte és további 1 tanulónál – két és fél éves győzködés 

után! – vizsgálatot kezdeményezhetett szülői hozzájárulással a  kisgyermek tanulási és 

magatartás beli problémái miatt. A gyermek azóta megkapta BTM-es státuszát.  

 

 

 

6. Mivel segítették, támogatták munkádat az iskolai szociális segítők? 

 

A tanév során egy osztályunk részéről történt megkeresés a szociális segítők irányába. 

Kolléganőm szociometriai felmérés alkalmával azt tapasztalta, hogy néhány tanuló peremre 

szorult és megkezdődött osztályában egy úgynevezett klikkesedés. Szükségét tartotta, hogy a 

probléma orvoslása miatt segítséget kérjen. Ekkor fordult a szociális segítőkhöz. Ők nagyon 

segítőkészek voltak és áprilistól heti rendszerességgel tartottak csapatépítő foglalkozásokat az 

osztályban. A gyerekek nagyon szerették ezeket az alkalmakat, nagyon jól érezték magukat 

közben. A gyerekeken kívül a szülők is pozitív visszajelezéseket küldtek a pedagógus kolléga 

irányába. 
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7. Ellenőrzések száma a 2020-21. tanévben: 

 

Kinél?                                                         Milyen órát?                                      

Tapasztalat?    

 

Kozma Barbara                                         testnevelés 

 

 

A rendkívüli eljárásrend mindenkire komoly terhet ró. Reggeltől-estig igyekeztünk a 

gyerekekkel a szegregáció betartására. Én magam is minden szabad percemet lehetőségemhez 

mérten a tantermemben, saját homogén csoportommal töltöttem. Úgy éreztem nem lett volna 

most helyes és komfortos idegen osztályok tanítási óráira ellátogatnom. 

Így csak az első félévben, saját osztályomban, új kollegám testnevelés óráját látogattam 

meg akkor, amikor tornatermi testnevelés órát tartott. Igazából a kollegám szakmai 

felkészültségéről nem ez az egy testnevelés óra győzött meg. Nekem a legjobb visszajelzést a 

gyerekek véleménye jelenti. 

Bátran merem mondani, hogy egy nagyon lelkiismeretes, felkészült kollegát nyert 

tantestületünk Barbara személyében! 

 

 

 

    

8. Táblázatban kérjük a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 

létszámát kérjük!) 

 

  

A verseny szintje 
Magyar nyelv és irodalom 

I.         II. III. 

Kerületi           1fő  

( vers-és 

prózaíró 

verseny) 

  

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

 

 

 

9. 4. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 
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4.a 24 3 12 

4.b 25 0 0 

4.n 21 0 0 

   

 



2021.06.23. 
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3.a 76% 92% 84% 85% 82% 66% 97% 86% 96% 84%

3.b 53% 76% 80% 69% 56% 36% 87% 36% 40% 62%

3.n 87% 100% 71% 85% 87% 67% 79% 83% 95% 82%

76%Évfolyamátlag:

3. évfolyam központi felmérőinek értékelése: 

 

 Olvasás, szövegértés 

 

Tanítványainknak, az Állatkert című ismeretközlő, tájékoztató jellegű szöveget kellett az 

év végi dolgozatban elolvasniuk, feldolgozniuk. 

A feladatok sokrétűek voltak, melyek a szövegben való tájékozódásra és a pontos adatok 

gyűjtésére helyezték a hangsúlyt. Terjedelmében sokkal hosszabb volt a szöveg, mint amihez 

eddig hozzászoktak tanulóink. 

Kollégáim véleménye megoszlott a szöveg nehézségét illetően és a hozzá rendelt 

feladatokkal kapcsolatosan. Volt, aki úgy érezte, hogy ez a feladatlap nem harmadikos 

gyerekek szintjének való. Más az olvasmány terjedelmét kifogásolta, de a feladatokat 

megoldhatónak vélte.  
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Legjobban sikerült feladatok: 

 

 információk keresése a szövegben 

 szöveg alapján tulajdonságok párosítása 

 

Minden szövegfeldolgozásnál alkalmazzuk az adott szempontok szerinti adatok, 

hasonlóságok keresését a szövegben, továbbá a szövegtípus meghatározásával és annak 

sajátosságainak megállapításával fejezzük be az olvasmányok feldolgozását. 

Ezek a feladatok mind olyan típusúak voltak, amelyek pontosan visszakereshetőek a 

szövegben. Nem igényelnek elvonatkoztatást, összetett gondolkodást. 

A tulajdonságokat is ügyesen tudják értékítéletük szerint csoportosítani. Itt azonban már 

hajlamosak voltak tanítványaink arra, hogy a kért két-két tulajdonság helyett beérjék eggyel is. 

 

 

Leggyengébben sikerült feladatok: 

 

 kifejezések megfelelőinek keresése a szövegben 

 hiányos vázlatpontok kiegészítése 

 

 

Sajnos a keresendő kifejezések egy részét nem ismerték a gyerekek. Nehezen értelmezték 

azokat, nem értették meg a feladat lényegét. Ebből kifolyólag a kifejezéseket csak részben 

jelölték. 

A tartalmi egységek jelölése a szövegben nem kellene, hogy gondot okozzon. A vázlatírást 

folyamatosan alkalmazzuk tanítási óráinkon. Ebben a felmérőben ráadásul csak egyetlen egy 

hiányzó pontot kellett megfogalmazniuk tanítványainknak. A már megfogalmazott előzményekre 

és a befejezésre könnyedén tudtak támaszkodni. 

A továbbiakban tehát fokozott figyelmet kell szentelnünk ennek a területnek a 

gyakorlására, a szókincsbővítésre, többletjelentésű szavak és kifejezések megismerésére, 

műfajok magabiztos beazonosítására. 
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          Magyar nyelv 

 

 

 A nyelvtan felmérők összességét tekintve jó átlagot mutathatunk fel.  

A dolgozat feladatai magába foglalták a mondatfajtákról, szófajokról tanultakat. 

 

 

 

 

 

A legjobban sikerült feladattípusok:  

 

 főnevek másolása, csoportosítása nyomtatottról írottra  

 főnevek fajtái 

 a cselekvő száma/személye, igeragozás 

 

A fent említett feladatok esetében elmondható, hogy a főnevekhez kapcsolódó 



3., 4. évfolyam, év végi  DOLGOZATAINAK értékelése                                                                                  

2020-2021-es tanév 

 

 

4 
 

ismeretanyag a jelenléti oktatás időszakában került megismerésre. A tananyag feldolgozásához 

számos feladat típust alkalmaztunk, ezzel mélyítettük a megszerzett ismereteket. A gyerekek 

maguk is alkottak feladatot, így több nézőpontból is szerezhettek tapasztalatokat.  

Az igék témakörrel a digitális munkarend időszakában kezdtünk el foglalkozni. Az igékhez 

kacsolódó feladat sikeressége és eredményessége annak köszönhető, hogy az ismeretanyag 

folyamatosan megjelent a tanórákon. 

Mindemellett úgy gondoljuk, hogy a dolgozat ezen feladatai a legalapvetőbb tudnivalókra 

kérdeztek rá egyszerű módon, a feladatok megoldásához a tanulóknak nem volt szükségük arra, 

hogy meglévő ismereteiket kreatívan használják. 

Ez lehet az oka annak, hogy ennyire jól sikerültek ezek a  feladatok. 

A jövőben megfontolásra érdemesnek tartjuk, hogy igék átalakításához kapcsolódó 

feladat is jelenjen meg a dolgozatban. 

 

A leggyengébben sikerült feladatok: 

 

 tollbamondás  

 igekötős igék  

 j-ly a szavakban 

 

Az anyanyelvi órákon a helyesírás gyakoroltatásában és mérésében is fontos eszköz a 

tollbamondás, mivel halmozottan tartalmazza a tanítani kívánt helyesírási jelenségeket. Az 

állandó és folyamatos gyakorlás ellenére sem volt meglepő, hogy ez a feladat sikerült a 

leggyengébben. Hibatípus tekintetében az összes lehetséges hibára lehet példát találni. Vannak 

rossz helyesírású tanulók, akik rengeteg hibával dolgoznak. Ennek vagy nyelvi nehézség, több 

esetben pedig tanulási nehézség az oka. 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. Sok esetben az otthoni gyakorlás sajnos elmarad. Az önellenőrzés 

hiánya is okozza, hogy sok hiba marad az írásban.  

 Az igekötős igék felismerésére vonatkozó feladat téves megoldásai mögött az áll, hogy 

az igekötőnek vélt szóelem leválasztása után a gyerekek nem vizsgálják a szó jelentését. 

 Az „j” hang jelölésének eredménye nem tragikus, de mindenképpen elgondolkodtató. 

Nem voltak nehéz szavak a feladatban, valamennyivel számtalanszor találkoztak már a 

gyerekek. A legbosszantóbb az, hogy a szó elején még mindig képesek ly-t írni, bármikor!  

 

A tanórai aktivitást, pontosságot, feladatmegoldást figyelembe véve a vártnál jobban 

sikerültek a dolgozatok. Gondolhatnánk azt, hogy sikerült átadni a gyerekeknek az 

ismeretanyagot úgy, hogy alkalmazható tudást szereztek. Mégis olyan aprónak tűnő 

figyelmetlenségek, pontatlanságok okoznak problémát, amit csak a figyelem összpontosításának 

fejlesztésével, az önellenőrzés képességének erősítésével lehet javítani. 

A hibatípusok alapján továbbra is kiemelten fontos a helyesírási készség fejlesztése. 
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3.n 93% 94% 65% 83% 74% 78% 70% 72% 60% 79%

80%Évfolyamátlag:

 Matematika 

 

 

A feladatlap nehézségi szintje megfelelő volt. Tanulóinknak kilenc feladatot kellett 

megoldaniuk a tanév során elsajátított ismeretekre alapozva. A mért anyag nem fedte le az 

összes követelményi területet, mert nem tartalmazott osztást. Ezt utólag vettük ki a már előző 

években összeállított év végi feladatsorból. 

 

 

 

 

 

 

 

Legjobban sikerült feladattípusok: 

 

 betűkkel leírt számok lejegyzése 
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 számszomszédok megnevezése 

 nyitott mondatok 

 írásbeli műveletek (összeadás, kivonás, szorzás) 

 

Minden matematika órán a gyerekek számokat olvasnak és látják a leírt képét. Így az első 

feladat nem okozhatott gondot számukra. 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.. 

A nyitott mondat mivel csak egy műveletből állt és összegre, illetve különbségre kérdezett 

rá, ismerős szóhasználatot jelentett tanítványaink számára. 

 

 

Leggyengébben sikerült feladattípusok: 

 

 szabályjáték 

 szöveges feladat 

 írásbeli műveleteknél a becslés, hiányos műveletek 

 mértékváltás 

 

Táblázatok kitöltése szabályok felfedezése, leírása elég komplex gondolkodást kíván. Nem 

minden tanuló képes az összetett gondolkodás képességének elsajátítására. Tanítványaink egy 

kisebb része bizonyított 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. 

A szöveges feladatoknál kollégáim úgy érezték, hogy a hely, ahol a műveleteket 

végezhették el a gyerekek, eléggé szűkös, behatároló volt. Ezt félrevezető helyzetnek érezék.  

Az utolsó szöveges feladat a kerületszámítás elsajátítását mérte, sajnos a digitális oktatás 

alatt tapasztaltak félrevezettek minket pedagógusokat, azt hittük ennek a tananyagrésznek az 

elsajátítása jól sikerült, valószínű ezért nem tartottuk kiemelt feladatnak az év végi dolgozat 

előtt több időt fordítani erre a témakörre.  

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. 
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A szabályjáték táblázatos megjelenésének ezen formája, nem fordult elő a tankönyvben, 

így az ilyen típusú feladatok begyakorlására évfolyam szinten kevés lehetőség adódott, ezzel 

magyarázható az alacsonyabb évfolyamátlag, de ez is eléri a közepes szintet.  

A digitális tanrend ideje alatt került sor a kerület számításának oktatására, amely 

tananyag elsajátításáról, azt gondoltuk, hogy nem jelent gondot tanítványainknak. A  feladatlap 

eredményei  azonban nem ezt tükrözték. 

 

A továbbiakban fokozott figyelmet kell fordítanunk gyerekeink munkatempójának 

növelésére, mert úgy érezzük, a digitális oktatásban eltöltött idő következményeként még 

mindig lassan írnak tanítványaink. További célunk fejleszteni diákjaink a logikus 

gondolkodását, több szabályjáték típusú feladat megoldásával. Az írásbeli műveleteket 

elvégzésénél a becslés, illetve a hiányos kivonások megoldására szeretnénk kiemelt figyelmet 

fordítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. évfolyam központi felmérőinek értékelése: 
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 Olvasás, szövegértés 

 

Krúdy Gyula: Törpe trombitás c. mondájára esett a választásunk, tanítványaink év végi 

szövegértő tudásának felmérésére. 

A szövegértés felmérés feladatai főként a szövegben való tájékozódásra, adatgyűjtésre, 

műfajismeretre, vázlatpont címek írására, rokonértelmű szavak ismeretére, események időrendi 

sorrendiségére irányultak. A sikeres megoldás érdekében többször is el kellett olvasni egyes 

részleteket, jól kellett tudniuk tanítványainknak tájékozódni a szövegben. Ennek elengedhetetlen 

feltétele a jó színvonalú olvasástechnika megléte.  

 

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

 

 keresztrejtvény  



3., 4. évfolyam, év végi  DOLGOZATAINAK értékelése                                                                                  

2020-2021-es tanév 

 

 

9 
 

 adatgyűjtés 

 főszereplők, helyszín    

 

Az adatgyűjtésre irányuló feladat megoldásában teljesítettek a legsikeresebben 

tanítványaink. A tanév folyamán előtérbe került a válogató olvasás, így a gyerekek könnyen 

tájékozódnak a szövegben, melynek elengedhetetlen feltétele a biztos olvasástechnika. Nemcsak 

az olvasásgyakorláskor, hanem szövegfeldolgozáskor is gyakran használtuk ezt a technikát. Az 

óra elején az előzőleg olvasottak lényegének felidézésére, illetve az óra végi összefoglaláskor 

alkalmaztuk a szövegben való tájékozódási képesség, a memória, a figyelem és a gyorsaság 

fejlesztésére egyaránt. 

A keresztrejtvény megfejtése az olvasmány figyelmes elolvasása után és az előzetes 

feladatok kitöltését követően nem jelenthettek problémát a gyerekek számára. Maga  a 

rejtvényfejtés önmagában is mindig vonzó feladat a tanulók számára. Nekünk felnőtteknek 

pedig pontos képet mutat tanítványaink szövegértésével kapcsolatosan. 

 

                                                                                                      

A leggyengébben sikerült feladatok: 

 

 szavak, szinonímák  

 vázlat  

 

A szavak szinonimáinak megtalálása okozta a legnagyobb nehézséget a tanulók számára. 

Leggyakrabban előforduló hiba volt, hogy nem találták meg a szó mindkét rokon értelmű 

megfelelőjét a sorban. Többeknek elkerülte a figyelmét az utasításban szereplő többes számú 

főnév, ezért nem is kerestek több megoldási lehetőséget. Van osztály, ahol sok olyan kisgyerek 

van, akinek nem anyanyelve a magyar. Számukra az „évődtek és a fejvesztetten” szavak 

jelentésének értelmezése is problémát okozott, ezért természetes, hogy a szavak szinonimáit sem 

találták meg helyesen.  

A vázlatpontok írásánál meglepő eredményt produkáltak diákjaink, mert úgy véltük, hogy 

elég jól elsajátították, ügyesen tudtak már vázlatot írni, de a javítás során nem ezt tapasztaltuk. 

Olyan hibákat követtek el, ami korábban nem volt jellemző (Túl hosszú, túl rövid stb.) A 

visszaesést a másfél hónapos kimaradásnak tudjuk be. 

Az online oktatás alatt határozottan visszaestek minden területen, szükségük lett volna 

még időre, hogy utolérjék magukat tudásban, a jelenléti oktatás ideje alatt. 

 

Feladatunk a későbbiekben a tudatos szókincsbővítés, mely a mindennapi 

szóhasználatban megjelenő szavak mellett, a szépirodalmi szövegek feldolgozásával fejleszthető 

leginkább. Fontos továbbá felhívni figyelmüket az utasítások pontos értelmezésére az önálló 

munka során. 
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4.a 82% 93% 79% 97% 53% 95% 86% 88% 83%

4.b 94% 90% 74% 100% 100% 95% 93% 86% 92%

4.n 86% 91% 80% 95% 96% 94% 91% 77% 80%

85%Évfolyamátlag:

A továbbiakban is fontos feladat a  a gyenge olvasási készséggel rendelkező tanulók 

egyéni fejlesztése.  Az időrendi sorrend megállapítása,  a „ miért” kérdésekre válaszadás, 

indoklás, ennek gyakorlása. 

 

 

Magyar nyelv 

 

 

A nyelvtan felmérők tekintetében év végén is jó átlagot mutathatunk fel. 

Bővültek a gyerekek szófajokról tanult ismeretei a tulajdonnevek főbb csoportjainak 

megnevezésével.  A számneveket most ismerték meg, mint szófajt. Különös figyelmet 

fordítottunk a keltezés helyes módjainak megismerésére, hiszen a mindennapi életünkben 

gyakorta megjelenik majd. 

Az eddig tanultak állandó szinten tartásáról sem feledkeztünk meg, a betűrendbe sorolás, 

a j- ly-s szavak, a szótagolás, elválasztás szabályai mindig feladataink szerves részét képezték. 
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Legjobban sikerült feladattípus: 

 

 igealakok, igekötős igék behelyettesítése a mondatokba. 

 főnév- melléknév egyeztetése 

 

A tanév eleji felmérésnél kiderült számunkra, hogy a tanulók nagy részénél nem rögzült 

megfelelően az igekötős igékkel kapcsolatos nyelvtani tananyag. Ezért egész évben 

folyamatosan gyakoroltuk mozgásos játékokkal, applikációs eszközökkel, hagyományos 

másoltatással, online feladatokkal. A folyamatos gyakorlás meghozta az eredményt. 

          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 félévi felmérésben a névelők, névutók feladattípus került a legjobban sikerült feladatok 

közé. Akkor közvetlenül a felmérés előtt tanultuk. Az év végi ismétlésnél ezért kevesebb időt 

szántunk ennek gyakorlására. A gyerekek zöme felcserélte a határozott és határozatlan névelőt, 

ennek gyakorlására a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítanunk. 

Sokan hibáztak a rövid- hosszú mássalhangzók kiegészítésében is. Ezzel a témakörrel a 

második félévben kevesebbet foglalkoztunk. Az év eleji ismétlés alkalmával helyeztünk rá 

nagyobb hangsúlyt. Ez is bizonyítja, ha az ismeretek nem tartjuk folyamatosan szinten, hamar 

elfelejtődnek. 

A negyedikes tananyag legnehezebb része az igemódok, igeidők megtanítása. Ez a 

tananyag összetett gondolkodást igényel. Ennek megismerése éppen az online tanítás idejére 

esett, ami nehezítette az ismeretek átadását, gyakoroltatását. Hiába tartottuk az online 

kapcsolatot tanítványainkkal, az iskolába visszatérve azt tapasztaltuk, hogy ismereteik nem 

rögzültek kellőképpen. A fejlesztésre járó gyerekeknek ez a feladat még nagyobb nehézséget 

jelent.  

 

Véleményünk szerint az év végére összeállított feladattípusok hatékonyan mérik a tanulók 

nyelvtani ismereteit. A leírtak tükrében fejlesztendő területként jelenik meg helyesírási készség 

további fejlesztése, névelők-névutók, igemódok gyakoroltatása, figyelem fejlesztése, az igék 

ragozása megfelelő igeidőben és igemódban. 
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4.a 83% 90% 94% 78% 75% 57% 64% 86% 82% 80%

4.b 100% 100% 98% 86% 100% 74% 84% 84% 89% 90%

4.c 95% 86% 95% 76% 80% 70% 63% 69% 70% 78%

83%Évfolyamátlag:

 

Matematika 

 

 

A matematika dolgozatoknál, várt eredményeket produkáltak tanítványaink.  

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 kétjegyű osztóval, valamint fejszámolás, nyitott mondatok, 

kerületszámítás, egyszerű, ill. összetett szöveges feladatok is.  
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Legjobban sikerült feladatok: 

 

 számok kerekítése 

 valódi érték kiszámítása 

 

A számok kerekítésében már tanév elején, ezres számkörben is nagyon ügyesek voltak 

tanítványaink. A tízezres számkör sem okozott nekik gondot. Rengeteget gyakoroltuk a 

számokat helyiérték táblázat és online feladatok segítségével. 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. 

 

Leggyengébben sikerült feladatok: 

 

 nyitott mondatok 

 mértékegységek, átváltások 

 

 

A sikertelenség okát egyrészt figyelmetlenségnek tudjuk be. A részeredmények 

kiszámolásánál többen is hibásan számoltak, így megoldásuk a helyes gondolkodás ellenére is 

rossz lett. Valamint 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 gyakorló óráinkon mindig megbeszéljük, leírjuk a hasonló típusú feladatok 

megoldásának menetét a mértékegységek átváltásával kapcsolatban. Ennek a gyakorlatba való 

áthelyezése mégis mindig elmaradást mutat. Tanítványaink  gondolkodás nélkül tették ki a 

mennyiségek közé a relációs jeleket, meg sem próbálva az átváltásokkal járó számolási 

nehézségeket meglépni. 

 

Összegezve a továbbiakban is szükségesnek tartjuk a mindennapi fejszámolást, az 

alapműveletek napi szintű gyakoroltatását, továbbá a nyitott mondatok algoritmusának 

rutinosabb használatát. Bátorítsuk tanulóinkat a logikust gondolkodást igénylő feladatok 

sikeres megoldására! Segítségünkre lehetnek a pontos munkavégzés elősegítése érdekében a 

különböző figyelemfejlesztő gyakorlatok, digitális segédanyagok. 

 

 

 



 

 

 

A társadalomtudományi 

munkaközösség  

év végi beszámolója 

2020-2021. tanév 

 

 

Készítette: Monostori Ágnes 

                 munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Munkádra vetítve értékeld a kiemelt célok és feladatok megvalósulását a nevelő- oktató 

munka területén! Valamennyi célt érintve várom eredményedet, amelyben 

(Segítségül a munkatervben megfogalmazott kiemelt célok és feladatok) 

 

 Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-

rendszerének, belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek 

megerősítése.  

 

A járványhelyzet miatti intézkedések engedte lehetőségekhez mérten úgy gondoljuk - néha 

erőn felül - mindent megtettünk a magas színvonalú szakmai munka eléréséhez. Nyilvánvaló, 

hogy a szaktantermek és a rajzszertár hiánya, az éneklés betiltása tetten érhető az órai 

produktumok minőségén, de úgy gondoljuk, hogy sikerült alternatív feladatlehetőségekkel, 

kevesebb eszközhasználattal, projectoron levetített térképekkel is kielégítő színvonalú 

tanórákat tartani. 

Talán a legfontosabb változás volt a „legfájdalmasabb” is: a covid helyzet miatt mi 

pedagógusok vándoroltunk és az osztályok maradtak helyükön. Mindezek mellett nem lehet 

olyan magas szintű szakmai munkát letenni az asztalra, mintha a saját szaktantermében a saját 

eszközeivel, a saját maga által kialakított teremelrendezés szerint tartotta volna meg az óráit. 

A pandémia miatti félelmünkben teljesen át kellett szervezni az életünket, a mindennapi 

pedagógiai munkánkat, a szüneti teendőinket, az étkezésünket, a lyukas óráinkat stb. Van ki 

úgy gondolja, hogy maradhattunk volna az eredeti munkarendünk mellett ésszerűbb és 

következetesebb szabályozással. De a lényeg, hogy túl vagyunk rajta és bízunk benne, hogy 

szeptembertől nem így fogjuk folytatni!  

Pozitívan értékeljük, hogy év elején egységes követelményrendszert alakítottunk ki. Így már 

minden gyerek tudja, hogy hány házi feladat, felszerelés stb. hiány után kapja meg az 

elégtelent. Annak is örülünk, mind pedagógusok, mind szülők és gyerekek, hogy súlyoztuk a 

jegyeket. 

Annánál az év során a vezetők és a munkaközösség vezető is volt óra látogatáson, mindenktől 

főleg pozitív visszajelzéseket kapott. Az építő kritikát és tanácsokat igyekezett beépíteni a 

későbbi órái kereteibe. (Főbb problémái: fegyelmezési problémák, az óra keretének betartása-

óra végén is megtartani a figyelmet, engedékenység-következetesség) 



Gizi: Magyar-történelem szakosként nagyon sok segítséget kaptam érkezésem pillanatától. 

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. Nagy köszönet 

Monostori Ágnesnek, Rókáné Szuda Erzsébetnek. Jelinek Judit pontosan kijelölte azokat a 

szövegértés dolgozatokat, melyeket előre megtervezett időpontban egységesen írattunk meg. 

Ének-zene tankönyvünk az 5. évfolyamon digitalizált változatban is elérhető, továbbá a 

tananyagunkhoz kapcsolódó videókat, összeállított ppt-ket néztünk meg projektor 

segítségével. Mivel az éneklés nem megengedett, így zenei cd-k, Youtube videók segítségével 

ismertük meg a dalanyagot, ami olykor igen nehéz, hiszen az új tankönyvhöz 5. évfolyamon 

nem készült új zenei cd, a dalanyag viszont lényegesen eltér a korábbitól, továbbá nincs meg 

mindegyik népdal digitalizált változata az interneten. Nagy figyelmet helyezünk a 

ritmuskészség, a szolmizációs készség fejlesztésére, zeneelméleti ismeretek bővítésére, 

rendszerezésére. Igyekszünk óráinkat változatossá tenni. A népdalokban megjelenő régies 

kifejezések magyarázata, régi viseletek, eszközök bemutatása hozza közelebb a 

hagyományőrzést a gyerekek világához. 

 

 

 

 Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak felhasználásával. A 

különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési szintjének biztosítása. 

Felkészülés az esetleges újabb digitális munkarendre.  

 

Óráinkon megpróbálunk a lehető legtöbbször alkalmazni projektort a szemléltetéshez, 

a tananyagot PPT vetítéssel, videókkal mutatjuk be, játékos feladatokkal tesszük színesebbé 

(Idén a tankönyv használatára rajzból nem is volt lehetőség a járvány miatt). Továbbra is az 

egyik nagy kedvenc a Kahoot, amit az iskola tabletein is tudunk alkalmazni. Hasonló felület a 

wordwall, learningapps, okosdoboz is, amiken különböző típusú játékokat tudunk 

összeállítani. Ezekhez az online feladatokhoz használhatják a telefonjukat. Igyekszünk 



ezekkel óráinkat változatossá tenni, és felkészítettük a gyerekeket a digitális oktatásra is, 

hiszen ott is főleg ezeket az online játékokat használtuk. 

Az előző tanévben megismert digitális platformokat az idei tanévben tudatosabban 

használtuk. Sokkal alaposabban sikerült megismerni ezeknek a programoknak a működését és 

használatát. Most körültekintőbbek voltunk, és tudatosan készültünk egy esetleges újabb 

vészhelyzeti zárlatra. A tanítási órákba beépítettük a wordwall-os, learningapps-es stb. 

feladatokat, így a gyerekek számára ezek nem voltak ismeretlenek. 

Szülői visszajelzés érkezett, hogy a digitális oktatás alatt és azután is a KRÉTÁ-n keresztül 

kiküldött órai munkák és leckék nagyon hasznosak és követhetőek voltak. 

Anna igyekszik naprakész lenni az órákon (és digitális oktatás alatt is) a használható 

különböző rajzos játékok, képszerkesztő programok terén. A legtöbb ilyen programot, 

játékokat még jelenléti oktatás alatt kipróbálták a gyerekekkel, digitális oktatásra való átállás 

ezért nem okozott ilyen téren problémát, változatosan és érdekesen tudtott különböző online is 

kivitelezhető feladatokat adni a gyerekeknek.  

Már nem kell azon gondolkodni, hogy milyen fórumon kapcsolódjunk össze a gyerekekkel. A 

kialakított szabályrendszert követve minden osztály minden tanulója tudja és érti a 

követelményeket. Az esetleges következményekkel számolnak, ha a szabályokat áthágják. A 

digitális oktatás során, a hangcsatornán elhangzottak mellet, minden tanórára feladattervet       

készítettünk, amit a discord és a KRÉTA felületen elérhetővé tettünk. Ebben a vázlatban 

sorszámozott lépésekkel segítettük a diákok önálló tanulását. Aki valami miatt nem tudott 

részt venni a hangcsatornás órán, a feladatterv segített neki abban, hogy ne maradjon le 

társaitól. 

A tavalyi digitális oktatás során szerzett tapasztalatok sokat segítettek, már nem volt kérdés, 

mely fórumon, hogyan, mely eszközökkel lehet az órákat megtartani. Sok tapasztalatot 

szereztünk, tudtunk javítani a gyengeségeinken és hibáinkon. Idén bővültek a csatornák, lett: 

fogalomtár, tudástár, készült egy könyvtár online elérhető szakkönyvekből, kézikönyvekből, 

gyakorló könyvekből; ezek mindegyike ingyen használható, mindig elérhető. 

Tanulást segítő oldalak listája is bővült, megtanultuk megfelelően használni a könyvtárakat, 

online múzeumokat. Juditnál született egy „várakozás idejére” csatorna arra az esetre, ha 

valaki hamar elkészül, vagy egyéb okból kell várakozni, addig is hasznosan töltse az idejét: itt 

szakirodalmakat, rejtvényeket, logikai és készségfejlesztő játékokat gyűjtöttünk össze. 

A diákoknál is azt tapasztaltuk, hogy aki a jelenléti oktatás során is haladt és dolgozott, annak 

az online lét sem okozott különösebb megrázkódtatást, és akit az iskolában sem érdekelt a 

tanulás, az otthon sem vette fel ennek a fonalát. Talán abban gondolkodhatnánk, hogy a 



digitális oktatás tanórái során hogyan tudnánk egységesebb képet nyújtani a gyereknek, 

megkönnyítve az otthoni tanulásukat, hiszen ahányan vagyunk, annyiféleképpen tartottuk meg 

az óráinkat március és május között. Ének-zene tantárgyból sokan nehezen tájékozódtak a 

vonalrendszerben. Számukra kis segítségnyújtással, sok gyakorlással sokkalta könnyebbé vált 

a kottaolvasás, szolmizálás.  

A különleges figyelmet igénylő tanulókkal többször beszélgetünk tanórán kívül, külön 

elmagyarázva a feladatokat és a főbb szempontokat. Továbbra is türelemmel és egyéni 

figyelemmel fordulunk feléjük, bíztatjuk, megerősítjük, támogató attitűddel segítjük őket. 

Lehetőséget adtunk nekik könnyebb feladatok elkészítésére, többletidőt biztosítunk nekik. A 

feladatok nagy része nem okoz problémát az SNI/BTM tanulók számára sem, de mindig 

adunk könnyített, választható feladat lehetőséget is. (Általában nem élnek vele) 

A gyerekek szakvéleményében foglaltakat továbbra is figyelembe vesszük, többletidőt 

biztosítunk nekik, a szövegértési feladatokat nem kérjük tőlük számon a témazárókban. A 

szóbeli instrukciókat többször elismételjük, segítséget nyújtunk az olvasott instrukciók 

megértéséhez. A memoriterek felmondására hosszabb időt biztosítunk, van, hogy nem is az 

osztály előtt kérdezzük ki. Hosszabb időt biztosítunk olvasónaplók, dolgozatok, feladatlapok 

megoldásához. Differenciálást alkalmazunk olyan feladatok esetén, amelyek számukra 

nehezen befogadhatók. Témazáró feladatlapok esetén van, hogy szóbeli számonkérést 

alkalmazunk azoknál a tanulóknál, akiknél a szakvélemény ezt tartja szükségesnek. Vagy a 

fejlesztő tanárral együtt írják meg, aki segít a feladat kérdését értelmezni. 

A tehetséggondozásra a veszélyhelyzeti intézkedések miatt nem volt lehetőség ebben a 

tanévben az énekórák kapcsán. 

Lehetőségünk volt a Lázár Ervin Program keretében a korábban a  

veszélyhelyzet miatt elhalasztott rendezvény digitális formában való megtekintésére 

„Kezdetben vala a zene” címmel. Fantasztikus élmény volt a gyerekek számára. Az előadás 

video anyagához nagyon igényes és sokrétűen alkalmazható digitális segédletet is kaptunk 

ppt, videók és ellenőrző kérdéssor formájában, melyek segítségével sokkal jobban 

elmélyíthettük a látottakat, részletesebben foglalkozhattunk az érintett tartalmakkal, témákkal 

és meggyőződhettem róla, hogy milyen mértékben sikerült a gyerekeknek befogadni a 

látottakat, hallottakat. 

 

 

 



 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.  

 

Napköziben volt lehetősége Annának és Juditnak feltérképezni a tanulók tanulási szokásait, 

eltérő módszereiket. Hamar sikerült kialakítaniuk egy közös napirendet, amihez minden 

tanuló saját tempójában tud alkalmazkodni.  

Minden tanórán kiemelten gyakoroljuk a szövegértést, olvasási technikákat. Következő 

tanulási technikákat alkalmaztuk: hangos és néma olvasás; elolvasott szöveg elmondása, 

wordwall-os, learning apps, kahoot-os játék megoldása az olvasott szöveg alapján; ismeretlen 

szó meghatározása (tankönyvi lexikon használatával), majd ezek rögzítése párosítós 

feladattal; kulcsfogalmak kiírása; tanári vázlat értelmezése, másolása a füzetbe.  

Páros vagy csoportmunkában dolgoztatjuk a gyerekeket, ezzel nem csak a differenciálást, de a 

szövegértést is tudtuk fejleszteni minden tanulónál, aki komolyan vette a feladatot. Sajnos 

továbbra is tapasztaljuk, hogy mindig van néhány olyan gyerek, akinek mindegy mennyire 

színes órákat állítunk össze, továbbra sem figyel, nem hajlandó együttműködni vagy 

magatartásával zavarja társait.  

A legkorszerűbb (kooperatív) munkaformát – az állandó vándorlás miatt – nem mindenki 

alkalmazta, mert aki a gyakorlatban ténylegesen csinálja ezt, az tudja, hogy jóval több 

előkészületet igényel, mint a frontális óra vagy a páros munka stb. 

Minden év elején el szoktunk mondani, hogyan kell a tanulós tantárgyakat tanulni. Van, aki 

azt gondolja, hogy az írásbeli házi feladat megírásával már készen is van a tanulással. Ők 

sajnos hamar lemaradnak, nem fognak tudni annyi anyagot megtanulni a dolgozatok előtt, 

mintha folyamatosan tanultak volna. Ennek érdekében próbálunk minél több órán feleltetni 

vagy röpdolgozatot íratni, hogy rá legyenek kényszerítve, hogy a tankönyvet és az füzetbeli 

jegyzeteket is használják, tanulják meg. Az otthontanulás hatékonyságának a növelése 

érdekében tanulási technikákat sajátítottak el a tanulóink a tanév során. Megtanultak vázlatot 

írni, a szövegértő olvasásukat nagymértékben fejlesztette a házi olvasmány fejezetenkénti 

feldolgozása, amely teljes mértékben otthoni feladatként hárult a gyerekekre. A tanórákon egy 

átfogó összegző feldolgozást valósítottunk meg. A már megismert tanulási technikákat 

továbbra is alkalmaztuk, de kiegészítettük újakkal is. Így sokféle felületet ismertek meg 

tanulóink és ezeket kezdetben közösen aztán már önálló munkában is sikeresen alkalmazták. 

Diákok zöme tudja és ismeri a tanulási technikákat, csak azzal van a baj, hogy nem csinálja, 

mert lusta vagy nem elég kitartó. Egyre több az olyan tanítvány, aki, ha leküzdi az előbb írt 



két akadályt, nagyszerűen tud előrébb haladni a tanulmányaiban. Úgy véljük, a tanulási morál 

a digitális tanrend következményeként erősen meggyengült. A tanulókat rendkívül nehéz volt 

motiválni, hogy elvégezzék a feladatokat. Amire nem kaptak jegyet, azt a feladatot csak 

néhány tanuló készítette el, és küldte vissza. De az osztályzásra bekért feladatok esetében is 

többször kellett figyelmeztetni a tanulókat beadandó munkáik elkészítésére.  

Sokszor adunk szorgalmi feladatokat PPT, vagy házi dolgozat formájában. Szélesítik ezzel 

tudásukat, megtanulják az adatgyűjtés és lényegkiemelés fontosságát. 

A tanév végére a gyerekek sokkal jobb eredményt értek el, osztályainkban talán kevesebb is a 

bukás. Az eredmény természetesen nem pusztán a gyerekek érdeme, a tanáraik jószándéka is 

nagyon sokat nyomott a latban. Tény, hogy a gyerekek komolyabban vették az év végét, 

kérték a tanáraik segítségét, egymást is segítették a felkészülésben, és használták a Discordra 

feltöltött segédleteket is. 

Igyekeztünk megismerni az osztályainkban tanuló diákokat, hiszen mindenkinek más 

készségei, kompetenciái, ismeretei, neveltségi szintje van. Igyekeztünk az egyéni 

képességekhez igazodva differenciáltan kiosztani a feladatokat, és megfelelő 

tanulásszervezési módszereket is alkalmazni. Van, aki az osztályzást megelőzően közösen 

értékeli az osztállyal a feleletet/dolgozatot. 

 

 

 

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

fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák kidolgozása 

munkaközösségi szinten a jobb eredmények elérése érdekében.  

 

Előző évben elmaradt a mérés.  Ebben a tanévben még volt mód arra, hogy kifejezetten 

kompetencia alapú szövegértő feladatokkal dolgozzunk, mert rendelkezésre álltak 

tankönyvek, azaz gyakorló füzetek hozzá. Jövőre kivonják ezeket a gyakorlókat, ezért rá 

leszünk kényszerítve, hogy korábbi évek gyakorlóiból fénymásoljunk a gyerekeknek. Bár a 

szövegértést digitális feladatokkal is lehet fejleszteni, de a kompetenciamérés papíralapú, meg 

kell szokni a tanulónak, hogy mit hogyan jelölhetnek satírozással, aláhúzással. Hogy 

kézírásuk olvasható legyen, szükség van az írásbeli feladatmegoldásra. 

Ez a felkészülés nagyon nehezen ment, a szövegértés gyakorlása minden tanórának állandó 

feladata. A fő nehézséget az okozta, hogy nem tudnak jól fogalmazni. Hiába érti a szöveget, a 

felelete túl általános, ő tudja, mit akart mondani – de aki úgy javítja a dolgozatot, hogy nem 



ismeri az adott tanulót, biztosan nem fogadja el. 5. évfolyamon (b és c osztályban) több olyan 

diák van, akiknek tanulási nehézségei (btm, sni) vannak, ez kihat a szövegértési képességeikre 

is. Nehézkesen olvasnak, nem értik a feltett kérdéseket, még az információ visszakeresése is 

nehezen megy. Nem is beszélve azokról a feladatokról, ahol saját véleményüket kell kifejteni. 

25-30 fős osztálylétszámoknál nagyon nehéz velük órakeretben foglalkozni, ezért a 2. félévtől 

kiscsoportos foglalkozás keretében (korrepetálás) foglalkoztak azokkal a tanulókkal, akik 

igényelték a segítséget. Jól indultak a foglalkozások, de sajnos a digitális oktatás közbeszólt, 

nem lehetett hatékonyan dolgozni abban a 2,5 hónapban. A jelenléti oktatás alatt folytattuk a 

közös munkát, aminek már látszik a pozitív hozadéka néhányuk év végi szövegértés 

dolgozatában. Ha lesz rá lehetőség, jövőre is szeretnék folytatni a korrepetálást, mert a 

kompetenciamérés évében ennek nagy a jelentősége. Készültünk a szövegértés 

munkafüzetből, néztünk kompetencia feladatsorokat, legalább a feladattípus nem ismeretlen, 

hiszen sokaknál az is gond, hogy nem tudja, hogyan kezdje el. Ezeket a feladatokat csináltuk 

jelenléti oktatásban „papíron”, online tanításkor pedig digitális feladatlapok segítségével. 

A tanulói visszajelzésekből azt szűrtük le, hogy az idei mérés nem igazán volt nehéz, sőt 

nagyon érdekes szövegeket olvastak. A gond csak abból adódott, hogy az időkeret szűk volt 

ekkora mennyiségű szöveghez. 

Nagyon hasznosak az értekezleteken elhangzó összefoglaló értékelések az országos mérési 

eredményekről. Két szuper előadást tartott Dóri és Ivett e témában mindketten kitértek az 

eredmények részletes elemzésére és a további teendőkre is; augusztusban kell ezeket 

beépítenünk a napi feladatainkba. Képet kaptunk arról, hogy aktuálisan hol tartunk iskolai, 

budapesti, országos összehasonlításban. Beszéltünk a fejlesztendő területekről, javaslatok 

fogalmazódtak meg a jobb teljesítmény elérésére. 

Sokunknak a tavaly év végi "szövegértés mint tanulási képesség fejlesztése” című 

továbbképzés nagyon hasznos volt. Az óráinkon a továbbképzésen tanultakat rendszeresen 

használjuk. Ebben a tanévben sokkal többet „szövegeltünk”, mint tavaly, remélhetőleg 

eredménye is lesz az írott és hallott szövegértési, illetve szövegalkotási gyakorlatoknak. 

Gizi drámapedagógiai módszereket is integrál az oktatásba. 

Igyekszik olyan jól szervezett foglalkozásokat tartani, ahol a különböző képességű diákok 

együtt tevékenykednek, felfedeznek. 

 

 

 



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, 

szülők bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával.  

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

kialakítása, segítése)  

 

Sajnos sok tanulók idén is ki volt téve a lemorzsolódás veszélyének. Abban a két hónapban, 

amíg átálltunk digitális oktatásra, már se a pedagógus, se a fejlesztő tanár nem fogta a kezét, 

osztálytársai se ösztönözték, segítették őket az órán. Önállóan kellett volna megküzdeni a napi 

feladatokkal. Ez sok gyereknek nem sikerült. Az első hetekben még ott voltak a hangcsatornás 

órán, de amikor rájöttek, hogy nem kapnak igazoltalan órát, és nincs semmi következménye 

annak, ha nem csatlakoznak fel, akkor a legtöbbjük eltűnt, és külön tanári megkeresésre se 

válaszoltak sokszor. Szerencsére a kerületben vannak a gyerekek megsegítésére különböző 

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

segítőivel, akik segítettek a gyerekek felzárkóztatásában.  

Mind a digitális-, mint a tanteremi oktatás alatt nekik folyamatosan megadtuk a lehetőséget, 

hogy tovább írjanak egy-egy dolgozatot. Elég sok gyenge képességű tanulónk van, akiknek a 

témazárója általában elégtelen. De a legtöbbnél mostanra elértük, hogy veszik a fáradtságot és 

megcsinálják év közben is a szorgalmi feladatokat, piros pontokat gyűjtenek és így javítanak 

az amúgy gyenge átlagukon, elkerülve a bukást. Van, aki ezekkel sem élt, vagy csak tanári-, 

igazgatói nyomásra. 

         Volt, aki a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóknak korrepetálást tartott. 

Megsegítésük csak azoknál a diákoknál nem sikerült, akik saját maguk sem tették meg azt a 

minimumot, ami az elégséges érdemjegy eléréséhez vezethetett volna. Az ő esetükben úgy 

érezzük, hogy mi jobban akarjuk a kettest, mint ők maguk! 

Magyarból volt, aki, a Krétában nem csak a házi feladatokat tüntette fel egy-egy tanórához 

kapcsolódóan, hanem mindig odaírta az órai munkát, a Discordon csatolta az osztálytársak 

füzetéből lefényképezett vázlatot. Így a sokat hiányzóknak volt lehetőségük az osztállyal 

haladni, ha otthon foglalkoztak a tananyaggal. Többszöri javítási lehetőséget biztosítottak, a 

fejből megtanulandó verseket csúsztatott határidőkkel mondhatták fel. Személyre szabott 

gyakorlófeladatokat ajánlottak, amellyel mélyíthették tudásukat egy-egy témában.  

Szülőkkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Krétán, a Facebook zárt csoportján keresztül 

és egyénileg is e-mailben vagy telefonon. A szülők az adott szaktanárokat is keresték, 

javaslataikat kérték, többnyire megfogadták. 

 



 

8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára.  

 

Nem hagytuk magukra a nyolcadikosokat. Első félévtől egészen a felvételi vizsgák 

megírásáig minden héten 1x kifejezetten felvételi feladatokkal foglalkozó felkészítő órákat 

tartottunk. Ivett három osztályban tartott az első félévben felvételi felkészítő foglalkozást (2 

esetben délután, egy esetben napközbeni lyukasórában). A 8. d és 8. n osztályból 1-2 fő 

kivételével mindenki, a 8. b-ből 10-11 diák vett részt ezeken az órákon. Témakörönként 

ismételték át a felvételihez szükséges nyelvtani ismereteket, megbeszélték, hogyan épül fel 

egy érvelő fogalmazás, amelyből aztán többet is írtak önállóan gyakorlásképp. 2 osztály 

tanulói szorgalmasan jártak a foglalkozásokra, jól tudtak haladni, de a harmadik csoport kis 

létszáma a felvételihez közeledve még jobban lecsökkent. Sajnos ez meglátszott a felvételi 

eredményeken is. Gyakorolta velük a hagyományos és amerikai típusú önéletrajz írását, 

segített motivációs levelet írni egy-egy tanulónak. Modellezték a szóbeli felvételin előforduló 

szituációkat. Emellett a tanórákban kiemeltünk olyan feladatokat, amelyek típusai 

lehetségesen előfordultak felvételiken.  

Anna: 2 tanuló felvételizett művészeti iskolába az általam tanított 8. osztályokból: csak 

egyiküket vették fel. Felajánlottam nekik heti 1 felkészítő különórát, de kérésükre végül a 

rendes rajzórák keretében foglalkoztam velük külön, a portfóliókat közösen állítottuk össze. 

Ági: minden 8.-os osztályban tanítok, így mindenkinek felajánlottam, hogy aki történelemből 

vagy testnevelésből fog felvételizni, segítek felkészülni. Örömömre szolgált, hogy a gyerekek 

éltek is ezzel a lehetőséggel, ráadásul fel is vették őket a kiválasztott iskolába. Saját 

osztályommal szeptember óta készültünk a felvételire. Osztályfőnöki órákon régebbi 

feladatlapokat oldottunk meg, illetve szituációs játékokkal gyakoroltunk a szóbeli 

elbeszélgetésekre is. Böbével egy nagyon sikeres pályaorientációs napot tartottunk az 

osztálynak októberben. 

 

 

 

 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele.  

 

 Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi támogatása, 

mentorálása. 

 



Discordon van egy saját szerverünk a munkaközösségünk számára. Itt, illetve az email 

rendszeren keresztül tudunk a leghatékonyabban kommunikálni. A munkatársakkal 

folyamatosan beszéltünk a módszerekről, tapasztalatokról, újításokról. Megosztottunk 

programlehetőségeket, feladatlapokat, tudásunkat. Hasznos weboldalakat, módszertanokat, 

feladatokat kaptunk-adtunk egymásnak. Egymást próbáljuk mindig segíteni. Ahogy Gizi is 

rengeteg segítséget kapott az érkezésekor, ha hozzá fordulnak segítségért, megosztja a 

tapasztalatait, vagy abban tud segíteni a hozzá forduló kollégának, hogy kit keressen meg, 

kihez forduljon adott esetben a válaszért. Akik szeptemberben új kollegaként jöttek, mára már 

teljesen beolvadtak a Hartyán tanári karban. Nem félnek segítséget kérni, mi pedig mindig 

készek vagyunk támogatni őket. Egymáshoz fordulunk akkor is, ha egyes osztályokban 

probléma adódik, igyekeztünk ezeket a problémákat megoldani, rövidre zárni, elkerülni, hogy 

újra megismétlődjön. Ibolya a VEKOP pályázat kapcsán rendszeresen konzultált a Digitális 

történetmesélésben érintett magyar szakos kollégákkal az elvégzett feladatokról, a 

feladatmegoldásokról, tapasztalatokról. 

Ivett: Régi-új hartyánosként remek érzés volt visszacsöppeni a tantestületbe. Könnyen 

felvettem a fonalat, köszönhetően a vezetőségnek, munkaközösségem tagjainak, segítőkész 

kollégáimnak, akikhez bármikor fordulhatok, ha bármilyen kérdés felmerül bennem a Kréta 

vagy az újdonságok megismerése kapcsán.  

Az idei évben nehezítette a személyes találkozásokat, beszélgetéseket a vándorlásos rendszer. 

Remélem ez a jövő tanévben megváltozik, mert akkor a munkaközösségi élet 

visszahelyeződhet a virtuális térből a valóságba. 

Böbe: Részemről Mester Regina volt az, akivel a legtöbbet tudtam beszélgetni, ötleteimmel 

támogatni őt; minősülése kapcsán kapott kérdéseit beszéltük át. Szeptember 1-jén az első 

három osztályfőnöki órámon bent is ült, hogy megismerje a szokásrendet és az 5. c-be járó 

gyerekeket. Szeptember 2. hetében, az 5. c osztályban láttam egy természetismeret órát nála. 

Anna: Az egész tanári kar nagyon segítőkész. nagyon jól érzem magam a suliban, bármi 

kérdésem van mindenki azonnal segít mindenben. Szuper együttműködő kollégákat ismertem 

meg � Szeretek itt dolgozni! 

.  

 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 



A magyarosok Ivett irányításával alakították ki a számonkérések rendszerét. Hiszen egyik 

tantárgyból sem kaptunk az 5. évfolyamon előre elkészített dolgozatfüzeteket, szövegértési 

gyakorlókat, úgyhogy nekünk kellett megalkotni az új mérőanyagokat. Nyelvtanból és 

irodalomból a régi dolgozatok egy részét fel tudtuk használni. Ezeket bővítettük, illetve 

módosítottuk az új rendszerhez igazodva. Szövegértésből megtartottuk a jól bevált 

gyakorlatokat.  

Magyar nyelvtanból és irodalomból is a korábbi tanévek mérőanyagait dolgoztuk át az új 

követelményrendszernek megfelelően. Voltak feladatok, amelyeket ki kellett vennünk, voltak, 

amelyeket csak át kellett alakítanunk. 

Történelemből, 5. évfolyamon az egységes mérőlapok jók és beváltak. Úgy gondoljuk, hogy 

nagyon újat már nem tudunk kitalálni, hiszen évek óta ugyanazon egységes elvek szerint 

tanítjuk tantágyainkat.  

Két új változtatásban a tantestület közösen döntött: egyik az érdemjegyek százalékolása: 

témazárók 110%, órai munka 50%, valamint öt darab házi feladat hiány után adunk elégtelent. 

A témazárók tapasztalatai azt mutatják, hogy megfelelően sikerült összeállítanunk a 

kérdéssorokat.  

Szövegértésből sem tudunk gyakorlót használni, ezért a korábbi évek szövegeit és 

feladatlapjait fénymásoljuk és íratjuk meg a diákokkal. Igyekeztünk itt is a változatosságot 

szem előtt tartani. Volt olyan szövegértés dolgozat, amelyben az információ visszakeresésén 

volt a hangsúly, volt, ahol a saját véleményt kellett inkább kifejteni. A kompetenciamérésen 

előforduló mindhárom szövegtípussal (ismeretterjesztő, szépirodalmi, hétköznapi élet 

szövegei) megismertettük a gyerekeket a gyakorló órákon, követő méréseken és a 

dolgozatokban. 

A többi évfolyamon használjuk a jó bevált, jól használható mérőeszközeinket, dolgozatainkat.  

Mivel az 5-6. évfolyamon Ibolya tartja az ének-zene tanórákat, így egyszerűbb dolga volt az 

egységes követelményrendszer kialakításával mindkét évfolyam tekintetében. A mérési 

anyagok összeállításánál is erre törekedett. 

 

 

 

 A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új módszerek 

nevelési programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a differenciálás, 

valamint a korszerű pedagógiai módszertani alapelvek alkalmazása. Számunkra 

változatlanul kiemelt szerepet kap az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés. 



 

 

 A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

 A tanulás kompetenciái   

 A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció  

 A digitális kompetenciák  

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák  

 

A tanórákon a tanulás- és a kommunikációs kompetenciák a leghangsúlyosabbak: a házi 

feladatok közös megbeszélésével, egymás segítésével, tanulási technikák gyakorlásával 

próbáljuk fejleszteni ezeket. Sokat beszélgetünk, közösen szavazzuk meg programjainkat és 

szabályrendszereinket. Igyekszünk a jólneveltség, illem, iskolában elvárt viselkedés alapvető 

szabályait is belefoglalni az órákba, órák közti szünetekbe és a napközi kereteibe. 

(Napköziben pontgyűjtő rendszerünk van, részletes táblázat segíti a pontok begyűjtését, tárgyi 

jutalmazással) 

 

A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációt fejlesztettük 

minden tanórán. Ilyen volt a szövegértés feladatok értelmezése, ezek megbeszélése. Egy-egy 

projectmunka után közösen értékeltük a csoportokat, ötletbörzéket tartottunk, érvelésekre 

bíztattuk a tanulókat, bemutatókat/prezentációkat kellett előadniuk. Az ének-zene órákon a 

népdalok, műdalok, más népek dalainak szövegének értelmezése kapcsán tudtuk 

megvalósítani a szókincsbővítést, szövegértés fejlesztését az életkori sajátosságok 

figyelembevételével. 5. évfolyamon több alkalommal is megvalósult a tantárgyközi 

koncentráció a magyar nyelv és irodalom tantárggyal. (pl: katonadalok, ünnepekhez 

kapcsolódó dalok, népszokások, irodalmi alkotások és a zeneelmélet kapcsolata) 

 

Digitális kompetencia fejlesztése sokat fejlődött az elmúlt bő egy évben. Ezt a területet a mai 

digitális világban fontosnak tartjuk, teszünk is érte, hogy fejlődjön. Az online felületek 

folyamatos használatával, a PPT-k készítésével és készíttetésével ezt el is érjük. Rajz órán 

rajz- digitális alkalmazások, képszerkesztők, videó programok, online képmodifikációk stb. 



használatával fejlesztette Anna a diákokat. Ének órákon a gyerekek kutatómunkaként 

zeneszerzők életével, munkásságával, vagy zenetörténeti korokkal kapcsolatos feladatot 

oldottak meg, melyek közül a legjobbak bemutatásra kerülnek a gyerekek által. Az elkészült 

munkák ppt formátumban is készülhetnek, melyek egyre nagyobb népszerűségnek 

örvendenek a tanulók körében (természetesen életkori sajátosságuknak megfelelő 

színvonalon). A gyerekek nagyon szívesen készítik ezeket, és a prezentálás színvonala is 

egyre jobban fejlődik. 

Fontosnak tartjuk továbbá a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztését. 

Sajnos évek óta az a tapasztalatunk, hogy egyre kevésbé kezdeményezőek a gyerekek. A 

digitális oktatás során is azt láttuk, hogy az osztály nagy része jelen volt az órákon, de mindig 

akadt 5-6 tanuló, akik nem vettek részt, nem küldték a feladatokat és nem is válaszoltak a 

leveleinkre. Az osztályteremi oktatás alatt is sok gyerek csak ül a padjában, nem jelentkezik, 

nem szólal fel az órákon. Egyes tanárok kötelező kiselőadást adnak a tanulóknak, amire fel 

kell készülniük, elő kell adniuk a kapott témát. Ez fejleszti többek között az önkifejezési, 

vállalkozói kompetenciákat. Az évek során elértük azt, hogy nagyobb önbizalommal áll ki az 

osztály elé, és tartja meg a beszámolóját. 

 

Az osztályközösség megerősítése, a beilleszkedés segítése a felső tagozatba, illetve az új 

tanulóknak, a Házirend szabályainak megértése, elfogadása és betartása nagyon fontos. Ebben 

az iskola szociális munkásai idén is sokat segítettek. Az osztályfőnökök sokat foglalkoznak 

ezekkel a témákkal az osztályfőnöki órákon. Sajnos ebben az évben kimozdulásokra nem volt 

lehetőség, pedig ezek a program erősítik leginkább az osztály közösségét. 

 

A tantárgyainkhoz kapcsolódó kommunikációs kompetencia mellett a tanulás kompetenciáit 

tartjuk még nagyon fontosabbnak. A mai világban, ahol életünk végéig kell tanulnunk, az a 

legfontosabb, hogy az általános iskolában is segítsük a gyerekeknek elsajátítani a különböző 

tanulási technikákat, amelyeket középiskolában és később felnőttként is tudnak használni. 

Ezért igyekszünk már 5. osztálytól különböző jegyzetelési módszereket tanítani, megmutatni, 

hogyan tudják a lényeget kiemelni egy hosszabb szövegből. Plakátokat, kiselőadásokat 

készítenek a gyerekek különböző témakörökben. Így később, akár felnőttként is könnyebben 

állnak majd ki mások elé előadást tartani. A versek megtanulásával a memóriát fejlesztjük, 

ami szintén fontos a sikeres tanuláshoz. Megtanuljuk, hogy milyen internetes oldalakat 

érdemes használni a különböző feladatok vagy kiselőadások elkészítéséhez. Ezeket később 

önállóan is tudják használni a tanuláshoz. 



 

A matematikai, gondolkodási kompetenciákat is tudjuk fejleszteni. Például rajzból 

erősíthetjük a térszemlélet fejlesztést, mentális tükrözéseket, forgatásokat, tervezést, 

makettezést, szerkesztéseket. 

 

Ének-zene tantárgyból a kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság kompetenciáját tartjuk 

fontosnak. Van olyan óra, ahol versek, mondókák új megközelítésével kísérletezhetnek a 

gyerekek az órákon irányított formában. A ritmikai fejlesztést versírás segítségével is 

támogatjuk, melyen keresztül az önkifejezés is megvalósul. A népdalokhoz illusztrációt is 

készítünk. A tankönyvünkben megjelenő festményeken keresztül a kulturális tudatosság 

fejlesztése, ismeretek bővítése is megvalósul, a művészeti ágak közötti kapcsolat 

megfigyeltetése is hangsúlyosan jelenik meg tanórákon.  

A zene összekovácsol, közösséget teremt. Tanórákon Ibolya igyekezett párhuzamot vonni- a 

mai zenei kor sokszínűségét is bevonva- a múlt és a jelen között. A klasszikus zenét eredeti 

változatában és kicsit modernebb köntösbe öltöztetve is megmutatta diákjaimnak. A gyerekek 

nagyon élvezték ezeket az órákat. Úgy véli sokkal közelebb került hozzájuk a klasszikus zenei 

műveltség, ezáltal nyitottabbá, befogadóbbá és fogékonyabbá váltak az ének-zene tantárgy 

iránt. 

 

A vizuális kultúra órákon próbálunk a vizuális képességrendszerhez kötődő kutatásokra és a 

legfrissebb szakmódszertani írásokra támaszkodva feladatokat adni. A rajz és a vizuális 

képességek rendszeréhez kapcsolódó kompetenciák a kreativitás és önkifejezés mellett olyan 

transzverzális kompetenciák is, melyek az élet minden területén alkalmazható képességek. A 

legfontosabb fejlesztési területnek jelenleg a térszemlélet fejlesztését gondoljuk, mely 

szorosan kapcsolódik a matematikai kompetenciákhoz. Minden évfolyamon adott a szaktanár 

erre irányuló fejlesztő feladatokat, mert a gyerekek nagy hiányosságokat mutatnak 

térszemlélet, térérzékelés területein. Anna legfontosabb célja az lenne, hogy a tanulók önálló 

digitális portfóliót vezessenek, melyet év közben egyénileg alakítanak a rajzórák munkáival, 

megjegyzéseikkel, önértékeléssel stb., ami az értékelés alapjává válhat. Ezt majd jövőre , 

reméljük be lehet vezetni, ha helyreáll a rend! 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 



 

A fenntarthatósági témahét keretében úgy gondoljuk, sikeres foglalkozásokat tartottunk. 

Nagyon jó ötletnek tartjuk, hogy egyszerre több tudományterülettel foglalkoztunk a 

témahéten. Sok tanulótól kaptunk visszajelzést, hogy egyes témákat már hallottak más 

tanártól, így bele tudtuk szőni a mi anyagrészünkbe is. Ekkor jön rá az ember, hogy 

különböző tantárgyak igenis összekapcsolódhatnak, ha azokat egy időben tanítjuk.  

A gyerekek szerették elmondani a véleményüket, érdekelte őket az adott téma, maguk is 

kutattak, amelynek eredményét rövid beszámolóban elmondták a többieknek. Örültek a 

sikerüknek, illetve annak, hogy olyasmivel foglalkozhatnak, ami kicsit közelebb áll hozzájuk, 

a mindennapjaik része. 

 

Márti: Személyes sikernek könyvelem el, hogy megtaláltam a választott témámhoz a 

tananyaggal való összekötést. A gyerekek is vevők voltak rá. Konklúzió: kell a kötetlen 

beszélgetés, hasznos kicsit eltérni a tananyagtól. Módszertanilag is hasznos volt, mert fejlődik 

a szóbeli kommunikációs készség, mellette a gyerek személyisége is megmutatkozik.  

 

Gizi: A Pénz7 honlapján nagyon sok jó, kidolgozott óratervet találtam. Az 5-6. évfolyamon az 

Okosan a befektetésekről című órát tartottam meg. Az interaktív tananyagok segítségével 

számoltunk családi költségvetést. és megbeszéltük, hogy rövid és hosszú távú céljaink 

elérésére milyen jó befektetési lehetőségek közül választhatunk. A 7. évfolyamosoknak az 

Ötlettől a vállalkozásig órát tartottam meg. Itt a kiindulás az volt, hogy a legegyszerűbb 

ötletből is lehet világraszóló szabadalom, hogy építhető fel erre egy üzleti terv, hogy lesz 

ebből jövedelem, vállalkozás. 

A Fenntarthatósági témahéten kiszámoltuk mindenki személyes digitális lábnyomát, 

beszéltünk arról, hogy fenntartható-e a jelenlegi életformánk, mit tudunk tenni a jövőnkért. 

 

Böbe: Nagyon jól sikerültek a digitális témahéten általam kiválasztott „Minőségi oktatás”-sal 

kapcsolatban megtartott online órák. A diákok visszajelzése alapján, szívesen fogadták, 

érdekes volt, más volt. A legtöbb hozadékát abban láttam, hogy olyan diákok is megnyíltak, 

aktivizálták magukat, akik egyébként a mindennapok csendes szemlélődői.  

 

Ibolya: A Budapest Park karolta fel a fenntarthatóság témakörét, és zenészeket kértek fel, 

hogy álljanak az ügy mellé. Ezeket a rövidfilmeket néztük meg a gyerekekkel az online órán, 

és vitattuk meg a mondanivalójukat, Az okosotthonok gondolata tetszett a legjobban a 



gyerekeknek és a legmeglepőbb témának a divatcégek hulladékfelhalmozása, 

hulladéktermelése bizonyult. 

 

Ivett: Nagyon örültem, hogy a Fenntarthatósági Témahéten olyan témakörben tarthattam 

foglalkozást a gyerekeknek (ha online is), amely nem feltétlen része a magyaróráknak, mégis 

kapcsolódik a tantárgyamhoz. A legjobb az volt, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam a 

gyerekektől, hogy sok új, számukra meglepő információval gazdagodtak, amely kicsit talán 

átformálja a gondolkodásukat és hatással lesz a jövőjükre. Nagyon jókat beszélgettünk, 

vitáztunk (nem veszekedtünk). Úgy mondták el a véleményüket, tapasztalataikat, hogy 

közben meghallgatták a másikat, kíváncsiak voltak egymás gondolataira. 

 

 

 

 Az 1. és 5. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 

 

A tantervet közösen dolgoztuk a magyaros munkatársakkal. Ezen felül Ivett az 5.évfolyam 

tanmenetét kidolgozta, ezt használtuk, illetve építettük be mindannyian. Nem kis feladat volt a 

helyi tanterv és a NAT által meghatározott, kötelezően tanítandó törzsanyag szinkronba 

hozása. Sajnos évek óta jelentkező probléma, hogy a tananyag egyre bővül, egyre több 

témakört, kötelező olvasmányt kell belezsúfolni a szűkös tanórai keretbe. Ez mégsem mehet a 

tanítás-tanulás rovására. Az idén elkészített tanmenet gyakorlati alkalmazása sok tanulsággal 

szolgált. Nem könnyítette meg a helyzetünket a digitális oktatás sem, hiszen nem tudtunk 

olyan ütemben haladni, ahogy azt a tanmenetben meghatároztuk.  Levontuk a megfelelő 

következtetéseket, a kisebb átalakításokat a még hatékonyabb tanítás érdekében elvégezzük 

szeptemberben.  

A történelem tekintetében nagy átalakítást nem végeztünk a már meglévő tanmeneteinken, 

inkább csak az új Helyi Tantervhez igazítottuk.  

Több különös figyelmet igénylő tanuló jár az 5.b osztályba. Ezért ők lassabban haladtak 

ebben az osztályban, nem is tudták teljesen befejezni a történelem tananyagot. Magyarból is 

ez a helyzet az 5. b és 5. c osztályban. Utóbbiban az osztály fele papíros, nem lehetett olyan 

tempóban haladni, ahogy a tanmenet kívánta. 

Énekből a tanmenetek az 5. évfolyamon kidolgozásra kerültek a specialitásoknak megfelelő 

változatokban, majd az elkészült tanmenetek elfogadásra kerültek. Úgy véli Ibolya, az eltelt 



tanév távlatából, hogy néhány dolgot újra meg kell vizsgálnia, és augusztusban a tapasztalatok 

alapján szükséges lesz néhány módosítást végrehajtani. 

 

 

 

 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül 

versenyekre való aktív felkészüléssel és részvétellel.  

 

Idén sajnos a járvány miatt sokkal kevesebb versenyt hirdettek, mint különben szoktak. Sok 

kerületi versenyt (szavaló, szépkiejtő, helyesíró) online formában tartottak meg a szervezők. 

Több gyerek azt tapasztalta, hogy így kevésbé izgult, jobban tudott koncentrálni.  

Hiába nevezett a magyar tanár több tehetséges, 8. osztályos tanulót kerületi és országos 

novellaíró versenyre, sajnos negatívak a tapasztalatok. A kerületi versenyen a tanulóinkon 

kívül nem volt más jelentkező, ezért nem hirdettek eredményt. Az országos versenyekről 

pedig nem kaptunk visszajelzést, pedig február végén küldtük el a pályaműveket.  

Vannak tehetséges versmondó tanulóink. Jelentkeztek szavalóversenyre, Petró Eszter (6.B) 

kerületi 2. helyezést ért el, Károly Róbert vers- és prózamondó versenyen Ladányi Gábor 

pedig kerületi 1. helyezést. Több diákunk indult a Kazinczy-versenyen. Onofer Debóra 

különdíjban részesült. Többen írnak verset, naplót, novellát. 7.n-ből két csapat is jelentkezett a 

kerületi Szent Korona versenyre, amire egy kis tanári segítséggel, önállóan, illetve csapatban 

készültek fel a diákok. Itt is sikerült dobogós helyezést elérnünk. Jelentkeztek a kerületi 

versíró, novellaíró pályázatokra. Ha lenne lehetőség rá, szakköri keretek között szívesen 

foglalkozna Gizi velük, így maradnak a szünetek és a tanítás utáni összepakolós félórák. A 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulóján is sok tanulónk 

vett részt, kettő jutott tovább a Pest megyei fordulóba, ahol, nagyon szép eredményt értek el. 

A kötelező olvasmányok feldolgozásához képregényszerkesztő alkalmazást használtunk. Az 

egyik legkreatívabb alkotás, Jakus Lilié (7.B) felkerült az iskola honlapjára is. Biblia 

témakörében meghirdetett országos levelező projektversenyen csapatban három 5. a osztályos 

tanuló a kiváló 7. helyet érte el. 

Judit több tanulónak megtanította a Rubik kocka kirakását. Egymást látva egyre több gyerek 

tartott rá igényt. A délutáni napközit követő ügyeletben még egy 3. osztályos tanuló is kérte, 

hogy ő is szeretné megtanulni. Judit ezt is tehetség gondozásnak veszi, hiszen ott tart néhány 

gyerek, hogy már 1 perc alatt kirakja azt.  

Gyakran differenciáltan kaptak feladatokat a tanulók vagy csoportok. 



Digitális oktatás alatt hetente kaptak a gyerekek szorgalmi feladatot egy-egy tananyaghoz 

kapcsolódóan (Learningapps, Wordwall…), amellyel jó pontokat vagy jeles osztályzatokat 

gyűjthettek azok, akik jobban el szerettek volna mélyülni a tananyagban. Az 5. osztályosok 

közül sokan éltek a lehetőséggel. 

Sajnos ebben a tanévben történelemből a kerületi Szent Korona versenyen kívül, nem volt 

olyan verseny, amire nevezhettük volna tehetséges tanítványainkat, de ennek ellenére a 

tehetséggondozás és differenciálás nem szűnt meg; folyamatosan jelen volt életünkben. 

Mindkét feladatot az ötödik évfolyamon volt a legnagyobb munka megvalósítani, mert az új 

ötödikes tankönyv mellé nem készült ugyanis munkáltató munkafüzet. 

Ilyenkor két dolgot tehet a pedagógus: vagy belenyugszik és alkalmazkodik a helyzethez, 

vagy nem nyugszik bele és keresi a lehetséges megoldásokat! 

Böbe szülői összefogással, színes fénymásolással munkafüzetet készített az általa 

összeválogatott feladatbankból, kimondottan a hartyános gyerekekre összeválogatva, amiben 

differenciáltan jelentek meg a feladatok a tehetségeseknek és a gyengébbeknek is egyaránt. 

Hatalmas munka volt, de megérte: óráról órára, okostábla használata nélkül is tudtak 

dolgozni! Böbe: Elmondhatalanul hálás vagyok az 5.a-ból Kása Ács anyukának; az 5. c-ből 

Sásdi anyukának; az 5.n-ből Csiki anyukának! Nekik köszönhetően minden tanuló saját 

munkafüzetben tudott a történelemhez kapcsolódó 8-féle (vaktérkép, évszámok, történelmi 

személyek, fogalmak (keresztrejtvény), ábra-kép, igaz-hamis, szövegértés, érvelés, 

fogalmazás) feladattípussal dolgozni! 

 

 

 

 

A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. évfolyam 

beilleszkedésének megkönnyítésére. 

 

Az 5. évfolyam beilleszkedését nagyban befolyásolta a járvány. Hiszen az, hogy nincs 

vándorlás, és minden osztálynak saját terme van, könnyített a helyzetükön, hiszen már 

alsóban is így tanultak, ez egyszerűbbé tette az átmenetet. De így nem tanulták meg a 

vándorlás menetét, szabályait. Nem tudtak ismerkedni sem a társaikkal, sem az iskolával. Az, 

hogy idén elmaradtak a szokásos programok (Kamaszklubok, Hartyán-nap, Hartyán torta, 

karácsonyi bazár), nem könnyítette meg a beilleszkedésüket a felső tagozatba. Pedig ezek 

azok a programok, amiket alsós koruk óta várnak. 



És az, hogy helyhez vannak kötve, nincs mozgás nap közben, egy-egy osztálynál azt 

eredményezi, hogy sok a felgyülemlett energiájuk, amit egy zárt teremben egymáson vezetnek 

le sok esetben. Sok probléma volt idén a szünetekben történt események miatt. 

          Kezdetben nehezen alkalmazkodtak tanáraik elvárásaihoz, a rendszeres tanuláshoz, a házi 

feladatok határidőre történő elkészítéséhez, de ez várható volt valamilyen szinten az előző év 

digitális oktatásának következményeképpen. Új helyzet nekik, az új osztályfőnök, aki nincs 

mindig a gyerekekkel. És sajnos kevesebb idő jut a vándorlás miatt a gyerekek problémáinak 

meghallgatására.  Lassan kezdik felvenni a ritmust, de a teljesítményükben, tanulmányi 

eredményükben jelentkező romlás szinte borítékolható volt. Kezdetben nehezen 

alkalmazkodtak tanáraik elvárásaihoz, a rendszeres tanuláshoz, a házi feladatok határidőre 

történő elkészítéséhez, de ez várható volt valamilyen szinten az előző év digitális oktatásának 

következtében. Azonban összességében az első félévhez képest javulás figyelhető meg a 

tanulmányi eredményekben.  

Judit: A 6.c osztály novemberre „beállt a sorba”. A félév előtt érkezett egy új tanuló, aki 

teljesen felborította az osztály életét, utána sűrűsödtek a problémák. Nagyon sokat beszéltünk 

a magaviseletről, követendő értékrendről, célokról. Az eredmény: valamivel kevesebb lett a 

gond, a gyerekek bevallották, ha rosszat tettek, az okozott károkat pedig lehetőség szerint 

megtérítették. 

Anna véleménye: Nagy eltérést látok az ötödikes osztályok között. Úgy gondolom, hogy 

nagyjából minden osztály beilleszkedett a felső tagozatba, de vannak még problémák az új 

elvárásokkal kapcsolatban. Az 5. n és b osztályok véleményem szerint tökéletesen 

"felsősödtek", a tanulók hozzáállása, fegyelme mintaértékű. Az 5. a és c osztályban már 

érezhető némi zavar ezeken a területeken. A napközis foglalkozásaim tapasztalata az, hogy az 

ötödikesek legnagyobb problémája az önálló tanulás technikáinak hiánya, illetve 

szövegértésben és íráskészségben mutatkozó elég súlyos hiányosságok nehezítik a tanulást. 

Gizi: Az 5.b osztályban tanítok, így róluk, illetve a helyettesítések során vannak 

tapasztalataim.  

Több különös figyelmet igénylő tanuló jár az osztályba. De rajtuk kívül is vannak sokan, akik 

lassan, sok hibával olvasnak, írnak, és nehezen értelmeznek csupán bekezdésnyi szöveget. 

Minden órán nézünk néhány perces témához kapcsolódó mozgófilmet, PPT-t vagy Prezit. 

Előtte és utána is beszélünk róla, értelmezzük a látottakat, hallottakat. Egy szülő jelezte, hogy 

a gyermeke nem tudja lemásolni a vázlatot a tábláról. Ezért rajzolunk is, ikonokat, 

piktogramokat is készítünk a feladatok mellé. Igyekszem módszereket mutatni, hogyan lehet a 



történelem tárgyat tanulni. Alapvetően jó a hozzáállásuk, elfogadták az év elején megbeszélt 

szabályokat, betartják azokat. Magatartásuk, szorgalmuk is jó. 

Böbe véleménye: A négy feljövő 5. osztályból háromban tanítok, egyben pedig 

helyettesítettem. Magatartás tekintetében a „legproblémásabb” osztály az 5. c – 30 tanuló; 3 

SNI-s, egy tucat BTM-s diák. Nagyon nehezen ment a beilleszkedésük: ennyi papíros 

gyermekre egyenként figyelni - napi szinten - szinte lehetetlenség. Ők maguk is soknak 

számítanak egymás számára! A vándorlással járó mozgás hiánya miatt szünetekben egymás 

idegeire mennek, üvöltöznek, kiabálnak; sokszor még a becsengetést sem lehet hallani a 

termükben. Nagyon nehéz velük csoportmunkában dolgozni vagy játszani, mert a 

kommunikációjuk néhány perc alatt megy át a halk beszédből a kiabálásba. Amikor csak a fél 

osztály volt velem (a másik fele könyvtári foglalkozáson) rá sem lehetett ismerni az osztályra 

magatartásilag és hangerőben. Gyakran nincs házi feladat; kevés tanuló készül folyamatosan a 

tanórákra.  

Az 5. a osztály 2  tanulója úgy érzem hamarabb megtalálta a beilleszkedés ösvényét; csak – 

hangulatától függően – Hergyó Alex tud meglepetést és bosszúságot okozni, ha akar és ha 

hagyjuk! Ha ő nem lenne az osztályban, sokkal nyugodtabban folyna a munka és több 

figyelem jutna a többi 28 diákra is! A tanulók harmada sajnos nem tanul óráról órára 

rendszeresen; ők a lustaságuk miatt kapnak rossz jegyeket, nem pedig azért mert buták. Az 

őszi szünet óta pici javulást tapasztalok; a következetes szabály- és követelményrendszer 

lassan-lassan meghozza a gyümölcsét.  

Az 5. n osztályban a létszám ideális, 23 fő, véleményem szerint a felső tagozatba való átmenet 

gond nélkül zajlott le. Kedves, együttműködő, tanulni akaró társaság. Beilleszkedésük 

nyugodtságuknak köszönhetően gond nélkül zajlott le.  

Ivett: A legfontosabb hasonlóság az, hogy sok gyerek még nem érti, hogy a felső tagozatban 

már nem elég csak az iskolában figyelni, és feladatokat megoldani, hanem az otthoni tanulás 

és gyakorlás is szükséges egy-egy témakör elmélyítéséhez. Sok a házi feladat hiány, és ez az 

osztályzatokon is meglátszik. Hiányzik a tudás elmélyítése. Hiába mutatok meg hatékony 

tanulási technikákat, ha azokat otthon nem alkalmazzák. Néhány esetben a szülők hozzáállása 

sem támogató, inkább támadólag lépnek fel egy-egy tanári megnyilvánulás miatt, ahelyett, 

hogy együttműködnének a gyerekeik érdekében. 

 

 

 



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

digitális módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a digitális 

és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb támogatása.  

 

Ibolya: A pályázat keretén belül a Digitális történetmesélés Lego eszközökkel pedagógiai 

módszertani csomagot volt szerencsém alkalmazni tanítási óráimon. A Story Starter csomag 

beváltotta a hozzá fűzött reményeimet. A nevelési célok, melyeket magam elé kitűztem, az 

önismeret és társas kultúra fejlesztése, a lelki egészségre nevelés, a médiatudatosság, a nyelvi, 

logikai, szövegalkotási képességek és a szókincs fejlesztése volt. A kitűzött célokat sikerült 

elérni, és remélem a jövőben is folytathatom a gyerekekkel a megkezdett munkát. Az egyetlen 

terület, amin viszonylag csekély sikerességi rátával valósultak meg céljaim, a 

médiatudatosság, mivel a program teljes megvalósításához nem megfelelőek az eszközök, 

melyeket a pályázat keretén belül kaptunk. A Story Visualizer program nem kompatibilis a 

tabletekkel. Jó lenne, ha ez a nagyszerű programcsomag kiteljesedhetne, és a gyerekek a 

szövegek feldolgozása során, azok úraalkotását a digitális térben akár film, vagy képregények 

készítésével valósíthatnák meg.  

A foglalkozásokon az alábbi kompetenciaterületeket sikerült fejlesztenünk: 

 a tanulás kompetenciái 

 kommunikációs kompetenciák 

 digitális kompetenciák  

 személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 a kreativitás, a kreatív alkotás, az önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 

 

 

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!  



  

Magyar szakos kollegáink lelkiismeretesen tartották a felvételire való felkészítést. Az a 

gyerek, aki komolyan vette és otthon is gyakorolt, jobban is sikerült az erőpróba, mint az 

átlagnak. Szeptembertől heti egy alkalommal vehettek részt a gyerekek a felkészítésen, a 

legtöbb 8.-os élt ezzel a lehetőséggel. De sajnos így is volt nem kevés diák, aki nem vette 

komolyan, ez meg is látszott az eredményükön. 

 

Van, aki korrepetálást tartott azoknak a gyerekeknek, akik lemaradtak, sokat hiányoztak, vagy 

gyenge jegyekkel rendelkeztek. A többségüknek sikerült is javítani a jegyén. 

 

Próbáltunk minél több versenyen részt venni. Bár idén jóval kevesebb volt a járvány miatt, 

mint különben. Ezekre a szaktanárok felkészítették a gyerekeket, versenyeken felügyeltek. És 

szép eredményeket sikerült elérni. 

A magyar irodalom tantárgy kötelező memoritereinek 80%-os teljesítése sikerült minden 

osztályban egységesen. 

 

A szövegértési kompetencia tervszerű és folyamatos fejlesztése előkészítve az év végi OKÉV 

mérésekhez 6. és 8. évfolyamon. Magyar szakos kollégák egész évben gyakoroltak a 

gyerekekkel, a többi szaktanár pedig az óráikba építették bele a szövegértést fejlesztő 

feladatokat. 

 

Az órák, foglalkozások megtartása során a munkáltató jelleg kapjon minél többször szerepet. 

Erre folyamatosan törekedtünk az év során. A karantén idején pedig még nagyobb szerepet 

kapott.  

 

Az írásbeli kommunikáció fejlesztése fogalmazások, beszámolók íratásával irányított 

témában. A tanév során is sok beszámolót kértünk vagy szorgalmi feladatként, vagy kötelező 

jelleggel. Ezek a hibajavítás után osztályzásra kerületek. A karantén idején ezeknek az írásbeli 

beadandók száma növekedett. 

 

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

felkészülés az év végi országos mérésekre. Mind a tanórákon, mind a korrepetáláson erre 

nagy hangsúlyt fektettek a pedagógusaink. 

 



Ünnepi műsorok; 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. 

Mint minden évben, idén is kiemelt figyelmet fordítottunk ünnepeinkre. Idén ezekre az 

ünnepekre csak az iskola rádión volt lehetőségünk műsorral készülni. Kollegáink így is 

színvonalas műsorokat adtak elő a gyerekek vagy a tanárok bevonásával. A digitális oktatás 

idején nem tudtunk méltóképp megemlékezni, ezeket jövőre mindenképp pótoljuk. 

 

 

3. Hogyan építetted be mindennapi munkádba a tehetséggondozást, valamint a 

felzárkóztatást, korrepetálást? 

 

Idén 3 országos rajzversenyre neveztünk, ebből kettőn értek el eredményeket a gyerekek. 

Ezeken kívül egy nemzetközi verseny került meghirdetésre, illetve iskolán belül a Hónap képe 

verseny.  

Nagyon nehéz dolog a rajzi tehetség kiszűrése ebben a korban, de a rajzolni szerető, örömmel 

rajzoló gyerekeket plusz feladatokkal, nehezített feladatlehetőségekkel, külön 

konzultációkkal, prezentációkkal (mini bemutató az otthoni kedvenc rajzokból) ösztönzöm. 

Szakkörre idén nem volt lehetőségem az órarendem miatt, de nagyon szeretnék jövőre. 

A napközi keretében próbáltak a kollégák odafigyelni a lemaradásokra, pótlásokra, hiányokra. 

A házi feladatokat minden nap elkészítik, ha nehezebb feladat van, akkor közösen a táblánál 

oldják meg, magyarázva. Ha szükséges volt, külön órákat is szántak egy-egy gyerek 

korrepetálására. Nagyon nehéz 25-30 gyereknek segíteni, akik 4-5 különböző osztályba 

járnak, így sokszor a többi (idősebb) tanuló is segít a kisebbeknek egy-egy könnyebb feladat 

elmagyarázásában. Úgy gondoljuk, hogy elég sikeresen javítottunk a rossz jegyeken, 

pótoltunk hiányokat a lehetőségekhez mérten. Egyéni igényük szerint az online oktatás alatt is 

korrepetálta Anna a gyerekeket, segítve a digitális házi feladatokban és a tananyag 

megértésében. Mindig naprakész a napközisei jegyeiből, házi feladat hiányaiból és igyekszik 

rögtön reagálni ezekre a problémákra. 

Rajzból mindig biztosít pótlási lehetőséget, jobb később, mint soha alapon bármikor 

beadhatnak pótlás rajzokat vagy javíthatnak a tanulók. Alapvetően a belefektetett munkát és 

nem az ügyességet értékeli. 

Judit a napközis munkája során segítette a gyermekek tanulmányi előmenetelét a rendszeres 

házi feladat elkészítésének ellenőrzésével. Nagyon fontos a tanulás során a tanulók egyéni 

differenciálása, hiszen nem húzható mindenkire ugyanaz a tanulási technika. Igyekezett 



képességeiknek megfelelően átismételni a tananyagot, aminek eredményeként a gyengébb 

tanulóknak is sikerült jó jegyet szerezniük a tanórákon. Főként matematikából, amikor 

játékos, „gyerekes” kifejezésekkel megközelítve oldották meg a feladatokat.   

Több tanulónak megtanította a Rubik kocka kirakását. Egymást látva egyre több gyerek tartott 

rá igényt. A délutáni napközit követő ügyeletben még egy 3. osztályos tanuló is kérte, hogy ő 

is szeretné megtanulni. Judit ezt is tehetség gondozásnak veszi, hiszen ott tart néhány gyerek, 

hogy már 1 perc alatt kirakja azt. 

Személyes és társas kapcsolataikat szem előtt tartva megbeszéltek minden adódó 

konfliktushelyzetet, és levonták a következtetéseket. Fontosnak tartja, hogy a gyerek átérezze 

azt, amit a másiknak okoz.  

Gyakran differenciáltan kaptak feladatokat a tanulók vagy csoportok. Vannak tehetséges 

versmondó tanulóink. Jelentkeztek szavalóversenyre, rajzpályázatra. Indultak diákjaink a 

Kazinczy-versenyen. Többen írnak verset, naplót, novellát. Jelentkeztek a kerületi versíró, 

novellaíró pályázatokra. Ha lenne lehetőség rá, szakköri keretek között szívesen foglalkozna 

Gizi velük, így maradnak a szünetek és a tanítás utáni összepakolós félórák. A helyesírási 

verseny iskolai fordulóján több tanuló vett részt. Ketten tovább is jutottak. A kötelező 

olvasmányok feldolgozásához képregényszerkesztő alkalmazást használtunk. Az egyik 

legkreatívabb alkotás, Jakus Lilié (7.B) felkerült az iskola honlapjára is.  

Több különös figyelmet igénylő tanuló jár szinte minden osztályba. De rajtuk kívül is vannak 

sokan, akik lassan, sok hibával olvasnak, írnak, és nehezen értelmeznek csupán bekezdésnyi 

szöveget. Minden órán nézünk néhány perces témához kapcsolódó mozgófilmet, PPT-t vagy 

Prezit. Előtte és utána is beszélünk róla, értelmezzük a látottakat, hallottakat.  

Gizinek egy szülő jelezte, hogy a gyermeke nem tudja lemásolni a vázlatot a tábláról. Ezért 

rajzolnak is, ikonokat, piktogramokat is készítenek a feladatok mellé. Igyekszünk 

módszereket mutatni, hogyan lehet a történelem tárgyat tanulni. 

Kiemelt figyelemben részesítjük a felzárkóztatást igénylő tanulókat. A szóbeli instrukciókat 

többször elismételjük, segítséget nyújtunk az olvasott instrukciók megértéséhez. A 

memoriterek felmondására hosszabb időt biztosítunk. Hosszabb felkészülési időt biztosítunk 

dolgozatok, feladatlapok megoldásához. Differenciálást alkalmazunk olyan feladatok esetén, 

amelyek számukra nehezen befogadhatók. Témazáró feladatlapok esetén szóbeli 

számonkérést alkalmazunk azoknál a tanulóknál, akiknél a szakvélemény ezt tartja 

szükségesnek. A fejlesztő pedagógusokkal, az osztályfőnökökkel egyeztetünk a hatékonyabb 

működés érdekében.  



Böbe felzárkóztatást tartott történelemből és földrajzból. Akik ezeken az alkalmakon részt 

vettek, azok a tanulásban is eredményesen tudtak előbbre lépni. Jó volt látnia a 

sikerélményüket; hálásak voltak minden apró segítségért! Több BTM-es, és SNI-s tanuló 

nagyon sokat javított ennek köszönhetően. 

Idén sajnos a járvány miatt sokkal kevesebb versenyt hirdettek, mint különben szoktak. Sok 

kerületi versenyt (szavaló, szépkiejtő, helyesíró) online formában tartottak meg a szervezők. 

Több gyerek azt tapasztalta, hogy így kevésbé izgult, jobban tudott koncentrálni. Ezekre a 

szaktanárok lelkiismeretesen felkészítették a tanulókat, és szép eredményeket értünk el. 

 

 

4. Milyen módszertani megoldásokkal segítetted tanítványaid haladását a digitális 

munkarend időszakában?  

 

Igyekeztünk rövid, de részletesen magyarázó, érthető feladatleírásokat készíteni, sok 

koruknak megfelelő szemléltetéssel, példákkal, videokkal, humorral. A feladatok tervezésénél 

arra figyeltünk, hogy minden háztartásban elérhető anyagokból, vagy digitálisan is egyszerű, 

könnyen kivitelezhető legyen. A feladatok elkészítési ideje átlag 20 perc volt (természetesen 

minden feladatból volt összetettebb, szorgalmasoknak választható változat is) Hangcsatornán 

közösen átbeszéltük az aktuális témát és a feladatot. Javasoltuk a gyerekeknek, hogy az óra 

ideje alatt készítsék el a feladatot, de mindenre biztosítottunk plusz időt és utána még egy 

további utolsó leadási időpontot. Azoknak, akik hiány nélkül, határidőre és igényesen 

teljesítettek végig a digitális oktatás alatt, van, aki jutalmul szaktanári dicséretet adott.  

Továbbra is használtuk a már bevált oldalakat. Ilyen volt például az NKP oldalán a 

tankönyvhöz kapcsolódó digitális tananyagok, youtube csatornán tanulságos kisfilmek, 

zanza.tv. Az órai anyagokhoz pedig kerestünk vagy mi magunk készítettünk online 

feladatokat (például: Kahoot, wordwall, okosdoboz).  

Az ének-zene tanmenet témaköreinek átcsoportosításával azt a témakört helyeztük előtérbe, 

mely a digitális térben jobban átadható, így a készségfejlesztés helyet cserélt a zenetörténettel. 

Youtube videókkal támogatott részletes ismertetők bemutatásával és zenehallgatási anyaggal 

támogatva tudtuk a tananyagot átadni diákjaimnak. 

A 8. évfolyam történelem tananyaga társadalmi-, és gazdasági alapismeretekkel zárul. A 

digitális oktatás utolsó hetében 2,3,4 fős csoportokat alakítottunk, minden csapat egy-egy 

témát kapott. A csoportok külön szervert alakítottak ki maguknak, ahol felosztották egymás 

között az anyagrészeket, és dolgoztak össze, hogy a végén egy igazi csapatmunkát láthassunk. 



Megadott szempontrendszerek alapján kellett dolgozniuk, egymást támogatniuk. Miután 

visszatértünk az iskolába, a csapatok bemutatták a projectüket. Szinte mindenki lelkiismeretes 

felkészült, látszott, hogy sokat kommunikáltak egymással, kutakodtak az interneten 

érdekességek után. 

A tavalyi digitális oktatás során szerzett tapasztalatok sokat segítettek, már nem volt kérdés, 

mely fórumon, hogyan, mely eszközökkel lehet az órákat megtartani. Idén bővültek a 

csatornák, lett: fogalomtár, tudástár, készült egy könyvtár online elérhető szakkönyvekből, 

kézikönyvekből, gyakorló könyvekből; ezek mindegyike ingyen használható, mindig elérhető. 

Tanulást segítő oldalak listája is bővült, megtanultuk megfelelően használni a könyvtárakat, 

online múzeumokat. Született egy „várakozás idejére” csatorna arra az esetre, ha valaki hamar 

elkészül, vagy egyéb okból kell várakozni, addig is hasznosan töltse az idejét: itt 

szakirodalmakat, rejtvényeket, logikai és készségfejlesztő játékokat gyűjtöttünk össze. 

Szinte minden órán néztünk néhány perces témához kapcsolódó mozgófilmet, PPT-t, zanzát 

vagy Prezit. Előtte és utána is beszéltünk róla, értelmeztük a látottakat, hallottakat. 

Használtunk interaktív oktatóanyagokat (pl. okostankönyv, wordwall) is az órán, melyek más 

kulcskompetenciákat is fejlesztettek, pl. kommunikáció, anyanyelvi és idegen nyelvi 

készségek, gondolkodási kompetenciák. A digitális kulcskompetencia fejlesztésére pl. olyan 

feladatokat kaptak a tanulók, melyeket internet segítségével tudtak megoldani. Emailben vagy 

discordra visszatöltve küldték el ellenőrzésre. Redmentán gyakoroltunk dolgozatra, és ott 

írtuk meg a témazárót. Használtuk a szövegszerkesztő és a levelezőrendszert. A kötelező 

olvasmány feldolgozásához képregényszerkesztő alkalmazást használtunk - fejlesztve a 

kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit. A célunk 

továbbra is, hogy kialakuljon egy magabiztos, de kritikus használata a digitális eszközöknek. 

 

 

5. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

      Judit: Váradi János Zsigmond 5.c tanulóról pedagógiai jellemzés a magas igazolt tanórai 

mulasztás miatt. (33  tanóra) 

 

         Judit: Todor Roland évismétlőként került az osztály névsorába, nem látogatta az órákat, ezért 

folyamatosan kellett küldeni az igazolatlan hiányzásokról a papírt. 2020. október 2-án kikerült 

a névsorból/osztályból. 

 



      Ági: Kontroll vizsgálatra kellett küldeni gyereket, a szakvéleményét meg kellett írnom. Illetve 

egy újat írni és küldeni szülői kérésre. Lukács Martin igazolatlan óráit jelentettem. Szórád 

Ádám nagyon sokat betegeskedett idén is, rengeteg hiányzása van. De szerencsére kapott elég 

jegyet, hogy tovább tudjuk engedni. Mindketten bukásra álltak több tantárgyból. Közös erővel 

és a szaktanárok jóindulatával, mindketten elkerülték a bukást.  

 

6. Mivel segítették, támogatták munkádat az iskolai szociális segítők? 

 

Annának és Juditnak rendszeresen segítettek a napköziben: keddenként társasjátékos 

csapatépítő programokat szerveztek, amit nagyon élveztek a gyerekek. Jó idő esetén udvari 

játékok keretében, rossz időben a tanteremben. 

Egy tanulót külön korrepetáltak heti 1,5 órában a második félévben, ami hatalmas segítség 

volt a felzárkóztatásában.  

 

Judit: A 6.c osztályban pszichológusra volt szükség, 1 tanuló járt minden második héten 

foglalkozásra.  

 

Böbe: Több, tanulási nehézséggel küzdő diáknak segítettek a tanulásban (pld: Sárközi Dzsúlió 

5. n) a témazárók sikeres megírásában, az ismétlésben, a tudásuk rendszerezésében, a házi és 

szorgalmi feladatok megírásában. Nagyon jó velük a kapcsolatom, sokat beszélünk, mindig 

segítőkészek és munkájukat rendkívül hasznosnak és célravezetőnek érzem. 

 

Ági: 8.-os osztályomnak sokat segítettek idén is. Most nem a csapatépítésben kértem tőlük 

segítséget, hanem a továbbtanulásban. Bár a legtöbben részt vettek a Pedagógia Szakszolgálat 

továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadásán, még így is akadt egy-két szülő, aki nem élt 

ezzel a lehetőséggel. Ők még decemberben sem tudták, hova szeretnének felvételizni. Ekkor 

kértem meg Veráékat, hogy segítsenek. Osztályfőnöki órákon vitték el a tanulókat, akikkel 

elbeszélgettek, megnézték a jegyeiket, és közösen kerestek iskolákat. A digitális oktatás után 

is konzultáltunk, hogy vajon kell-e segítség bárkinek, de úgy láttuk, hogy ez a két hónap most 

lelkileg nem törte meg őket úgy, mint tavaly. 

 

 

7. Ellenőrzések száma a 2020-21. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 



Annánál rajz órát, Ivettnél magyar órát látogattam. Mindketten lelkiismeretesen felkészültek 

az adott órájukra. Annának a 6.c osztály rajz óráját néztem meg. Nagyon jól felépített órát 

láttam. A gótikus stílus volt a téma. Előtte való héten már megismerkedtek ezzel a stílussal, 

most folytatták. Anna a projector segítségével mutatott híres épületeket, amik a gótikus 

stílusban épültek. Közben megbeszélték a rá jellemző stílus jegyeket. Az óra fő témája a 

rózsaablak készítése volt. Előző órán zsírkréta és fekete festék segítségével megcsinálták az 

alapot. Most, a kreativitásukat kihasználva, kellett visszakarcolással mindenkinek elkészíteni 

a saját rózsaablakát. Anna folyamatosan ment körbe az osztályban, ellenőrizve a munkákat: 

dicsért, motivált, segített. Csak egy-két tanuló volt, aki hamar összecsapta a munkáját. 

Hozzájuk még ki kell találnia Annának valami módszert, amivel ösztönözi őket, hogy 

alaposabb munkát végezzenek. Kicsöngetés előtt, mindenki beadta az elkészült művét (a 

legszebbek ki lesznek állítva), majd elpakoltak, lemosták a kezüket, asztalukat. Látszott, hogy 

mindenki tudja a dolgát, ez 

egy megszokott ritmus az 

órák alkalmával. 

Tanácsokkal láttam el a 

fegyelmezéssel 

kapcsolatban. Ezen kell 

még dolgoznia, bár 

mentségéül szolgáljon, hogy egy nehezen kezelhető osztályról van szó. 

Ivetthez a saját osztályommal való órára mentem be. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen az 

összhang közöttük, illetve mennyire sikerült Ivettnek „visszarázkódnia” a munkába a 2 év 

kihagyás után. Egyikben sem csalódtam. Hiába csak idén vette át az osztályomat, látszott, 

hogy fél szavakból megértik egymást. Egész évben a segítségükre volt; gondolok itt a 

felvételire, ballagásra például, mindig számíthattak rá. És ez érezhető volt az órán is.  

 

8. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 

létszámát kérem!) 

A verseny szintje 
magyar, rajz, történelem 

I. II. III. 

Kerületi 1 2 1 

Fővárosi 1   

Regionális    



 

  

 

 

 

 

 

 

9. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.a        

8.b 21 4 19% 16 76% 1 4,7% 

8.c        

8.d        

8.n        

 

 

10. 4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

4.a    

4.b    

4.n    

6.a 29 0 0% 

6.b    

6.c 26 1 3,8% 

6.n    

 

 

11. Tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 
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Leadási határidő e-mailben 2021. június 23.  



Magyar nyelv és irodalom 

 

 

 

Év eleji 

szövegértés 

Szövegértés 

követő 

mérés 

Félévi 

szövegértés 

5. o A 

mese 

témazáró 

Félévi 

nyelvtan 

témazáró 

5. o. 

Betűk, 

helyesírási 

alapelvek, 

elválasztás 

Szövegértés 

követő 

mérés 5. o. 

Kheopsz 

 

 

Év végi 

szövegértés 

5. o. A 

vörös 

kenguru 

 

János 

vitéz 

TZ 

 

Pál 

utcai 

fiúk 

TZ 

 

Beszédhangok 

TZ 5. o.  

 

Év végi 

nyelvtan 

dolgozat 

5. o. 

 

5.a 3,45 4,0 3,72 2,76 4,06 4,45 

 

3,79 

 

3,44 

 

2,89 

 

3,90 

 

3,90 

 

5.b 3,12 3,76 3,0 3,08 3,61 4,29 

 

3,38 

 

3,52 

 

3,33 

 

3,28 

 

3,29 

 

5.c 2,93 3,5 3,23 2,86 3,4 3,90 

 

2,71 

 

3,53 

 

2.96 

 

3,43 

 

3,29 

 

5.n 3,71 3,36 4,17 3,38 4,35 4,17 

 

4,23 

 

3,98 

 

3,88 

 

4,13 

 

4,23 

 

Átl. 3,3 3,65 3,53 3,02 3,85 4,2 3,52 3,61 3,26 3,68 3,67 

 

 Év eleji 

szövegértés 

Szövegértés 

követő mérés 

Félévi 

szövegértés 

6.o. 

Témazáró 

6. o. 

nyelvtan 

Toldi TZ 

6. o. 

Egri 

csillagok 

Szövegértés 

követő 

Év végi 

szövegértés 

Év végi 

dolgozat 



TZ  TZ 6. o. 

 

mérés - 

Kiszézés 

 

-Időjárás 

 

6. o. 

nyelvtan 

 

6.a 3,45 3,59 3,66 3,5 2,96 2,0 

 

2,93 

 

4,07 

 

3,96 

 

2,42 

 

6.b 3,47 3,65 3,72 
 

3,48 3,76 
 

3,75 

 

3,48 
 

3,92 
 

3,76 
 

3,38 
 

6.c 3,48 3,5 3,7 2,59 4,45 2.78 

 

2,67 

 

3,78 

 

3,89 

 

2,86 

 

6.n 3,61 4,04 4,17 
 

3,75 3,88 
 

4,09 

 

3,75 
 

3,82 
 

4,10 
 

3,46 
 

Átl. 3,5 3,69 3,81 3,27 3,76 3,15 3,2 3,89 3,92 3,03 

 

 Év eleji 

szövegértés 

Szövegértés 

követő mérés 

Félévi 

szövegértés 

7.o. 

Témazáró 

7. o. 

nyelvtan 

TZ 

Jókai tz 

7.o. 

 

Mikszáth 

tz 7.o 

 

Szöv.köv.7.o. 

 

Szöv.értés 

év végi 

7.o. 

 

Nyelv 

végi 

7.o. 

 

7.b 3,43 3,57 3,50 
 

3,46 3,51 3,44 
 

3,62 
 

3,07 
 

3,88 
 

3,84 
 

7.c 3,76 3,75 3,08 3,86 3,5 3,98 

 

3,69 

 

3,45 

 

3,47 

 

3,64 

 

7.n 4,29 4,77 3,92 4,33 4,46 4,78 4,23 

 

4,56 

 

4,62 

 

4,13 

 



Átl. 3,82 4,03 3,5 3,88 3,82 4,06 3,84 3,69 3,99 3,87 

 

 

 Év eleji 

szövegértés 

Szövegértés 

követő 

mérés 

Félévi 

szövegértés 

Ady 

Endre 

költészete 

Félévi 

nyelvtan 

témazáró 8. 

o.-Az 

alárendelő 

összetett 

mondat 

Komplex 

nyelvi 

dolgozat (8. 

o.) A felső 

tagozat 

legfontosabb 

nyelvtani 

témakörei 

Szóalkotás 

TZ. 8. 

osztály 

 

Szövegértés 

követő 

mérés 8. o.- 

A maszájok 

 

Év végi 

szövegértés 

8. o- 

Építészet a 

21. sz. 

 

Nyugat 

TZ. 

 

8.a 3,85 3,5 3,75 3,53 3,58 2,71 4,01 

 

3,99 

 

3,63 

 

3,76 

 

8.b 3,4 4,15 3,82 3,65 2,70 2,85 2,75 

 

4,00 

 

3,33 

 

3,55 

 

8.c 2,58 3,32 3,37 3,22 3,37 2,77 3,13 

 

3,82 

 

3,0 

 

4,47 

 

8.d 3,79 4,21 4,53 4,16 4,1 3,53 3,47 

 

4,38 

 

4,05 

 

4,12 

 

8.n 3,6 4,4 4,15 4,15 3,6 3,45 4,26 

 

4,7 

 

4,00 

 

4,05 

 

Átl. 3,44 3,91 3,92 3,79 3,47 3,01 3,52 4,17 3,62 3,99 

  



 

 

 

Legjobban sikerült feladattípusok: 

-Az egyszavas kiegészítő feladatok  

-párosító feladatok,  

-feleletválasztós feladatok 

- rövid választ igénylő, információt szövegből kikeresős feladatok 

- betűrendbe sorolás 

 

Leggyengébben sikerült feladattípusok: 

-helyesírást tesztelő feladatok 

-kifejtős feladatok 

-fogalmazás 

- olvasott szövegértés 

 

 

 

5. évfolyam  

- A szövegértés követő mérés a 2. félévben kiugróan jól sikerült minden ötödikes osztályban. Ennek az oka, hogy ezt az egyet írtuk Redmentában 

a digitális oktatás alatt. Hiába kellett a szöveget a képernyőn olvasni és a válaszokat a billentyűzettel pötyögni,  úgy tűnik, ebben gyakorlottak a 



gyerekek. El lehetne gondolkodni, hogy gyakrabban írassuk digitálisan a szövegértés dolgozatokat, de a kompetenciamérés papíralapú és így is 

kell rá gyakorolnunk, hogy jártasságot szerezzenek a gyerekek az egyes feladattípusok kitöltésében és a kézírás fejlesztésében.  

- Az év végi szövegértésben a legszembetűnőbb, hogy elég nagy különbség van az osztályok teljesítménye között. Az a és c osztály között egy 

egész az eltérés. A c osztályban sok a btm-s és SNI-s tanuló. 30 fős osztálylétszámnál nehéz órai keretek között megoldani a szövegértés 

fejlesztését. Ezért a 2. félévben 9 főnek, a leggyengébb képességűeknek indítottam heti egy órás korrepetálást. Sajnos a digi tális oktatás miatt 

nem sok órát tudtam megtartani. Így is lehetett látni a diákok eredményén a kismértékű pozitív változást. Remélem, hogy jövőre jelenléti 

oktatásban tudom őket korrepetálni, hogy a kompetenciamérésen kihozhassák magukból a legjobbat. 

- Az irodalom témazárók esetében is látszik, hogy a Redmentában írt János vitéz dolgozat több tizeddel jobban sikerült az év végén írt Pál utcai 

fiúk dolgozatnál. Számít, hogy előbbit otthon, nyugodt körülmények között írták, több héten keresztül foglalkoztunk jelenléti  oktatásban a 

történettel és csak az utolsó részekről beszéltünk digitális körülmények között. A Pál utcai fiúk témakörét digitálisan kezdtük és sajnos elmaradt a 

már hagyományosnak tekinthető kirándulásunk, ahol végig szoktuk járni a regény helyszíneit. A gyerekek elfáradtak a tanév végére. Hiába 

beszéltük át órákon alaposan a regény történéseit, és az elméleti részeket, a dolgozatban a gyerekek többsége üresen hagyta azokat a feladatokat, 

ahol a regény meghatározását vagy a szerkezeti egységeit kellett volna megnevezni. Jól megjegyezték a szereplők nevét, a regény helyszíneit és 

az események sorrendjét. Azok a feladatok, ahol önálló véleményt kellett írni a regény kapcsán jobban sikerültek, mint a János vitéz 

témazáróban. Úgy tűnik, a gyerekek kezdenek rájönni, hogyan kell megfogalmazni írásban a véleményüket. Ezt folytatjuk egész felső 

tagozatban, hogy 8.-ban ne okozzon gondot az érvelő fogalmazás megírása.  

- Szinte ugyanaz az átlag született a beszédhangok témazáró és az év végi dolgozat esetében az osztályokban. Előbbit szintén Redmentában írtuk, 

sokat gyakoroltunk rá a különböző internetes oldalak (wordwall, learningapps, NKP) használatával. Örömteli, hogy az év végi dolgozat alapján 

úgy tűnik, hogy a gyerekek többsége (kb. 80%-a) le tudja írni a teljes magyar ABC-t és gyakorlatban is tudja használni (betűrendbe sorolás). Az 

is jól látszik, hogy azok a feladatok sikerültek a leggyengébben, amelyek elméleti részéről a digitális oktatás alatt tanultunk új tananyagként. 

Ezekre nagyobb hangsúlyt fogok fektetni a jövő év eleji ismétlő órákon. 

 



 

 

6. évfolyam  

A saját véleményt kérő feladatok sikerültek a legrosszabbul, úgy tűnik, hogy a gyerekek nem szereztek még kellő rutint ebben alsó tagozatban, ez 

mindenképp fejlesztésre szorul. Sokan nem tudnak leírni egy teljes magyar mondatot nagy kezdőbetűvel és mondatvégi írásjellel. Fogalom 

meghatározás, időbeli összefüggések felismerése. 

Nincs elegendő kitartásuk, nehezen koncentrálnak, felületesek, kevés figyelem. A szövegértéssel és nyelvtannal kapcsolatosan még nagyobb 

nehézséget okoz, hogy az anyanyelv szabályaival sincsenek teljesen tisztában. Nem megfelelő az anyanyelvi-idegennyelvi jártasság. Kész 

információkat várnak, nem akarnak utánajárni a megoldásoknak, megijednek a hosszabb szövegektől. Sok esetben magát az instrukciót sem érti.  

Felsőbb évfolyamokon a saját vélemény kifejtése, szimbólumok értelmezése, mondatalkotási feladatoknál gyakori probléma a mondatkezdő 

nagybetű és a mondatvégi írásjel hiánya, ez abból adódik, hogy a többség életét a közösségi média túlságosan befolyásolja és ott nem találkoznak 

ezekkel a nyelvtani formákkal 

Nyelvtanból az idézés, egyszerű mondat elemzése (nagy hiányok voltak, talán már kisebbek vannak a tavalyi digitális oktatás m iatt), 

mássalhangzó-törvények, szóelemekre bontás és a figyelmetlenség okoz nagy problémát, mert a gyerekek nem olvasták el alaposan a feladatokat, 

ezért több feladatrészt kihagytak, hiányosan oldottak meg. 

Sokszor figyelmetlenség szüli a hiányos válaszokat: nem veszi észre, hogy egyszerre több adatot kell előhívnia. Gyakori probléma, hogy nem 

tudják megindokolni a saját válaszaikat. Ez sem feltétlenül jelenti, hogy nem értette, amit olvas; hanem, hogy nem tudja megfogalmazni a 

véleményét. 

A helyesírási feladatokban a gyenge teljesítmény oka az otthoni gyakorlás hiánya. Nem mélyül el, nem épül be a tudás, mert csak az iskolában 

foglalkoznak vele, de az a helyesírási szabályok alkalmazásánál kevés. Plusz feladatokat adunk a gyerekeknek szorgalmi házi feladatként, 

amelyet behozhatnak és ellenőrizzük, majd megmutatjuk a hibáikat, így látják miben kellene még fejlődni. 



A félévi és év végi szövegértés jól sikerült évfolyam szinten. Ennek az lehet az oka, hogy idén a kompetenciamérés miatt még többet 

gyakoroltunk, ők is komolyabban vették ezt a feladatot, illetve tudták, hogy ezzel még tudnak javítani a jegyeiken. 

A szövegalkotás fejlesztése nagyon fontos minden órán: minden tárgynak megvan a szaknyelve, a gyerekeknek tudniuk kell a megfelelő 

kifejezést használni az adott helyzetben. 

 

 

 

 

7.évfolyam 

Általános probléma, hogy a gyerekek nehezen tudnak megfogalmazni egy értelmes magyar mondatot, amely nagybetűvel kezdődik és 

mondatvégi írásjellel végződik és nem hemzseg a helyesírási hibáktól. 

Ennek az az oka, hogy az idejük jelentős részét a számítógép/telefon előtt töltik a virtuális világban, ahol a különböző kommenteket olvasva/írva 

nem lát pozitív mintát, elkényelmesedik, és alkalmazkodik az ott látott hibás példákhoz. Változtatni úgy próbálunk, hogy az órákon a 

feladatokban gyakoroljuk mind szóban, mind írásban a mondatalkotást és minden dolgozatba teszünk ilyen típusú feladatot. 

Nem csak a hetedik évfolyamon, mindenhol általános probléma a figyelmetlenség a feladatok elolvasásakor. Nem olvassa végig, hogy pontosan 

mi a feladat, hanem felületes olvasnak, rutinból próbálnak megoldani egy-egy feladatot. Ezért lehet az, hogy egy-egy részfeladatot ki is hagynak, 

nem oldják meg őket vagy nem pontosan arra válaszolnak, amit a feladat kérdez. Ezért az órai feladatokat és a témazárókat azzal kezdjük, hogy 

értelmezzük, mit kér a feladat, utána kezdünk bele a megoldásba. 

Fontos, hogy a diákok megtanuljanak jó kérdéseket feltenni. A jó kérdésre születhet jó válasz. Ehhez szükséges a tanári kérdéskultúra fejlesztése 

minden szakórán. 

A feladattípusokat kell megismertetni a gyerekekkel, több módszert megmutatni a megoldásra. Sokszor az is gond, hogy nem ismeri fel a 

feladattípust, nem tudja, melyik módszerrel lásson hozzá. 



Gyakori hiba a szövegértő feladatoknál a felületes munkavégzés, a következtetést igénylő feladatok estében alig 1-2 információ alapján von le 

következtetést.  A gyerekek közel fele elbukik az értelmezést igénylő feladatoknál. A felszínesség, illetve a "gyorsan akarok jó eredményt" 

hozzáállás megnehezíti az összpontosítás, így könnyen elsiklanak fontos részletek fölött. Az információ-visszakeresésnek gyakran akadálya a 

türelmetlenség, a koncentrálásra való képtelenség. Az adatközlő szövegek nehezebbek a gyerekek számára, mivel az információk sokaságával 

nem tudnak mit kezdeni. Nehezen tudják kiszűrni a lényeget, elvesznek a felesleges adatok között.   

 

 

 

8. évfolyam témazárók értékelése 

A szövegértés követő mérés a 2. félévben hasonlóan jól sikerült minden nyolcadik osztályban, mint az első félévben. Pedig ezt  a szövegértést 

Redmentában írtuk a digitális oktatás alatt. Hiába kellett a szöveget a képernyőn olvasni és a válaszokat a billentyűzettel pötyögni, ez nem 

okozott gondot. Ez is megmutatta, hogy milyen otthonosan mozognak diákjaink az online térben. Egy osztály kivételével (8.d), mindenhol hét 

tizeddel gyengébben sikerült az év végi szövegértés dolgozat. Ezt jellemzően azok a diákok vették igazán komolyan, akiknek változtatott, 

befolyásolta az év végi jegyét ez a számonkérés. Látszik, hogy a félévi szövegértés dolgozatot, ami beleszámított a vitt jegyek átlagába, 

lényegesen komolyabban vették a gyerekek (tizedekkel jobb a félévi átlag az év véginél). Ugyanakkor egész évben, főleg a 2. félévtől nagyon 

sokat gyakoroltunk mind a nyelvtan, mind az irodalom órákon a kompetenciamérésre, különböző típusú szövegekkel. Reméljük, hogy az 

eredményesség meglátszik majd jövőre, amikor a mérés eredményeit értékeljük. A gyerekek előzetes visszajelzései pozitívak voltak. 

Izgalmasnak találták a szövegeket, megint csak az idő rövidsége okozott nehézséget többségüknek. 

- A Nyugat témazáró eredményei a c osztályt leszámítva hasonló átlagokat mutatnak, mint az első féléves Ady dolgozatnál. A diákok kedvelték a 

Nyugat témakörét, sokat foglalkoztunk a költőkkel, írókkal és műveikkel. Ügyesek voltak a versfelismerésben, költői képek azonosításában. Jól 

sikerült a szövegalkotási feladat és az önálló vélemény megfogalmazása.  



- A szóalkotás témazáró eredményei híven tükrözik, hogy ki mennyire vette komolyan a digitális oktatást, hiszen ezt a témakört szinte teljes 

egészében ebben az időszakban tanultuk. Akik aktívak voltak órákon, megoldották a kijelölt internetes feladatokat, azoknak jól sikerült a 

témazáró. Akik nem vették komolyan ezeket az órákat, hiába ismételtünk és gyakoroltunk a jelenléti oktatásban is a témakörrel  kapcsolatban, 

nehezen vették fel a fonalat. Ez meglátszik az eredményükön is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Történelem 

 

 Őskor Ókori 

kelet 

Ókori 

Hellász 

 

Ókori 

Róma 

Középkori 

Európa 

élete 

 

5.a 3,1 3,62 3,18 3,86 3,1 3,37 

5.b 3,36 3,18 2,7 2,66 3,36 3,05 

5.c 2,37 3,13 2,33 3,57 2,81 2,84 

5.n 3,69 3,56 3,19 3,96 3,33 3,54 

Átl. 3,13 3,37 2,85 3,51 3,15  

 

 Vegyesház Újkor Magyarors

zág kora 

az 

újkorban 

 

Forradalmak 

kora 

 

Polgárosodás 

kora Mo.-n 

 

1848-49 

szabadságharc 

 

 

6.a 3,42 3,21 3,11 3,76 3,52 - 3,4 

6.b 3,56 3,76 3,38 4,0 3,68 - 3,66 

6.c 1,91 2,17 1,71 

 

3,19 

 

2,73 2,83 2,42 

6.n 3,54 3,59 3,0 3,65 3,78 - 3,51 



Átl. 3,1 3,18 2,8 3,65 3,34 2,83  

 

 

 Nemzetállamok Dualizmus I.világháború Világ a 

két 

háború 

között 

 

Mo. a 

két 

vh.között 

 

A 

II.világháború 

 

 

7.b 3,52 3,21 3,81 3,44 3,51 - 3,49 

7.c 2,88 2,87 2,42 3,0 2,56 3,21 2,82 

7.n 3,8 3,88 3,92 3,75 4,35 4,4 4,01 

Átl. 3,4 3,32 3,38 3,39 3,47 3,8  

 

 Kétpólusú 

világ 

Hazánk 

1945-1956 

A két 

világrendszer 

versengése 

 

Kádár-

korszak 

 

Ezredforduló, 

globalizáció 

 

Osztály 

átlag 

8.a 2,8 3,55 2,63 

 

3,5 

 

3,55 

 

3,2 

8.b 3,2 3,3 3,58 

 

3,48 

 

3,81 

 

3,47 



8.c 3,0 2,65 3,1 

 

3,09 

 

3,83 

 

3,13 

8.d 4,47 3,61 4,06 

 

3,79 

 

3,94 

 

3,97 

8.n 4,6 3,4 4,12 

 

3,95 

 

4,4 

 

4,09 

Tz Átl. 3,61 3,3 3,49 3,56 

 

3,9 

 

 

 

 

 

Melyek a legjobban sikerült feladattípusok? 

 

- ábra vagy kép magyarázata 

- időrendi feladat 

- hiányos szöveg kiegészítése tanult fogalmakkal 

- párosító feladat 

- feleletválasztós feladatok 

 

Melyek a leggyengébben sikerült feladattípusok? 

 

- igaz vagy hamis feladat 



- vaktérképen bejelölni a tanult államokat, országokat 

- fogalmazás írása 8-10 mondatban egy kijelölt témáról 

- fogalom magyarázat 

 

5. évfolyam 

 

Böbe: Az 5. évfolyamon új tantárgyként lép a diákok életébe a történelem. Minimum két hónapra van szükség, amíg megszokják a szaktanárt és 

a tantárgy tanulásával kapcsolatos szabály- és követelményrendszert. Eredmények: 

1. témazáró: 60 % 

2. témazáró: 71 % 

3. témazáró: 58 % 

4. tématáró: 76 % 

5. témazáró: 62 % 

A negyedik témazáró jobb eredménye az online oktatásnak köszönhető! 

A témazáró dolgozatok feladattípusai közül a vaktérképes és a történelmi személyek feladat sikerült a leggyengébben (61 %). E gyengébb 

eredmény oka az okostáblán gyakorolható kevesebb térképmunkának, a felületes, elnagyolt tanulásnak köszönhető.   

A legjobban a fogalmazás és a szövegértés feladatok sikerültek (74% és 67 %). Ennek oka az, hogy ezen az évfolyamon a fogalmazás témája 

még könnyű és hasonló a szövegértés feladat szövege is.  

Az osztályok témazáróinak összesített eredménye: 

5. a osztály: 67 % 

5. c osztály: 57 % 

5. n osztály: 71 % 



Az osztályok rangsorában – nem meglepően - az „n” osztály (71 %) vezet, de a leggyengébb „c” osztály eredménye (57 %) is közepes eredmény. 

Az „a” osztály teljesítményével elégedetlen vagyok: csak annyira erőltették meg magukat, amennyire éppen kellett, nem hajtották ki magukból a 

maximumot, mindazt, amire képesek. A „kényelmes” munka mindössze erre az eredményre volt elég. 

Az évfolyamon ebben a 3 osztályban 9 tanuló jeles eredményt ért el az egész éves munkája alapján: 

5. a osztály: 3 tanuló 

5. c osztály: 1 tanuló 

5. n osztály: 5 tanuló 

BUKÁS AZ ÉVFOLYAMON csak egy tanuló esetében volt, ő is magas óraszámú hiányzásának köszönheti ezt az eredményt. 

 

Gizi: Az 5.b osztályba 12 papíros gyerek jár. Velük sokkal lassabban tudok haladni, így a tananyagot se sikerült teljesen befejezni, maradt még 3 

lecke az Árpád-ház témakörből. Több különös figyelmet igénylő tanuló jár az osztályba. De rajtuk kívül is vannak sokan, akik lassan, sok hibával 

olvasnak, írnak, és nehezen értelmeznek csupán bekezdésnyi szöveget. Minden órán nézünk néhány perces témához kapcsolódó mozgófilmet, 

PPT-t vagy Prezit. Előtte és utána is beszélünk róla, értelmezzük a látottakat, hallottakat. Egy szülő jelezte, hogy a gyermeke nem tudja lemásolni 

a vázlatot a tábláról. Ezért rajzolunk is, ikonokat, piktogramokat is készítünk a feladatok mellé. Igyekszem módszereket mutatni, hogyan lehet a 

történelem tárgyat tanulni. Alapvetően jó a hozzáállásuk, elfogadták az év elején megbeszélt szabályokat, betartják azokat. Magatartásuk , 

szorgalmuk is jó. Hozzák minden témazárónál a közepes átlagot. Legfőbb gyengeségük a témazáróknál is az összefüggések meglátása, 

szövegértés és az adatelemzés. Ennek legfőbb oka a fent leírtak. Az évszámok bemagolása is nehezen megy néhány tanulónak. Előny, hogy az 

időszalagon el tudják helyezni az eseményeket, tudják, hogy melyik évszázadba kell keresniük azokat. Kreatív ez az osztály, így a fogalmazások 

jól sikerültek a témazárókban, ezekre gyakoroltunk előre, hiszen ezek sok pontot érnek a dolgozatban. Az online oktatás idején értek el 

legmagasabb átlagot, ez leginkább a szülői segítségnek köszönhető. Ebben az osztályban is van sok szorgalmas és jó képességű tanuló. Szívesen 

foglalkoznék a tehetségekkel délutánonként, szakkör keretén belül. 

 



 

6.évfolyam 

 

Ági: A 6.c osztályt idén kaptam meg. Nehéz átvenni egy osztályt akár év közben, akár év elején. Jobban szeretem, ha 5.-től én tanítom őket, 

hiszen nemcsak a viszonyunk más ilyenkor, de a tanulásban is tudom, hogy kinek hol kell/kellene tartani. Ez az osztály nem a példás 

magatartásáról és szorgalmáról híres. Nehéz volt összeszoknunk, de lassan összecsiszolódtunk. Minden probléma ellenére, megkedveltem őket, 

és úgy érzem ez kölcsönös. Az osztályban van 4-5 jól teljesítő, szorgalmas gyerek, ugyanennyi, aki nagyon lusta és nem érdeklik a 

következmények. A többiek pedig hozzák a 2-es, 3-mas szintet. Őket a legnehezebb motiválni, sokkal jobb képességűek lehetnének, ha 

komolyabban vennék a tanulást, elkészítenék a házi feladatokat. Soha ennyi házi feladat hiányt nem írtam be egy osztálynál sem, mint náluk. Ez 

az egyik célom a jövőre, hogy ezen változtassak. Pozitívan értékelem, hogy az első félévhez képest, látható javulás látszik a témazáró átlagaiban. 

Leggyengébben sikerült feladattípusok: vaktérkép, fogalommagyarázat, fogalmazás. Ez főleg a nemtörődömségüknek tudható be. Inkább 

otthagyják a feladatot, meg se próbálják megerőltetni magukat, megtanulni a fogalmakat. A térképet is sokkal többet kell majd használnunk az 

órákon. Hiába állítottam össze nekik online feladatokat, ahol többek között a vaktérképet is tudták volna gyakorolni. Ezt a legtöbben nem 

használták, vagy egy játék után azt gondolták, hogy ők ezt már tudják. Célom jövőre, hogy a szorgalmukon, hozzáállásukon változtassak. 

 

Gizi: 6.a, b., n osztályban tanítok, van különbség az osztályok között, ahogy az az átlagokból is kitűnik. Általában az n osztályok szoktak a 

legjobban teljesíteni az évfolyamokon, itt meglepő módon a b osztálynak vannak a legjobb eredményei. Nagyon sok tehetséges tanuló jár ide, 

velük is szívesen foglalkoznék szakkör keretében, ahogy azt fentebb leírtam. Sajnos sokan nem élnek a javítási lehetőségekkel, pedig mindig 

lenne rá alkalmuk. Az általam tanított 3 osztály közül a leggyengébb átlaga a 6.a-nak lett. Feladattípusok közül a legrosszabb a vaktérképes 

feladatok lettek, sokkal többet kell gyakorolni erre, illetve az igaz-hamis feladatok. Sok gyerek teljesen üresen hagyja, nem érti, hogy van 50% 

esélye, ha beírna valamit. És sok beugratós állítás is van ezekben a feladatokban, ami a felületes olvasásnak köszönhetően félreértelmezhető. 

Továbbra is nagy probléma, hogy nem olvassák el figyelmesen a szövegeket.  



 

 

 

7. évfolyam 

Gizi: 7.b osztály tanítom. Elég sok papíros és gyenge képességű tanuló jár ide. Nehezen tanulnak, sokkal több idő kell nekik egy-egy téma 

feldolgozásához, megértéséhez. Szövegértésük fejlesztésre szorul. Leggyengébben a fogalom magyarázat és évszámok megtanulása megy nekik. 

Ezeknek nagyjából a 60%-át képesek megtanulni. Legsikeresebb a történelmi személyekkel kapcsolatos kérdések és a párosítás sikerült. Év 

közben kapnak javítási lehetőséget, ebben a kiélhetik a kreativitásukat is, legtöbben élnek ezzel a lehetőséggel, így nem is lett bukás ebben az 

osztályban. Kivéve, akinek a hiányzása miatt, nem sikerült ez az év. Év közben a legtöbb tanuló rájött, hogy számít az év végi jegy a felvételihez, 

ezért sokan javítottak a jegyükön. 

Böbe: A 7. évfolyamon csak a „c” osztályt tanítom. Az elmúlt két év munkájának eredményeként év végére a legjobb eredményt érte el az 

osztály az egyes témakörök témazáróinál.  

BUKÁS AZ OSZTÁLYBAN 2 TANULÓ ESETÉBEN VOLT: ők egyáltalán nem tanultak óráról-órára rendszeresen; sajnos korrepetáláson is 

alig voltak jelen. 

A témazáró dolgozatok feladattípusai közül a vaktérképes és a fogalmazás feladat sikerült a leggyengébben (52 % illetve 58 %). E két gyengébb 

eredmény oka a szorgalom hiánya. Mindkét feladat sokszor begyakorolt, várható feladat volt. A tanulók túlzott önbizalma miatt nem készítették 

el elég körültekintően e két feladatot. 

A legjobban az adatelemzés és a történelmi személyekkel kapcsolatos feladatok sikerültek (66-65%). Ennek oka az, hogy a híres történelmi 

személyek (pl. Hitler és Sztálin) életrajzának és magánéletének érdekességeivel, a róluk készült eredeti filmfelvételekkel sikerült közelebb hozni 

őket, mint embereket a diákokhoz, ezáltal jobban meg is maradtak az ismeretek bennük.  

1. témazáró: 63 % 

2. témazáró: 58 % 



3. témazáró: 48 % 

4. tématáró: 60 % 

5. témazáró: 51 % 

6. témazáró: 64 % 

A témazárók eredményei év vége felé haladva javulást mutatnak, összesített eredményük 57%, azaz erős közepes; az osztály zöme  – két tanuló 

kivételével- kihozta magából a maximumot.  

 

Ági: A 7.n osztályt ebben a tanévben kaptam meg Pataki Ildikótól. Nagyon örültem, hogy végre egy olyan osztályt taníthatok, ahol érdeklődő, 

tanulni vágyó gyerekek vannak (többségében). Azt viszont sajnálom, hogy a vándorlás miatt a szüneteket nem tudtam velük tölteni, így kevésbé 

tudtam őket megismerni. Célom, hogy jövőre ezen változtassak; több időm legyen rájuk, tudjak velük beszélgetni, ismerjem meg a céljaikat, 

hogy ezzel is tudjam őket segíteni a továbbtanulásban. 

Eredményeik a témazárók átlagából is látszik, hogy a legjobb az évfolyamon. Komolyan veszik a tanulást, használják az általam összeállított 

online feladatokat, így több tanuló is 100%-os dolgozatokat írt. Legjobban sikerült feladattípusok a történelmi személyekkel kapcsolatosak, 

hiszen a II. világháború a legtöbb gyerek számára már ismert személyeket takar, érdekli őket ez a téma. Az adatelemzés és az évszámok is jól 

sikerültek. Gyengén teljesítenek a vaktérképes feladatoknál. Ez nem csak az ő hibájuk, idén a vándorlás miatt, jóval kevesebb  térképet tudtunk 

használni, azon gyakorolni. Ezen jövőre változtatnom kell. A fogalmazás is jól sikerült, mert a témákat előre kiadtam házi feladatnak. Aki ezt 

komolyan vette, maximum pontszámot ért el.  

 

 

8.évfolyam 

Ági: Talán a 8.évfolyamot lehet a legjobban összehasonlítani, hiszen mind az 5 osztályt én tanítottam. Így ők tényleg ugyanabban az oktatásban 

részesültek. A táblázatban jól látszik, hogy a legjobban a 8.n, a leggyengébben a 8.c teljesített éves szinten. Ezek az eredmények nem mindig a 



tanulás számlájára írhatók. Az első témazáró megíratása közben és után szembesültem azzal, hogy egy-két élelmesebb tanuló vagy szülő 

megszerezte a (boltokban is megvásárolható, internetről is letölthető) feladatlapot, így olyan eredmény született egy osztályban, ami nem adott 

valós képet a tényleges tudásukról. Ezután a negatív tapasztalat után, én állítottam össze a témazárókat az év során. Így már tényleg a tudásukat, 

szorgalmukat kaptam vissza a kijavított dolgozatokban. 

Az egyik legnehezebb és egyben legrosszabbul sikerült témazáró a „Hazánk 1945-1956”. Ennek több oka is van; ez volt az első olyan dolgozat a 

4 év során, ahol rengeteg személyt és évszámot kellett megtanulniuk, most már napra pontosan. Ha ezeket nem tanulják meg, nem tudják az 

időszalagon elhelyezni az eseményeket. A vaktérkép és fogalommagyarázat pedig továbbra is a legnehezebb típusfeladatok közé tartozik. Ezeket 

csak gyakorlással tudnák elsajátítani. Legjobban pedig a „Globalizáció, ezredforduló” témazáró sikerült, ezt a redmentán írtuk a digitális oktatás 

során. Talán ezért is lett kaptam ennyire jó eredményt. 

Jól sikerültek a totó (feleletválasztós) és igaz-hamis feladatok. Végre elértem mindenkinél a negyedik év végére, hogy ne hagyják ezeket a 

feladattípusokat üresen, mindig van esélyük arra, hogy eltalálják a jó választ. 

Idén a vándorlás miatt nem tudtam használni az iskola térképeit. Ezt próbáltam projector segítségével pótolni, de volt, hogy a technika közbe 

szólt, így csak a saját atlaszukat tudták igénybe venni. Ezen reméljük, jövőre már tudunk változtatni. Viszont mindig összeállítottam nekik 

wordwall-on vaktérképes feladatot, ahol ugyanazokat a helyszíneket kellett megkeresni, ami a témazáróban is kérdés volt. Itt hozzátenném, hogy 

nem csak erre a feladattípusra, hanem minden témazárós kérdésre, állítottam össze nekik gyakorló wordwall vagy kahoot feladatot. A tapasztalat 

azt mutatta, hogy aki komolyan vette és szorgalmasan gyakorolt ezeken az online feladatokon, a dolgozata is jól sikerült, nem  kevés 100%-os 

eredménnyel találkoztam az év során. Továbbra is azt gondolom, hogy a lehetőséget megadom minden gyereknek a jó jegy elérésére, de sajnos 

nem mindenki él ezzel. Célul tűztem ki, hogy ezen az arányon változtassak. Bukás nem történt az évfolyamon, mindenkinek adtam szorgalmi 

feladatot, vagy feleltettem a jobb jegyért. Ami viszont elszomorított, hogy legalább 6 diák az évfolyamon közel állt a 4,5-ös átlaghoz, 

felajánlottam nekik, hogy adok szorgalmi feladatot a javításra, de csak 3 gyerek élt ezzel a lehetőséggel. Sajnálom, hogy még mindig sok 

gyerekben nem alakult ki a tenni akarás, a jobb jegyért való küzdés.  Soka még mindig azt várják, hogy a semmire megkapják a jobb jegyet. Jó 

lenne ezen is változtatni. 
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A természettudományi munkaközösség 

2020/2021-es tanév végi beszámolója 

 

 

1. Munkádra vetítve értékeld a kiemelt célok és feladatok megvalósulását a 

nevelő- oktató munka területén! Valamennyi célt érintve várom 

eredményedet, amelyben érintett vagy! 

 Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-

rendszerének, belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek 

megerősítése.  

Mindannyian törekedtünk a magas színvonal elérésére vagy megtartására, de a 

kialakult komoly pandémiás helyzet ezt nagyban nehezítette. A vírushelyzet 

kordában tartása a teljes tanévre rányomta bélyegét. Nem dolgoztathattuk a 

gyerekeket csoportban, a kooperatív technika szóba sem jöhetett, még a páros 

munkák is nagyon ritkává váltak legnagyobb bánatunkra. Igyekeztek a kollégák 

a kontaktusok számának csökkentése érdekében a lehető legkevesebb időt a 

tantermen belül a gyerekek közt tölteni, így a régi, hagyományos, általunk is 

elavultnak tartott frontális munka idén sajnos főszerephez jutott. 

Már a tanév elején tudtuk, a végén pedig sajnos azt mondhatjuk, hogy joggal 

voltak ellenérzéseink azzal kapcsolatban, hogy szintén a COVID járvány 

megfékezésének okán, idén a kollégák vándoroltak a tantermek között, nem a jól 

működő szaktantermi rendszerben tanítottunk. Borzasztóan fárasztó volt, de ami 

sokkal nagyobb gond: a szakmaiság rovására ment sok természettudományos 

tantárgyból. Fizika vagy kémia napi szintű kísérletek nélkül? 

Függvénytranszformáció sima táblán? Eszközeink állandó hurcolása teremről 

teremre és az állandó "valamit már megint nem sikerült magammal hoznom" 

felismerés.  Kollégáink kreatívan, de lemondásokkal lettek úrrá a problémákon. 

Bízunk a legjobbakban, abban, hogy szeptembertől már nem kell ezt az akadályt 

megugranunk.  

Az viszont vitathatatlan, hogy a digitális oktatás nagy előnye, hogy digitális 

kompetenciánk olyan mértékben változott, hogy az IKT eszközök használata már 

valóban mindenkinek a napi rutin szintjén működik. 
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 Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott 

oktatási módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak 

felhasználásával. A különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési 

szintjének biztosítása. Felkészülés az esetleges újabb digitális munkarendre. 

A tavalyi hirtelen jött és teljesen új digitális tanrend után az idei már 

felkészülten ért mindenkit. Sok kolléga számolt be róla, hogy jó érzés volt, hogy 

pontosan tudta, mihez kell nyúlnia, hogy megtapasztalhatta az egy évvel 

korábbihoz képest mennyire sokat fejlődött digitális kompetenciája és mennyivel 

rutinosabban mozog ebben a közegben. Az elmúlt évhez képest még inkább 

kihasználtuk az online világ adta lehetőségeket. Biológiából legjobban a 

Mozaweb oldal feladatai, órái, modelljei tetszettek, és ezeket tartotta kollégánk a 

legszemléletesebbeknek is. Az általunk legtöbbet használt tanulást segítő online 

weboldalak a teljesség igénye nélkül: Learningapps, Redmenta, Quizlett, 

Kahoot, Wordwall, Quizizz, Socrative, Google Űrlap kvízek, YouTube videók stb. 

Természetesen a saját készítésű ppt-k is előkerültek. Az az igazság, hogy a 

jelenléti oktatásban is nagyon jó szolgálatot tettek a webes oldalak. 

 Ugyanakkor az is visszatérő megállapítás, hogy a diákok lendülete nem tartott 

idén túl sokáig. Amíg úgy tudták, hogy a tavaszi szünet után visszamegyünk, még 

akartak, még szépen dolgoztak, de mikor az időpont sorra tolódott, ez elveszett. 

Egyrészt belefáradtak, másrészt nem érezték, hogy ennek súlya lesz, hogy 

visszatérve, ez a tudás hiányozni fog sokaknak. Ahogy volt erős hátszéllel 

dolgozó diákunk, aki félélvkor megbukott, digitálisan pedig 100%-os 

gyöngybetűs dolgozatokat írt, volt olya is, aki a nemtörődömséggel, a csupán 

látszólagos jelentléttel nagyon sokat rontott átlagán. 

 

 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.  

Nagyon sokat foglalkozunk ezzel tantárgyainkhoz kapcsolódóan. Kezdjük azt 

érezni, hogy van egy fontos mozzanat, ami gátolja, hogy a siker felszínre 

kerüljön: a gyerekeknek nem csak ismernie kell ezeket a technikát, de akarniuk is 

kell használni. Ahol nincs akarat, nincs szülői támogatás, ott hiába tuszkoljuk a 

fejekbe a módszereket. Tudja, érti, de nem alkalmazza. Sok beszámolóból és sok 

évközi beszélgetésből kiderült, hogy jelenleg a legnagyobb probléma a 
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motiválatlanságban rejlik. Sikk nem tanulni, sikk lazán venni mindent. Az a 

legmenőbb, aki a legkevesebb energiával éli meg az iskolai mindennapokat. 

A tanulási morál erősítését a digitális munkarend szerinti oktatás sem segítette. 

Az általános iskolás korosztály még nem rendelkezik olyan felelősségtudattal, 

hogy ezt az időszakot ne rendkívüli szünetnek tekintse. Ez akkor is igaz, ha 

magukat már felnőttnek tartják a végzősök. Sajnos a jelenléti oktatásban is 

küzdünk azért, hogy tanítványaink napról napra többet tudjanak, rendszeresen 

készüljenek. A tananyag könnyebb megértését játékos módszerekkel, az IKT 

eszközök folyamatos használatával próbáltuk megkönnyíteni. Az ismeretszerzést 

tevékenykedtetés jellemezte. Rendszeresen értékeltük szóban és írásban is 

tanítványainkat.  

A digitális oktatás alatt sokszor volt olyan érzésünk, hogy a "falnak" beszélünk, 

nem tudjuk, vannak-e a vonal másik végén. Kérdéseinkre alig kaptunk választ, 

egy-két gyerek megerőltette magát, és kelletlenül válaszolt valamit, de voltak 

olyan osztályok, ahol csak előadtuk a "magánszámot" és nem volt semmi 

reakció. Többen voltak, akik a 2 hónap alatt semmit nem küldtek be, a kiadott 

feladatot sorozatosan másolták egymásról, /a "dolgozatokat" is/ ugyan az a 

rossz válasz ismétlődött tízszer. Sokan arra nem voltak képesek, hogy egy 20 

perces érdekes filmet megnézzenek, válaszoljanak a feltett kérdésekre, 

lemásolták egymásról a "marhaságokat". Aztán ott voltak még azok az esetek, 

amikor tisztán látszott, hogy a feladatokat a szülő csinálta meg, amikor egy 

félévkor megbukott tanuló hirtelen 100%-os dolgozatoz ír. Az ajánlott oldalakat 

/Mozaweb,stb./ alig nézte meg valaki. Persze voltak olyanok is, akik ugyanolyan 

becsületesen végezték a feladatukat, mint itt, az iskolában. 

Mindezek azt mutatják, hogy bár sokat tettünk, még bőven akad feladatunk ezen 

a területen. 

 

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

fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák kidolgozása 

munkaközösségi szinten a jobb eredmények elérése érdekében.  

Az elemzések megtörténtek, a stratégiákat felállítottuk, idén a tavaly elmaradt 

kompetenciamérések helyett a nyolcadikosok felvételijéről tartottunk 

értekezletet, értékeltük az elért eredményeket, javaslatokat tettünk a javulás 

érdekében. A kompetencia alapú feladatok a hétköznapok részévé váltak, 



A Természettudományi munkaközösség évvégi beszámolója 2021. 

munkákat nagyban segíti a kompetenciafeladatokat tartalmazó munkafüzet. Az 

online térben az e-mentor.hu oldal segítségével is nagyon sok feladatot oldottak 

meg a gyerekek, különösen a hatodikosok, akik először álltak ezen 

megméredtetés előtt. 

Azt látjuk, hogy nem a matematikai tudás illetve annak hiánya a legfőbb 

probléma - bár kétségkívül itt is vannak nagy hiányosságok - de legalább ekkora 

gond a szövegesen megfogalmazott, hosszú feladatok értelmezése. Ennek 

érdekében igyekszünk a tanév során a lehető legtöbb matematikai szövegértést 

fejlesztő feladatot adni, ezeket először közösen értelmezni, megbeszélni, hogy 

mik azok az információk, amik lehetnek viccesek, lehetnek érdekesnek tűnők, de 

a feladat megoldását nem segítik és mik azok, amik fontos információt 

hordoznak.  

 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, 

szülők bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával.  

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

kialakítása, segítése)  

A járványhelyzet miatt még inkább megemelkedett azoknak a tanítványainknak a 

száma, akiket a lemorzsolódás veszélye fenyegetett. Sok gyengébb képességű, 

tanulásban elmaradt tanuló van elsősorban az „a” és” c” osztályokban. Nekik 

természetesen alacsonyabb követelményeknek kellett megfelelniük. Segített, ha 

külön feladatot kaptak, és azt empatikusan értékeltük. A többletidőt, ha 

lehetőségünk volt, a fejlesztőpedagógusok segítségével náluk töltötték az erre 

jogosult diákok, így nyugodt környezetben élhettek ezzel a lehetőséggel és 

mindig kaptak egy kis személyre szabott lelki támogatást is. 

Szaktanáraink a fejlesztőpedagógusokkal, az osztályfőnökökkel közösen nagyon 

jól együttműködve segítik azon gyerekek munkáját, akik veszélyeztetettek. Óriási 

segítség ebben mindannyiunknak a fejlesztők által év elején összeállított 

összesítő táblázat, nagyon köszönjük ezt nekik! Ez a rész remekül működik.  

Ahol a szülőt is sikerült bevonni, szép eredményeket értünk el. Sok diákok, aki a 

korábbi években pótvizsgázni kényszerült, idén stabil kettessel teljesített, de 

olyan hetedikesünk is van idén, aki ötödikben hajszál híján megbukott, most 

pedig ugyanebből a tantárgyból erős hármas érdemjegyet szerzett, illetve olyan 

SNI-s diákunk, aki nagyon kemény munkával négyes érdemjeggyel tudta zárni a 
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tanévet. A motiváltság itt is kulcskérdés. Sajnos van olyan diákunk is, akinél nem 

sikerül a megfelelő szülői támogatást a munkánkhoz hozzátenni és nem tudtunk 

egyelőre sikert elérni. De jó úton járunk!  

 

 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára.  

A nyolcadikosok felkészítése a jól megszokott rendben ment a matematika 

írásbelikre. A három nyolcadikban érintett matematika szakos kolléga 

mindegyike tartott hetente 1-1 felkészítő órát. Ezek között voltak nagy 

létszámban látogatott csoportok és hullámzó érdeklődést mutató társaságok is.  

Az eredmények nem lettek a legfényesebbek, ennek elemzését egy értekezlet 

keretein belül mind magyaros, mind matekos oldalról megtettük, javaslatokkal 

éltünk, a hatékonyabb felkészítés és felkészülés érdekében. Első körben a talán 

legkönnyebben megvalósítható lépéseket szeretnénk megtenni: szintekre és nem 

osztályokra bontott felkészítőcsoportok (természetesen ehhez a megfelelő 

járványhelyzet is szükséges) és a hetedik évfolyam felkészítésének megkezdése a 

második félélvtől. 

Reméljük, hogy a kerületi munkaközösségi értekezleten megfogalmazott kérés, 

hogy mindez órakeretben, órarendbe illesztve működhessen megértő fülekre 

talál, hiszen a nyolcadik órákban nem könnyű a nemkötelező órákra bevonzani a 

diákokat. Pont azokat nem, akiknek a legnagyobb szüksége lenne erre. 

A szóbeli felvételire osztályfőnökként készítettem a gyerekeket. Osztályfőnöki 

órákon felvételi bizottságokat hoztunk létre, ahova sorra érkeztek a felvételizők. 

Általános elbeszélgetéseket játszottunk el, elemeztük az eljátszott szituációkat, 

fejlesztettük a viselkedéskultúrát. Nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ez 

sokat segített nekik az éles szituáció előtt. 

 

 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele.  

Ezen a terület érintett kollégánk így írt erről: "Ez a terület az, amit legjobban 

elhanyagoltam a tanévben. Bár tanácsadója voltam egy gyakornok kollégának, 

mégsem töltöttem vele elég időt. Nem tudtam bemutatni a Hartyános életet, nem 

mondtam el az elvárásokat, nem segítettem az eligazodásban. Mindezt mások 

tették meg helyettem. Az már csak személyes balszerencsém, hogy én nem azt 

mondtam volna. Szerencse, hogy a minősítést megelőző két hétben tudtunk közös 

időt szakítani a portfóliójára". 
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 Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi támogatása, 

mentorálása. 

Munkaközösségünk új tagja Mester Regina mind a mi, mind az ő megítélése 

szerint nagyon jól beilleszkedett közénk, megszerettük vidám, jó meglátásokkal 

bíró személyét. A tanév folyamán igyekeztünk minden információt megadni neki, 

hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki magából és ő is sokat kérdezett, ami 

nagyban segítette ezt a folyamatot. Remélem ő is érezte a támogatásunkat. 

A matematika-fizika-kémia tanári-szakmai kommunikáció folyamatos volt a 

tanév során. Remek ötletekkel segítettük egymás munkáját, tanácsokkal láttuk el 

egymást probléma esetén, az idei tanévben szorosan tudtunk együttműködni 

annak ellenére, hogy kevesebbet találkoztunk a közös folyosón. Talán pont ezért 

kerestük egymás társaságát többször, mert hiányoztak a közös megbeszélések az 

„emeleti szekcióban". 

Fejlesztőpedagógusaink tábora is két fővel erősödött ebben az évben a vezetőség 

gyors reagálásának köszönhetően. A beilleszkedésüket, a helyük megtalálását az 

első perctől kezdve kiemelt feladatának tekintette az őket fogadó kolléganő: 

Mihályi Julianna. Mind a szakmai alapjaikat, mind a 

kollegiális beilleszkedésüket segítette: az online oktatás alatt az óráin 

hospitáltak, megismertette velük a formai követelményeket, a gyerekek anyagait, 

átadta a saját kidolgozott feladatlapjait, fejlesztő feladatait. Mindig hívhatták, 

ha elakadtak valahol.  

A tudásmegosztás azonban a korábban megbeszéltek szerint nem tudott 

megvalósulni, ennek nyugodtabb tanévekben azonban lesz létjogosultsága. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi évfolyamon a 

már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

A korábban kidolgozott egységes témazárókat az ötödik évfolyamon tanító 

kollégák minden tantárgyból közös megbeszélések alapján átdolgozták az új 

NAT követelményeinek megfelelően. Minden évfolyamon ezeket a felmérőket 

használjuk, bár a digitális oktatás alatt több témazárót egyénileg írattunk meg, 

mert rugalmasan alkalmazkodnunk kellett a kialakult helyzethez. Ezért fordulhat 

elő, hogy idén van, akinél több témazáró jegy született, van, akinél kevesebb egy-

egy osztály azonos tantárgyaiból, de az is előfordul, hogy a darabszám stimmel, 
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de 1-2 dolgozatnál ez nem azonos dolgozatot jelez. 

 

 A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új módszerek 

nevelési programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a differenciálás, 

valamint a korszerű pedagógiai módszertani alapelvek alkalmazása. Számunkra 

változatlanul kiemelt szerepet kap az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés. 

Úgy gondoljuk, hogy ezen feladatunknak maximálisan eleget tettünk. Ez annak 

köszönhető, hogy a feladatok egy része, mint például az egységesség vagy a 

differenciálás évek óta a hétköznapi rutinunk része. Sokan vettünk részt 

továbbképzéseken a korszerű pedagógiai módszertan megismeréséről is, ezeket 

az idei járványhelyzet adta lehetőségekhez mérten igyekeztünk is alkalmazni. Az 

aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés terén is sokat próbálunk tenni, de 

az eredmények itt még nem jelentkeznek olyan mértékben, amennyi energiát ebbe 

fektetünk.  

 

 A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

 A tanulás kompetenciái   

Hatékony, változatos módszertani eszköztárral el szeretnénk érni, hogy a tanulók 

képesek legyenek önállóan tanulni, saját tanulásukat megszervezni. A tanuláshoz 

való hozzáállást pozitív irányba billentsük el. Nagyon fontos feladatom a 

felsőben azoknak a tanulási technikáknak a megismertetése, amelyeket majd a 

középiskolában, illetve később felnőttként is alkalmazni tudnak a diákok. 

Megpróbálunk alapvető tanulásmódszertani fogásokat megtanítani, jegyzetelési 

módszereket, lényegkiemelési technikákat átadni. Erre a digitális oktatás során 

is nagy hangsúlyt fektettünk, többször kértük PPT-k, kiküldött anyagok 

kijegyzetelését, a lényeg kiemelését. 

 

 A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció 

A mai rohanó világban a gyerekek egyre kevesebbet beszélnek, beszélgetnek. 

Szókincsük szegényes és nehezen tudják magukat kifejezni, összefüggő 

mondatokban beszélni. Nyilvánvaló, hogy anyanyelvi kompetencia nélkül 

lehetetlen az önálló tanulás minden szaktantárgyból.  

Folyamatos igény a gyerekek felé, hogy választékosan, helyes szóhasználattal és 

a szaktantárgyi nyelvezet pontos használatával kommunikáljanak óráinkon. A 
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szöveges feladatok értelmezése vagy éppen azok átfogalmazása, saját szavakkal 

való megfogalmazása is elősegíti ezen kompetencia fejlesztését. Óráink állandó 

része a feladatok, tananyagok hangos felolvastatása, az olvasottak értelmézése, 

kiselőadások megtartása, ahol törekszünk arra, hogy ez ne felolvasás, hanem 

valóban előadás legyen. 

 A digitális kompetenciák 

A digitális kompetencia fejlesztése múlt március óta akarva akaratlan előtérbe 

került. Felsőbb évfolyamokon az online felületek használatát, a PPT-k készítését 

bemutatását már elvárjuk a tanulóktól. 

Segítséget nyújtunk abban, hogy a tanulók ismerjék fel és ki is használják az IKT 

nyújtotta lehetőségeket. Az elmúlt tanév digitális oktatása nagyban segítette nem 

csak a diákok, de a pedagógusok eszköztárának bővülését is. Nagyobb hangsúlyt 

kapott a digitális kultúra kiaknázása a jelenléti oktatásban is.  

Több kollégánk a VEKOP pályázat kereteiben is sokat tesz a LEGO eszközökkel 

támogatott oktatással ezen kompetencia fejlesztéséért. 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

Törekszünk arra, hogy a tanulók a tantárgy tanulása során ismeréke fel a logikai 

illetve az ok-okozati összefüggéseket. Biztos tudással használják a matematikai 

algoritmusokat. A tanultakat a mindennapi életben is tudják alkalmazni.  

Korábban nem volt szükség a "józan paraszti ésszel" megoldható feladatok olyan 

mértékű gyakorlására, mint jelen rohanó világunkban.  

A gyerekekre évről évre feltűnően kevésbé jellemző, hogy ha a matematikai tudás 

nincs is meg olyan mértékben, mint szeretnénk, azokban a feladatokban, amikben 

nem kell számolni, képleteket tudni, algoritmikus gondolkodást használni, még ők is 

helytállnának. Márpedig a logikus gondolkodás a leghétköznapibb szituációkban is 

szükséges lesz életük során. 

A kompetenciamérésre felkészítő feladatok között bőven találunk ezt fejlesztő 

feladatokat, ezek kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak a továbbbiakban. 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

Iskolánk pedagógusai mind nagy hangsúlyt fektetnek a diákok egymás közötti 

kommunikációjára, arra, hogy tanulóink legyenek elfogadóak, toleránsak a 

társaik iránt. Szenzitívek legyenek mások problémáira, és lehetőség szerint 

segítséget nyújtsanak a társaiknak, vagy ha ezt nem tudják megtenni, bízzanak az 

őket körülvevő felnőttekben és merjenek segítséget kérni ilyen problémák esetén. 
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Az önismeret is fontos erény, a pályaválasztás kapcsán sokat beszélgetünk a 

gyerekekkel erről is. 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái  

Nagyon sok digitális feladat fejleszti ezt a kompetenciát is, hiszen a kreativitás 

nélkülözhetetlen a problémák megoldása során. Önkifejezésre pedig mindenhol 

sort lehet keríteni. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Ha visszaemlékszem az 

egyik olyan házi feladatra, ahol a gyerekeknek egy meglévő feladathoz kellett 

saját szöveget kitalálni és ezt cserélték el egymás között, rögtön eszembe jut, 

hogy ők a szóhasználatból, a témaválasztásból azonnal tippelni kezdtek, hogy ki 

lehetett a szerző és a legtöbbször jól tippeltek, ami két dolgot is igazol: ismerik 

egymást és ki tudják fejezni saját egyéniségüket már pár mondatban is. 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 

megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 

foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

Az online keretek között megtartott Fenntarthatósági témahét nagyon jól 

sikerült a visszajelzések szerint. Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy 

minden tőlünk telhetőt megtettünk. A gyerekek is élvezték ezeket az órákat. De 

mivel a gépezet kis csavarjai voltunk külön-külön, az online térben pont azt 

nem láthattuk, ami a lényeg lett volna, hogy mi csapódott le mind ebből a 

gyerekekben.  

A multidiszciplináris órák megvalósultak, sikerült felkelteni a gyerekek 

kíváncsiságát, sikerült elgondolkodtatni őket. Legalábbis sok órán. 

Természetesen ebben sem vagyunk egyformák sem mi pedagógusok, sem a 

gyerekek, ezért voltak olyan osztályok, ahonnan a kollégák érdektelenségről, 

otromba megjegyzésekről számoltak be. Ennek egyik oka egészen biztos, hogy 

az online térben keresendő, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy a tanórákon 

is nehezebben motiválhatóak így a gyerekek. Biztosan másképp fog ez működni 

jövőre a - remélhetőleg - jelenléti oktatás keretei között.  

 

 Az 1. és 5. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 
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Szeptemberben minden tantárgyból átdolgozásra kerültek a tanmeneteink, hogy 

megfeleljenek az új NAT feltételeinek. Ezeket használták kollégáink, 

tapasztalataik alapján szükség lesz jövőre kisebb módosításokra, de a váza 

kiállta a próbát kollégáink összehangolt munkájának köszönhetően. 

 

 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül 

versenyekre való aktív felkészüléssel és részvétellel.  

Kollégánként nagyon változó visszajelzéseket kaptam. Van, akinek lehetősége 

volt korrepetálást tartani, ő pozitív eredményekről számolt be, másik pedig 

nagyon hiányolják ezt a lehetőséget. Legtöbben tanórán belül tudtak csak 

differenciálni, itt azonban mind a mennyiség mind a minőségi differenciálás 

megtörtént.  

Azonban a versenyek száma minimális volt a járványhelyzet miatt, így az 

ezekre való felkészítés is egészen más köntösbe került, mint a korábbi években. 

A különböző osztályok keveredésének elkerülése végett szinte csak a tanórán 

belüli differenciálást tudták segítségül hívni lelkes pedagógusaink ezen a 

területen is. 

Tanórákon belül a tananyag kiegészítését célzottan ajánlottuk azon 

diákjainknak, akikről úgy gondoltuk, fogékonyak erre. Ők plusz feladatokat is 

vállalhattak, a gyakorló feladatok helyett kaphattak extra tananyagot 

feldolgozó feladatokat.   

 

 A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. 

évfolyam beilleszkedésének megkönnyítésére. 

A viselkedéskultúra fejlesztésére nagyon jó alkalom volt, hogy akár a hajnali 

ügyeletben akár az ajtóban fertőtlenítőt osztva el tudtuk mondani - kb 

egymilliószor!-, hogy köszönünk, levesszük a sapkát, előreengedjük a felnőttet, 

nem tolakodunk stb. Szerintem nagyon sokat alakult ez egy év alatt. Ma már 

szinte mindenki köszön és legalább ha meglátnak, azonnal kapcsolnak, hogy mi 

az elvárt viselkedés. 

Az ötödikes beilleszkedése az elszigetelt osztálytársaságok miatt volt nehézkes. A 

vándorlás kiiktatásával az ötödik osztályok egyik nagy kezdeti nehézségét 

kiiktattuk idén, de létrejött egy másik: a felesleges energiák levezetésének hiánya 

a szünetekben, de ez nem csak az ötödik évfolyamon okozott nagy gondot. 
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Magatartás tekintetében a „legproblémásabb” osztály az 5.c – 30 tanuló; 3 SNI-

s, egy tucat BTM-s diák. Nagyon nehezen ment a beilleszkedésük: ennyi papíros 

gyermekre egyenként figyelni - napi szinten - szinte lehetetlenségnek tűnt.  A 

vándorlással járó mozgás hiánya miatt szünetekben egymás idegeire mentek, 

üvöltöztek, kiabáltak; a folyosójukon való ügyeletet állató tanár amint elment az 

ajtóból, azonnal történt valami. Tanórákon gyakran nem volt házi feladatuk, 

kevés tanuló készült folyamatosan a tanórákra. Az első néhány hónap tanárt és 

embert próbáló időszak volt! 

Év végére valamit javult a helyzet, de van még tennivaló bőven és minden apró 

pici lépésnek örülnünk kell!  

Az 5.a osztály 29 tanulója úgy érzem hamarabb megtalálta a beilleszkedés 

ösvényét; csak – hangulatától függően –egy diák tudott meglepetést és 

bosszúságot okozni! A tanulók körülbelül harmada sajnos nem tanul óráról-

órára rendszeresen; ők a lustaságuk miatt kapnak rossz jegyeket, nem pedig 

azért, mert buták. Az őszi szünet óta viszont folyamatos volt javulás; a 

következetes szabály- és követelményrendszer lassan-lassan meghozta a 

gyümölcsét. 

Az 5. N osztályban a létszám ideális, 23 fő, véleményem szerint a felső 

tagozatba való átmenet gond nélkül zajlott le. Kedves, együttműködő, 

tanulni akaró társaság. Beilleszkedésük nyugodtságuknak köszönhetően 

gond nélkül zajlott le. 

 

 

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

digitális módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a digitális 

és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb támogatása.  

A pályázat keretein belül a résztvevő kollégák az NKP felületére óravázlatokat 

töltöttek fel, de idén már órarendbe illesztve sorkerült a LEGO eszközökkel 

támogatott szakkörök megtartására is, továbbá tanórák keretein belül is 

fejleszthettük diákjaink kulcskompetenciáit.  

A gyerekek nagyon pozitívan álltak és állnak a feladatok elé, már önálló 

gondolatokkal, tervekkel vesznek részt a munkában. 
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2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak 

megvalósulását!   

Az idei tanév különlegessége nagyban rányomta bélyegét a korábbi években 

már rutinszerűen alkalmazott, céljaink és feladataink megvalósulásáért tett 

törekvéseinkre is. 

Nem lehetett olyan mértékben felkelteni az érdeklődést a hetedikesekben 

például az újonnan belépő fizika és kémia tantárgyak iránt, hiszen a 

legérdekesebb részek szorultak háttérben: a saját tapasztalaton alapuló 

kísérletek. Kollégáink igyekeztek videók segítségével mindent megmutatni, amit 

csak lehetett, de a szaktantermi oktatás hiánya miatt már év elején sejthettük, 

hogy a színvonal nem közelítheti meg a korábbi évekét. Ezt leszámítva mindent 

megtettünk, hogy a pozitív alkotói magatartást kialakítsuk, felfedeztessük a 

tantárgyak közötti összefüggéseket, a hétköznapi életben való 

alkalmazhatóságukat.  

Szintén a pandémia miatt minden eddiginél kevesebb versenyen vettünk részt, 

hiszen minden eddiginél kevesebb versenyt rendeztek meg. A 

munkaközösségünk által szervezett Zrínyi Ilona matematikaverseny azonban, 

ha nem is a szokott keretek között, ha nem is olyan magas létszámmal, mint a 

korábbi években, de megrendezésre került. 32 kisdiák vett részt a 

megméredtetésen, közülük többen rendkívül szép eredményt értek el, Kozma 

Bence 7.n osztályos tanuló területi 9. helyére pedig méltán lehetünk büszkék. 

Iskolánk idén a budapesti II. körzetben az előkelő 6. helyet érte el az összesített 

pontszámok alapján. Köszönjük a felkészítő alsós és felsős kollégák áldozatos 

munkáját! 

Az otthontanulási módszerek megismertetése folyamatossá vált az elmúlt évek 

során, mindenki nagy hangsúlyt fektet erre, de amíg a gyerekek csak ismerik, 

de nem alkalmazzák azt, nem látszik az eredményeken az ezirányba tett 

erőfeszítésünk. Márpedig több kolléga számolt be arról, hogy "  A tanulási 

morál nemhogy javulna, de inkább romlik. (nincs házi, nincs felszerelés, nincs 

órafigyelem) " Újra meg kell említeni a motiválatlanság hiányát, mint - ha nem 

is új - de erősödő problémát. 

Legtöbb kollégánk megértette, elfogadta az időkorlátok fontosságát, sokat tesz 

annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Sokszor mondjuk el 

a gyerekeknek az alapvető szabályokat, amiket annak érdekében tanítunk, hogy 
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be tudják osztani az idejüket (Azzal kezdj, ami jól megy! Ha nem megy, hagyd 

ott, ne ülj fölötte, majd visszatérsz rá! stb.) De sajnos még mindig többen 

vannak, akik fittyet hánynak a megbeszélt irányelvekre. Bólogatnak, mikor 

erről van szó, de újra és újra azt tapasztaljuk - mert a gyerekek akkor is 

elmesélik, ha a lelkükre kötik, hogy ez titok -, hogy nem tartják be ezeket. Hogy 

lehet így egységes dolgozatokat elemezni? Hol az igazságosság osztályok 

osztályzatai között? Mi értelme így az egységes dolgozatoknak? A diákok nem 

hülyék, megvan az élethez szükséges ravaszság sokukban. Kitapasztalták, hogy 

kik azok, akiknél vissza lehet könyörögni jövő órára a témazárót. Megjegyzik, 

kiírják a feladatot és mikor visszakapják már csak a - jobb esetben betanult, 

rosszabb esetben kipuskázott - helyes válaszokat kell beírni. Az elmúlt években 

alsó tagozaton is voltak hasonló problémák, ott sikerült ezen különböző 

módszerekkel úrrá lenni, talán nincs más választásunk, nekünk is lépnünk kell 

ezirányba. 

Az előző évben megszerzett digitális oktatás tapasztalatainak pozitív hatásairól 

szinte mindenki írt. Ki a Discord felületét találta nagy segítségnek a jelenléti 

oktatás során is, ahol tudott kommunikálni a gyerekekkel, gyakorló oldalakat 

ajánlani, az órán használt weboldalakat megosztani stb. van, aki pedig arról 

számolt be, hogy rengeteg olyan tanulást segítő weboldalt ismert meg, ami 

hétköznapjai részévé vált. Márciustól pedig, két hónapon át, újra volt 

lehetősége mindenkinek fejleszteni ebbéli tudását. 

 

Kiemelt célunk volt a kompetenciamérés eredményeinek javítása. Itt igazi 

kihívással néztünk szembe. Egyrészt az előző tanévben elmaradt a mérés, 

másrészt közvetlenül a mérés előtt tértünk vissza két hónap online élet után a 

jelenléti oktatásba. A lehetőségekhez képest mindent megtettünk, hogy 

diákjaink felkészülten álljanak a megmérettetés elé, de ez extra nehéz feladat 

volt. Bár kiváló webes felületek álltak rendelkezésre, ahol önjavító formában is 

találhattunk kompetenciafeladatokat (ementor.hu), de nem tudtuk ellenőrizni az 

otthoni tanulás alatt, hogy mennyire dolgoztak, gyakoroltak diákjaink 

önállóan. Nem tartom valószínűleg, hogy az a lány, aki félévkor megbukott, 

ezeken a feladatokon önerőből teljesített közel 100%-osan. Úgy gondolom, 

lehetőségeinkhez mérten mindent megtettünk, de a folyamatos felkészülés 
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mellett pont a legaktívabban erre koncentráló időszak került ki az online térbe, 

így nem tudtuk a magunktól elvárt szintű felkészítést véghezvinni.  

Matematikából azonban nagyon odafigyeltünk, hogy a meghatározott 

feladattípusokra (írásbeli műveletek, mértékváltások, szöveges feladatok, 

logikai feladatok) az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektessünk és minden 

természettudományos órán kiemelten figyelünk a szókincsbővítésre a tantárgyi 

szaknyelv elsajátításával és tudatos használatának gyakorlásával, hogy a 

szöveges feladatok megoldását segítsük. 

Közös célunk 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, így kitűzött feladatunknak az 

ezen az évfolyamon tanító kollégáknál többet senki sem tehetett, 

Azonban mindenki nagy figyelmet szentelt ennek a feladatnak a 

munkaközösségen belül a saját keretein belül és idén a fentarthatósági 

témahétnek köszönhetően nem csak munkaközösségi, de iskolai szinten is sokat 

tettünk ennek érdekében. Több visszajelzés érkezett a gyerekektől, sőt még 

szülőtől is, hogy mennyire jól használható, jól szemléltetett megoldásokat 

mutattunk a gyerekeknek, nem pedig csak a problémákkal szembesítettük őket. 

Matematika órán csomagolóanyagok nagyságát számoltuk és hasonlítottuk 

össze. Az eredményeken nagyon sokan meglepődtek. Fizikán az ökológiai 

lábnyom számolása is okozott döbbent pillanatokat. Bár mindenki kivette részét 

ebből a feladatból, úgy gondolom a természettudományi munkaközösség 

minden tagja kiemelten fontos feladatnak és lehetőségnek érezte ezt a hetet. 

 

3. Hogyan építetted be mindennapi munkádba a tehetséggondozást, valamint a 

felzárkóztatást, korrepetálást? 

Munkaközösségünk évek óta a zöldórák keretében tartja a nyolcadikosok 

matematika felvételire való felkészítését. Ezt a plusz feladatot minden érintett 

kolléga fontosnak, sőt nélkülözhetetlennek tartja, ezért nem kérdés, hogy 

megtartjuk ezeket az órákat. A tanév során felmerült annak az igénye, hogy ne 

osztály 

Kevés kollégának adatott meg az órarendbe épített korrepetálás lehetősége, ők 

nagyon hasznosnak tartották ezt, az érintett gyerekeket jól be tudták vonzani 
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ezekre az órákra, többségükkel sikereket értek el. Én nagyon nagy hiányát 

érzem ezeknek az óráknak, a korábbi években jól működtek ezek a csoportok 

nálam is. Az a vád, ami a tanév során többször elhangzott egyes osztályokban: 

"nem nyúlunk vissza eléggé az alapokhoz" itt lenne orvosolható. 

Felzárkóztatás területén legnagyobb segítségünkre a fejlesztőpedagógusok 

voltak, akikkel remekül működik az összehangolt problémamegoldás, a diákok 

támogatása egy hármas egységet tekintve alapnak: a szakértői véleményben 

leírtak, a tanuló fejlesztője által felmért helyzete és a pillanatnyi iskolai 

tevékenysége. Nagyon jól tudunk a kollégáinkkal együtt dolgozni, kiegészítjük 

egymást a gyerekek érdekében. 

Ezen kívül a gyakorló órákon igyekeztünk megoldani, egyénileg segíteni a 

lemaradókat, hiányzókat. Ezen alkalmakkor a többi diák érdekes külön 

feladatot kapott, melyet önállóan saját tempóban, vagy páros munkában 

oldottak meg. 

 

4. Milyen módszertani megoldásokkal segítetted tanítványaid haladását a 

digitális munkarend időszakában?  

A digitális oktatás nehéz helyzetet hozott a hátrányos helyzetű, tanulási 

és/vagy részképességzavarokkal küzdő gyerekeknek. Elsősorban a technikai 

felszereltség hiányosságai és a szülői felügyelet hiánya (elaludtak, nem léptek 

fel, …) okozott gondot az egyik oldalról. Másrészről a szövegértés, a 

beszédértés nehezítettsége akadályozta a tanulókat abban, hogy megértsék a 

tananyagot, még akkor is, ha a pedagógus képekkel, szöveggel támogatta meg 

a magyarázatot. Ebben úgy tudtunk segíteni, hogy a tanórai és a házi 

feladatot kicsi egységekre bontottuk, lépésenként leírtuk, magyaráztuk, de az 

esetek bizonyos százalékában ez sem segített, nem pótolta a személyes 

jelenlétet. Ekkor többektől hangzott el az, hogy: „Majd, ha visszamegyünk, 

újra el tetszik magyarázni.” 

Tehát hiába próbáltuk sokszor, nem mindig sikerült. Ezt be kell vallanunk.  

Egyik kollégánk kiváló ötlete talán a motiválás felé egy nagyon jó lépés lehet. 

Nála a digitális tanórákon az aktivitásért pontokat szereztek a tanulók, 

melyek később jegyre válthatóak voltak, vagy dolgozatba lehetett 

pluszpontként kérni. A cél az volt, hogy minél többen, minél aktívabban 
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vegyenek részt az órán, ne csak a sötét képernyőnek beszéljen a kolléga és ez 

bejött.  

Kamerával igyekeztek kollégáink a háznál lévő eszközökkel szemléltetést 

nyújtani, melynek során igen kreatív megoldások születtek. Az egyéb 

szaktárgyi szemléltetéseket különböző videók felhasználásával tették 

életszerűbbé. A tábla hiányát sokan, sokféleképpen igyekeztünk megoldani. 

Volt, aki leírta az óravázlatot, feltöltötte azt és ez alapján magyarázott, volt, 

aki kamerával közvetítette a füzetbe élőben írtakat, mintha az lenne a tábla, 

volt, aki PPT-ket készített. Azt gondolom iskolánk pedagógusai kiemelkedő 

színvonalon teljesítették ezt az időszakot. 

 

5. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

Egy osztályfőnök kolléga számolt be idén gyermekvédelemmel kapcsolatos 

feladatról, ő ezt írta: "A „FIÓKA” Család- és Gyermekjóléti Központ 

munkatársával felvettem a kapcsolatot, aki mint moderátor beszélt a szülővel, 

mert egy gyermek 24 órát hiányzott igazolatlanul." 

 

6. Mivel segítették, támogatták munkádat az iskolai szociális segítők? 

Ebben a tanévben nem kaptam visszajelzést ehhez kapcsolódó feladatról. 

 

7. Ellenőrzések száma a 2020-21. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Mester Regina    kémia    nagyon jól felkészült  

        kollégát, érdekes órát, de 

        nehezen motiválható  

        diákokat láttam.  

 

 

 

 

8. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 
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A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi    

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

 

 

 

 

9. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Technikum Szakgimnázium Szakiskola 

létszám %   létszám % létszám % 

8.a          

8.b          

8.c          

8.d          

8.n 20 12 60% 8 40% 0 0 0 0 

 

 

10. 4. és 6. évfolyamos tanulók gimnáziumi továbbtanulása: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium 

létszám % 

4.a    

4.b    

4.n    

6.a    

6.b 26 1 3,8% 

6.c    

6.n    
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         Farkasné Benedikti Dóra  

            munkaközösségvezető 
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11. Tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 

Munkaközösségünkben a biológia, földrajz, fizika és kémia tantárgyak esetén a tantárgyi 

mérések elemzései az évközben íratott egységes témazárók alapján készültek, míg 

matematikából az év végi mérés eredményeit elemeztük. A digitális oktatás alatt kollégáink 

eltérhettek a megszokott számonkérési formáktól, ezért nem minden tantárgyból jelenik 

meg ezen idő alatt értékelhető adat, hiszen, ha nem volt évfolyam szinten egységes a vizsgált 

dolgozat, nincs értelmezhető adat sem. 

 

Biológia és Természettudomány: 

Szöveges értékelés az 1. számú melléklet alapján:  

Legjobban teljesítenek mind a 4 évfolyamon az „n” osztályok. 

A problémák az alapkészségek hiányából erednek. Az 5. évfolyamon sokan, de még a 6. 

évfolyamban is kevesen olvasnak folyamatosan, közülük is igen kevesen értik meg, hogy mit 

is olvastak. Ennek oka a figyelemzavar is, valójában olvas, de automatikusan, nem koncentrál 

közben. 

Tudatos odafigyelés, koncentrálás hiánya. Nem olvassa végig a feladatot, az első szavak után 

gondol valamit, hogy mit kell csinálni. (Húzd alá….idáig jut, ez még megy, de a hibás 

állításokat…, mint a mondat második fele már nem olvassa el.) 

Gondolkodni, következtetéseket levonni nagyon nehezen megy, egész mondatos válaszok 

megfogalmazása szintén probléma. 

Grafikonok értelmezése is - korábban nem jellemző módon - problémát okoz. Szintén 

gondolkodni kellene, ami kuriózum egyes osztályokban. 

Számolási feladatok megoldását (pl. átlaghőmérséklet) nehezíti még ötödikben is, hogy 

sokan nem tudják rutinosan a szorzó és bennfoglaló táblát. 

Több osztályban tudomásomra jutott, és tapasztaltam is, hogy néhány gyerek rendelkezik a 

témazáró füzettel, ami nem is volna olyan nagy baj, hiszen, ha megtanulja mindkét 

csoportot, mindent tud. A baj az, hogy valaki kitölti, sokszor tele hibával, és ezt betanulják. 

Még arra is lusták sokan, hogy maguk kidolgozzák. (Sorozatos tévedések, ugyan az a hiba 8-

10 embernél, A füzetnél a B füzet megoldásai)  
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Természettudomány:  

Szöveges értékelés az 2. számú melléklet alapján: 

5.a osztály: 

Az 5. a osztályban a tájékozódás a térképen és a természetben című témakörből íratott 

témazáró átlaga 3,78 lett. Az osztályból 12 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (2 tanuló 

97%-os, 6 tanuló 95%-os, 1 tanuló 92%-os, 3 tanuló 90%-os dolgozott írt. ) Elégtelen 

dolgozat nem született az osztályban, viszont 3 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 

tanuló 40%-os, 1 tanuló 50%-os és 1 tanuló 53%-os dolgozott írt.) Az elégséges 

dolgozatok közül kettőt, a két BTMN-es tanuló írt, akik szövegértési problémákkal 

rendelkeznek.  

 A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az órákon a tanulókkal 

folyamatosan készültünk. A feladatok közül az igaz-hamis állításos feladat sikerült az 

osztálynak a legjobban, összesítve 88%-os lett. 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 leggyengébb feladattípus, ami az osztálynak 

(illetve az 5. évfolyamnak) leggyengébben sikerült az Magyarország nagytájainak 

elhelyezése vaktérképen volt, ami 69%-os lett. A gyakorló órán szintén átbeszéltük, 

illetve gyakorló feladaton keresztül is megnéztünk a nagytájak elhelyezkedését atlasz és 

vaktérkép segítségével. Kész produktumot is kaptak a tanulók, ami az otthon tanulást 

segítette, de a témazáró kiértékelése után úgy tűnt ez nem volt elegendő. A problémát 

ott látom, hogy a tanulóknak térképre szánt időkeret nem elegendő, egyes tanulók 

nehezen tudnak kiigazodni a térképen (még azon is, amin minden jelölve van), otthon 

pedig nem nézegetik az atlaszt. A másik probléma azon alapszik, hogy a tanulók, mikor a 

nagytájak neveit tanulják, akkor nem térképpel együtt nézik meg őket. A nagytájak neveit 

megtanulja, bemagolja, de elhelyezni már nem tudja. Így a témazáró dolgozatban 

összekeveri őket, helyesen felsorolni fel tudja, csak az elhelyezés nem pontos. 

 

 

5.b osztály: 
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Az 5. b osztályban a tájékozódás a térképen és a természetben című témakörből íratott 

témazáró átlaga 3,28 lett. Az osztályból 1 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 

97%-os) Elégtelen dolgozat nem született az osztályban, viszont 2 tanuló írt elégséges 

szintű dolgozatot. (1 tanuló 40%-os, 1 tanuló 50%-os és 1 tanuló 43%-os dolgozatot írt.) 

Az osztály nagyobb része közepes dolgozatot írt, kevés négyes dolgozat született (7.db). 

Elégséges osztályoz kapott tanulók közül az egyik egy ukrán kisfiú, aki magyar nyelv 

nehézségeivel küzd, így számára még nehezebb a dolgozat megírása. A másik elégséges 

dolgozat egy BTMN-es tanulóé, akik szövegértési problémákkal küzd.   

A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az órákon, a tanulókkal 

folyamatosan készültünk. A feladattípusok közül az 5.b osztálynak a iránytű kiegészítése 

ment a legjobban, ahol a hiányzó világtájak nevét kellett a négyzetbe beírni. A feladat 

összesített eredménye 93%-os lett. 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 rögzített a diákok ismeretében. A 

leggyengébb feladattípus, ami az osztálynak (illetve az 5. évfolyamnak) leggyengébben 

sikerült az Magyarország nagytájainak elhelyezése vaktérképen volt, ami 51%-os lett.  

 

5.c osztály 

Az 5. c osztályban a tájékozódás a térképen és a természetben című témakörből íratott 

témazáró átlaga 4,065 lett. Az osztályból 3 tanuló írt 90% feletti dolgozatot és 1 tanuló 

100%-os dolgozatot.  (1 tanuló 100%-os, 2 tanuló 92%-os, 1 tanuló 95%-os) Elégtelen 

dolgozat nem született az osztályban, viszont 1 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 

tanuló 50%-os dolgozott írt.) Az osztály nagy része négyes és hármas dolgozatot írt. 

Elégséges osztályoz kapott tanuló SNI-es. A témazáró kiértékelése során nagyon sok hiba 

szövegértelmezési problémából származik.  

A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az órákon, a tanulókkal 

folyamatosan készültünk. A feladattípusok közül az 5.b osztálynak a iránytű kiegészítése 

és a felszínformák és azoknak színnel való jelölése ment a legjobban. A iránytű 
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kiegészítése 96%-os lett, a felszínformák jelölése 92%-os lett.  Az iránytű kiegészítős 

feladatnál 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 rögzített a diákok ismeretében. A leggyengébb feladattípus, ami az 

osztálynak (illetve az 5. évfolyamnak) leggyengébben sikerült az Magyarország 

nagytájainak elhelyezése vaktérképen volt, ami 48%-os lett.  

 

 

Biológia: 

Szöveges értékelés az 3. számú melléklet alapján: 

Legjobban sikerült feladattípusok: 

- ábra vagy kép részeinek megnevezése 

- halmazba rendezés 

- hiányos szöveg kiegészítése tanult fogalmakkal 

- igaz-hamis állítások válogatása 

Leggyengébben sikerült feladattípusok: 

- fogalom meghatározása  

- szöveg kiegészítése fogalmakkal 

- elvonatkoztatás 

- tényanyag reprodukálása  

 

A legjellemzőbb a nyolcadik évfolyam biológia eredményeire, hogy jelentős különbség van 

az osztályok között. Az a, c, d osztályok átlaga alacsonyabb, mint a b, n, átlag.  Az is 

elmondható, hogy mindhárom osztálynál melyeket én tanítok azoknak a 

feladatoknak jobb a megoldási aránya, ahol egyszerűbb rendezéseket, 

rajzkiegészítéseket, analógiákat kell felismerni, elvégezni, vagy már begyakorolt 

feladattípussal találkoznak a tanulók. Nehezebben megy a rész-egész kapcsolat 

felismerése, a szöveg kiegészítése fogalmakkal, a fogalom ismerete. Leggyengébb az 
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ismeretalkalmazás, elvonatkoztatás, összefüggés felismerése, fogalmak 

reprodukálása.  

Jobban megy az év elején a bőr és a mozgás szervrendszer, illetve a szerveződés. A 

másfajta megközelítés, új tanár, sok szemléltetés miatt. A témakörökben a 

jellemzők szétválogatása és a rajz részeinek megnevezése sikerült a legjobban. 

Mindhárom csoport alacsony hatékonysággal oldotta meg a folyamatrajzokat, azért 

mert ilyen leegyszerűsített rajzzal nem találkoztak folyamatosan. Szintén gyengén 

ment az összefüggések felismerése, megnevezése. A vastaggal kiemelt dolgozatok 

online készültek. Talán nem mindenki tartotta be a dolgozatírási szabályokat, talán 

közelebb áll a korosztályhoz a Redmetás felület. 

Milyen okokra vezethető vissza az eredmény? 

 Nem tudom megragadni a gyerekek figyelmét a tanórán. Hiába van síri csend és 

látszólag figyelnek. Ezek szerint csak a testük van a teremben. Nem tudom 

bármennyire is igyekszem az óra aktív részesévé tenni diákjainkat. Hiába a 

minden napi 3D-s digitális modellek bemutatása, a gondolkodtató kérdések, az 

előadás, a magyarázat, a vita, a tanulói kiselőadások, a rengeteg megbeszélés. 

Tudomásul kell vennem, hogy más a tanulók neveltsége, ismerete, készsége, 

mások a családi körülmények, szokások, más a társadalmi minta, más a 

követelmény. Az eredmények javulása a módszertani megújulásunktól függ. A 

következő lépés a differenciált oktatás előtérbe helyezése lesz. Bár azt is bekell 

vallani, hogy az ismeretek megszerzésének szándéka hiányzik sok tanulóból. 

 

Földrajz:  

Szöveges értékelés az 4. számú melléklet alapján: 

 

7. évfolyamon a földrajz új és önálló, heti 1,5 órás (kivétel a 7. c osztály, ahol heti 2 

órás) tantárgyként lép be a tanulók életébe. 

Eddig mindig azt tapasztaltam, hogy a gyerekek többsége várakozással, 

kíváncsisággal indult neki e tantárgy tanulásának. Idén találkoztam először azzal 

a jelenséggel, hogy a kezdeti kudarcok után néhány tanuló megfogalmazta azt: 

„MINEK KELL EZ A TANTÁRGY?” 
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A földrajzra igenis szükség van!  

Még egy időjárás jelentést sem lehet értelmezni földrajzi ismeretek nélkül! 

Egyértelmű sikerként könyvelem el, hogy ezeket a kétkedő tanulókat is sikerült 

meggyőznöm arról, hogy a mai világunkban a földrajztanulás felértékelődésének 

lehetünk tanúi. Megfelelő földrajzi ismeretek és készségek nélkül nem érthető meg 

a jelenlegi világunk, és nem tervezhető a jövőnk sem!  Hiszem és vallom, hogy csak 

az az ország lehet gazdaságilag versenyképes, ahol az oktatásban a földrajzi 

ismeretek kellő súllyal szerepelnek, és amely ország felnövekvő fiataljai értik az őket 

körülvevő világ természeti és gazdasági folyamatait. 

        A 7. évfolyam tananyagát 90 %-ban az Európán kívüli földrészek földrajza fedi le. Az is 

tapasztalom, hogy a „hartyános” gyerekeknek még mindig csak csekély hányada jut el 

kicsiny hazájában Újpalotán túlra is; még kevesebb hányaduk országhatárunkon túlra 

és szinte nem vagy alig, más földrészekre. Ezért is vált célommá az, hogy e 

kontinenseket közelebb hozzam hozzájuk.  

        Földrajz órákon, napi szinten használjuk az internet adta lehetőségeket. Mindehhez 

persze szükség van megfelelő tájékozódási ismeretekre, amelynek területén sajnos 

még 7. osztályba érkező gyerekeknél is van mit javítani: sok az olyan tanuló, aki 4 év 

környezetismeret és két év természetismeret tanulással a háta mögött sem ismeri, 

merre van észak és hogy a „balra” irány helyett milyen szakszerű földrajzi kifejezéssel 

is lehet (és KELL!) használni. A földrajz az a tantárgy, ami nagyon jól fejleszti a térbeli 

tájékozódási készségüket, a digitális kompetenciájuk fejlődésével pedig későbbi 

életük során könnyebben tudnak majd GPS és egyéb térinformatikai eszközöket 

használni. 

Sajnos a pandémia miatt szeptembertől a szaktantermi oktatás megszűntetésével az 

interaktív táblát egész tanév folyamán nem tudtuk használni, ami nagyban 

csökkentette a földrajzoktatás minőségét! 

A témazáró dolgozatok feladat típusai közül a természetföldrajzi feladatokat sokkal 

jobban sikerült a diákoknak teljesíteniük (lásd összesítő táblázatban 74%). A 

gazdaságföldrajzzal kapcsolatos feladatok és a földrajzi fogalmak százalékai az előző 

mögött jóval elmaradtak (Lásd összesítő táblázatban 58 %). Ez mindig is így volt és 

véleményem szerint így is marad! 
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Mindezeket a 12-13 éves korosztály életkori sajátosságaival magyarázhatjuk. A 

földrajzkönyvek nyelvezete és fogalmi rendszere sokat egyszerűsödött az utóbbi 

években, de további névanyag csökkentést látnék célszerűnek. 

A korosztályi jellemzőket jobban figyelembe vevő földrajzleckékre lenne szükség. 

Nem kis tudósokat akarok képezni, akik visszamondják a leckét, de nem értik; hanem 

a világra nyitott gondolkodású és az alapvető földrajzi jelenségeket értelmezni tudó 

fiatalokat! 

Sikerek:A 79 fős 7. évfolyamon 8 tanuló (7. b: 3 fő, 7. c: 0 fő, 7. n: 6 fő) ért el jeles (5) 

év végi eredményt és legalább ennyi nagyon közel állt ehhez. Ez a tanulók kb. 11 %-a, 

ami szerintem örömteli eredmény. Ami külön figyelemre méltó az az, hogy a jeles 

tanulók zöme az „n”-es osztályból került ki és a természettudományos „c” osztályban 

egyetlen diák sem ért el ilyen eredményt. Ugyanakkor a természettudományos („c”) 

osztály heti 2 órás tanulással is csak a leggyengébb eredményt érte el (58%).  A 

magyarázat oka: a „c” osztályba járó tanulók képességeik alapján, csupán erre az 

eredményre képesek! Nem lehet mindenki mindenből jó, nagyon örülök annak is, 

hogy az osztályok %-os eredményei az 55%-os közepes értékhatárt meghaladták. 

Bukás az évfolyamon: csak a 7. c osztályban (2 tanuló)! 

Az ide tanév folyamán - eddig még soha – nem vettünk részt a kerületi Teleki Pál 

földrajz és földtan versenyen, mert - a covid helyzet miatt - nem került 

megrendezésre! A korábbi években mindig dobogós helyen végeztek tanítványaink, 

de az előző tanévek sikeres versenysorozata sajnos most így megszakadt! 

 

A 8. évfolyamon már az előző év, közös munkájának gyümölcse érik be. A diákok a jól 

bevált módon és módszerekkel, összeszokott módon dolgoznak. Szeretik a változatos 

munkamódszereket, látványos PPT vetítéseket készítenek, kiselőadásokat vállalnak és 

tartanak, vitáznak, érvelnek és kialakul egyéni véleményük. Idén a munkamódszerek 

között a kooperatív munkát nem alkalmaztuk a pandémia miatt kialakított osztálytermek 

miatt. Ez a munkaforma ugyanis rengeteg előkészítést igényel és csak a szaktanteremben 

tud megvalósulni igazán. Évről -évre visszatérő gond, hogy nyolcadikosaink a sikeres 

felvételi után leállnak a földrajz tanulásával, ugyanis a témazárók eredményei itt is év 

vége felé haladva nagyfokú romlást mutatnak, átlagos teljesítményük 59 %: 
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1. témazáró: 57 % 

2. témazáró: 72 % 

3. témazáró: 48 % 

 A második témazáró 72 %-os teljesítménye azzal magyarázható, hogy Közép-Európa 

országait már alapból jobban ismerik a diákok, mint Európa egyéb területeit. A témazáró 

dolgozatok feladattípusai közül a tájak vaktérképbe jelölése és a vízrajzzal kapcsolatos 

feladatok sikerültek a leggyengébben (56 %). E két gyengébb eredmény oka az adott 

utasítások felületes olvasásával és a pontatlansággal magyarázhatók.  A legjobban az 

ábra és képes feladatok értelmezése sikerült (60 %). Ennek oka az, hogy utolsó évre 

beérik az ilyen típusú feladatok gyakorlásának gyümölcse, valamint a diákok többsége 

ábrák és képek segítségével könnyebben idézi fel a tanult ismereteket. 

Az osztályok témazáróinak összesített eredménye: 

8. a osztály: 56 % 

8. b osztály: 65 % 

8. c osztály: 52 % 

8. d osztály: 59 % 

8. n osztály: 62 % 

Ezek a százalékos eredmények messze elmaradnak az előző évek eredményeihez képest!  

 

Ennek okát három dologban látom: 

- az órák nem a szaktanteremben, a megszokott és jól bevált környezetben, a 

korábban megszokott, begyakorolt és jól bevált munkamódszerek szerint zajlottak 

- az okostábla használata egész évben elmaradt – sok teremben csak hetek után 

alakult ki az a helyzet, hogy pld. PPT-t is lehetett vetíteni az adott osztálynak 

- ezen az évfolyamon a témazárók száma közel fele a 7. évfolyamon írt témazárók 

számának; így hosszabb időszakra elnyúló tananyagrészből kell számot adni a 

diákoknak, ami 1,5 órás tantárgynál hónapokban mérhető; a tanulók zöme ezen idő 

alatt rengeteget felejt. 

Az osztályok rangsorában – meglepően - a „b” osztály (65 %) vezet, de a leggyengébb „c” 

osztály eredménye (52 %) is elégséges eredmény. Az „n” osztály teljesítményével nagyon 

elégedetlen vagyok: csak annyira erőltették meg magukat, amennyire éppen kellett, nem 
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hajtották ki magukból a maximumot, mindazt, amire képesek. A „kényelmes” munka 

mindössze erre az eredményre volt elég. 

Az évfolyamon 10 tanuló (az évfolyamnak csak 10 %-a) ért el jeles eredményt az egész 

éves munkája alapján: 

8. a osztály: 1 tanuló 

8. b osztály: 2 tanuló 

8. c osztály: 1 tanuló 

8. d osztály: 5 tanuló 

8. n osztály: 1 tanuló 

 Ez lényeges romlást mutat az előző tanévekhez képest; két évvel ezelőtt ez az arány még 

23 % volt. 

 Pozitív és örömteli tény, hogy bukás ezen az évfolyamon nem volt. 

 

Fizika: 

Szöveges értékelés az mellékelt excel táblázat alapján 

7. évfolyam 

Az idei tanévben ismerkedtek meg a 7. évfolyamos tanulók az új reáltárgyakkal, köztük a 

fizikával is. Szerencsére nem találkoztam olyan diákkal, aki teljesen elzárkózott volna a 

tárgy tanulásától, mondván, hogy nehéz. Ennek köszönhetően minden gyermek 

sikeresen vette a fizika tárgy akadályait. 

A 7. osztályos tanulókkal a digitális oktatás során is lehetett dolgozni, igaz, kissé 

lassítottam a tempón, de a munkamoráljuk egész év alatt tartott. 

Az eredményeket véleményem szerint az osztályok összetétele, szociális helyzete, egyéni 

tanulási képességeik  

Az n osztály erősebb, jobban terhelhető, önálló tanulásra is képes osztály. 

A b osztályt gyengítette egy tanuló, cserfesebb, nagy szociális különbségekkel megáldott 

osztály. 

A c osztály volt idén a gyengébb eredményű osztály, ami most a közepes eredményt 

jelenti, s ez nem is rossz, sőt, képességeikhez mérten a fizika órákon tudtak remekelni is.  
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A fizikai fogalmak tanulása okozta a legnagyobb nehézséget főleg a szakkifejezések miatt. 

Erre már a második dolgozatnál nagyobb hangsúlyt fektettem, a tételeket, törvényeket 

röpdolgozatok formájában apró lépésenként kértem vissza, de a témazáró dolgozatra így 

sem sikerült mindent elmélyíteni annyira, hogy újra előhívható legyen. 

A fogalmak visszaadásának eredményei összesítve: 

7.b: 65% 

7.c: 44,5% 

7.n: 88% 

A sikeresebb feladat típusok: 

szövegkiegészítés: egy-egy törvény hiányzó szavait kell pótolni, vagy az összefüggést 

(kisebb, nagyobb, befolyásolja vagy sem az adott jelenséget egy tényező) felismerni 

felelet választó: több válaszlehetőség közül kell a helyeset felismerni 

7.b: 84,2% 

7.c: 78,6% 

7.n: 91,8% 

A számok magukért beszélnek. Ezen feladattípusok olyan tanulási technikát igényelnek, 

mely közelebb áll a tanulókhoz. Nem „bemagolni” kell hozzá a fizikát, hanem megérteni, 

így a helyes válasz szinte adja magát. 

A többi feladattípus, mint számítások, illetve kifejtős feladatmegoldás sem okozott igazán 

nagy gondot az osztályokban. Sokat gyakoroltuk fejlesztve az értő szövegolvasást, és a 

feladatmegoldás algoritmusát.  

A számításos feladatok eredményei: 

7b: 73% 

7c: 52,3% 

7n: 83,7% 

Nagyon bízom benne, hogy ezek az eredmények nyolcadik évfolyamra sem romlanak 

jelentősen. 
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8. évfolyam: 

A 8. évfolyamon nagyon szerteágazó eredmények születtek. Nem tudok megnevezni 

olyan feladattípust, ami minden osztályban gondot okozott volna, teljesen egyedi, 

osztályszintű nehézségek adódtak. 

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 csak elméleti 

tudást szereztek. 

 

8.a osztályban pl. a legrosszabbul sikerült egyik feladattípus az elméletet ellenőrző több 

válasz közül a helyes megtalálása csak 30%-os eredményt hozott, míg a szintén elméletet 

ellenőrző igaz-hamis feladattípus eredménye 72,8% lett. A következő számonkérésre a 

fogalmakat sikerült a legjobban megtanulniuk, 87,5%, míg a legrosszabbul a rajzos 

feladatok sikerültek 28%. Ezek mindegyike elméletet kért számon. A számítások sem 

voltak az erősségeik, a számításos feladat eredménye: 38,6%. 

Egész tanév alatt úgy éreztem, hogy az osztály 90%-a a túlélésre, a minimum teljesítésére 

törekszik. Ebből kizökkenteni lehetetlen volt számomra. 

 

A 8.b osztály hozta az előző évről megszokott magatartását és szorgalmát. A digitális 

oktatás alatt szintén nehéz volt aktivizálni a diákokat, de jelenlétben ez már nem okozott 

akkora problémát. A tanév végén a kompetencia mérés miatt, illetve az én tanulmányaim 

miatt több órájuk is elmaradt a heti egy darab órából, de ettől eltekintve JÓ eredményt 

értek el a tanév során. Sikerült a diákokat folyamatosan motiválni, sok szorgalmi 

feladatot készítettek és egy nagyon jó közösségként segítették egymást folyamatosan. 

A leggyengébb eredményeik is a közepes szintet érték el, ami a szövegkiegészítés illetve 

rajzos feladatoknál mutatkozott meg. A legjobb eredményeik pedig az igaz-hamis, 

fogalom visszaadás feladataiban érték el. 

A dolgozatok eredményei: 74%, 76%, 85% voltak 

leggyengébb: 69,28% 

legerősebb: 86,66% 

A számításos feladatokkal kevés gondjuk volt, 75%-os eredménnyel oldották meg azokat. 
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A 8.c osztály emelt, heti 1,5 órában tanulta a fizikát, ez mégsem sokat javított az 

eredményeiken. Aktívak, csak könnyen elterelhető figyelemmel rendelkező diákok. Elég 

sokat hiányoztak a tanév során, ami rontotta az eredményeiket.  

Számukra a számításoso feladatok és a kifejtős választ igénylő feladatok okoztak nagyobb 

problémát, míg a rajzolásos feladatok és a különböző csoportosítások visszaadása 

sikeresebb volt. 

Leggyengébb eredményük, a számítás 49%, míg a kifejtős feladat 45%-os eredménnyel 

zárult, eltérve a többi 8.évfolyamtól. 

Legerősebb rajzot igénylő feladat: 74%, csoportosítás 64%-os sikert hozott. 

Szintén olyan érzetem volt, mint a 8.a-ban, hogy a minimum teljesítésére törekedtek, s 

ha az megvolt, hátradőltek, onnan semmi nem tudta őket kimozdítani, tisztelet a 

kivételnek. 

 

8d és 8n osztályok: 

A két osztály eredménye talán jobban hasonlítható, nemcsak tanulmányaikban közös a jó 

szint elérése, de a szociális hátterük is jobban hasonlít egymásra. 

A két osztály „leggyengébb” eredménye is (72%, 60,5%) erős közepesnek mondható, míg 

a legjobb eredménye (95%, 96%) a jeles kategóriába sorolható. 

Ami a c osztályban gyengén sikerült, ebben a két osztályban az erősségek közé tartozott, 

a számításos feladatok 95% és 94%-os eredménnyel. 

 

Összefoglalva, az eltérő készségek és képességek, szociális háttér, a tanulási morál miatt 

a 8 évfolyamok eredményeit szinte lehetetlen összehasonlítani. Eredményeik is ezt 

tükrözik. A 8.c osztály hiába volt a szaktanteremben, magatartása és szorgalma miatt 

nem tudta előnyére váltani, hogy több szemléltetésben lehetett része. 
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Kémia: 

Szöveges értékelés az 5. számú melléklet alapján: 

7.b osztály:  

Az 7.b osztályban a mindennapi anyagaink című témakörből íratott témazáró átlaga 3,54 

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.) Elégtelen dolgozat nem 

született az osztályban, viszont 3 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 tanuló 40%-os, 

1 tanuló 41%-os és 1 tanuló 51%-os dolgozott írt).   

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.) 7.b osztályban a 

halmazállapotok csoportosítása 94%-os lett, a levegő összetételeinek felsorolása pedig 

89%-os lett.  

A leggyengébben sikerült feladattípus az égés csoportosítása volt.  A feladat mindössze 

38%-os lett. 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.  

 

7.c osztály: 

 

Az 7.c osztályban a mindennapi anyagaink című témakörből íratott témazárók átlaga 3,39 

lett. Az osztályból 2 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 90%-os, 1 tanuló 92%-os 

dolgozott írt.) Elégtelen dolgozatot 2 tanuló írt az osztályban, és 1 tanuló írt elégséges 

szintű dolgozatot. (1 tanuló 32%-os, 1 tanuló 38%-os és 1 tanuló 46%-os dolgozott írt). 

Elégtelen dolgozatot írt tanulók közöl az egyik tanuló BTMN-es tanuló, aki szövegértési 

nehézségekkel küzd.  

A témazáró dolgozat több fajta feladattípusból épült fel, amire az órákon, a tanulókkal 

folyamatosan készültünk. A feladattípusok közül az 7.c osztálynak a oldatok részei és 

halmazállapotok csoportosítása sikerült a legjobban. (A halmazállapotok csoportosítása a 
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7. évfolyamon kiemelkedően sikerült.) 7.b osztályban a halmazállapotok csoportosítása 

90%-os lett, a z oldatok részeinek felsorolása pedig 89%-os lett. A leggyengébben sikerült 

feladattípus az égés csoportosítása és a tömegszázalék számításos feladat volt. Az égés 

csoportosításos feladat mindössze 29%-os lett. 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. A tömegszázalékos feladat pedig mindössze 26%-os lett. A 

tapasztalatok alapján, a tömegszázalékos feladatoknál a képletek és az adatokat fel 

tudják írni a tanulók, de a számítás menetét, illetve a végeredményt már nem sikerült 

leírni a tanulóknak.  

 

7. n osztály  

 

Az 7.n osztályban a mindennapi anyagaink című témakörből íratott témazárók átlaga 

3,39 lett. Az osztályból 12 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (2 tanuló 90%-os, 3 tanuló 

95%-os, 4 tanuló 96%-os, 2 tanuló 97%-os és 1 tanuló 100%-os dolgozott írt.) Elégtelen és 

elégséges dolgozat nem született a 7.n osztályban, hármas osztályzatú dolgozatot is, csak 

3 db tanuló írt.  

A feladattípusok közül az 7.n osztálynak a oldatok részei, kémia és fizikai változások 

(exoterm és endoterm) és halmazállapotok csoportosítása sikerült a legjobban. (A 

halmazállapotok csoportosítása a 7. évfolyamon kiemelkedően sikerült.) 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 csoportosításos feladat sikerült, de a többi 

osztályhoz viszonyítva még így is, jobb eredmények születtek. A feladat összesítve 84%-

os lett.  
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7.évfolyam: atomok, elemek és molekulák 

 

Az 7.b osztályban az atomok, elemek és molekulák című témakörből íratott témazárók 

átlaga 2,96 lett. Az osztályból 2 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 100%-os, 1 

tanuló 92%-os). Elégtelen dolgozatot 3 tanuló írt az osztályban, és 5 tanuló írt elégséges 

szintű dolgozatot. (1 tanuló 32%-os, 1 tanuló 35%-os és 1 tanuló 36%-os, 3 tanuló 42%-

os, 2 tanuló 51%-os dolgozott írt).   

  

Az 7.c osztályban az atomok, elemek és molekulák című témakörből íratott témazárók 

átlaga 2,59 lett. Az osztályból 1 tanuló írt 90%-os dolgozatot. Elégtelen dolgozatot 3 

tanuló írt az osztályban, és 9 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 tanuló 24%-os, 1 

tanuló 29%-os és 1 tanuló 34%-os, 3 tanuló 42%-os, 4 tanuló 47%-os és 2 tanuló 52% -os 

dolgozott írt).   

  

Az 7.n osztályban az atomok, elemek és molekulák című témakörből íratott témazárók 

átlaga 4,33 lett. Az osztályból 14 tanuló írt 90%-os dolgozatot. (3 tanuló 100%-os, 6 

tanuló 98%-os, 1 tanuló 95%-os, 1 tanuló 94%-os és 1 tanuló 92%-os dolgozatot írt.). 

Elégtelen dolgozat nem született az osztályban, viszont 1 tanuló írt elégséges szintű 

dolgozatot. (1 tanuló 52%-os dolgozott írt) 

  

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 molekulaképződést a digitális oktatás alatt ismerték meg a 

tanulók, ahol viszont rendkívül nehéz átadni a gyakorlati tudást, hiszen a molekulák 

szerkezetét és összegképletét rajzolni, szerkeszteni kell. A digitális oktatásról visszatérve 

a jelenléti oktatásban újra át kellett venni a molekulaképződés nagyobb részeit. A 7.b és 

7.c osztálynak nem igazán sikerült elsajátítani a molekulaképződést, amit a témazáró 

eredménye is tükrözi. A 7.b osztályban a molekulaképződés: 47%-os lett, a 7.c osztályban 

41%-os lett. A 7.n osztályban viszont a digitális oktatás alatt is, sikerült a tanulóknak 
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megérteni és elsajátítani a molekulaképződést. Az ő eredményük a témazáró 

dolgozatban 86%-os lett.  

 

8.a osztály: 

Az 8.a osztályban a kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 3,18 lett.  Az 

osztályból 2 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 90%-os, 1 tanuló 97%-os 

dolgozott írt.) Elégtelen dolgozatot 1 tanuló írt az osztályban, és 2 tanuló írt elégséges 

szintű dolgozatot. (1 tanuló 24%-os, 1 tanuló 46%-os és 1 tanuló 49%-os dolgozot írt). 

Elégtelen dolgozatot írt tanulók BTMN-es tanuló, aki szövegértési nehézségekkel küzd, és 

felmentése van a számolásos feladatrész alól. (Ebben a témazáró számolásos feladatrész 

nem volt, viszont többletidőd biztosítottam a tanulónak.) 

A feladattípusok közül az 8.a osztálynak a fogalom párosítós és a keresztrejtvényes 

feladatok mentek a legjobban. A fogalom párosítós feladat 87%-os, a keresztrejtvény 

pedig 88%-os lett. A két feladatban lévő fogalmakat és állításokat többször átbeszéltük az 

órákon, több anyagrésznél is előtérbe kerültek, így jobban rögzültek az ismeretek.  A 

legkevesebb pontszámot értek el a táblázatkiegészítős feladatban, ahol két molekula 

tulajdonságait kellett a megadott szempontok alapján beírni. A feladat összesítve: 34%-

os lett. A molekula szerkezeti képlete, tömege és összegképlet gondot szokott okozni a 

diákok számára, tévképzetek, illetve fogalomzavar szokott kialakulni tanulóknál.  

 

8.b osztály: 

A 8.b osztályban a  kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 3,72 lett.  Az 

osztályból 5 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 98%-os, 2 tanuló 93%-os, 1 

tanuló 91%-os és 1 tanuló 90%-os dolgozott írt.) Elégtelen dolgozatot nem született az 

osztályban, viszont 3 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 tanuló 40%-os, 1 tanuló 

42%-os és 1 tanuló 51%-os dolgozott írt).  

A feladattípusok közül az 8.b osztálynak a fogalom párosítós és a keresztrejtvényes 

feladatok mentek a legjobban. A fogalom párosítós feladat 78%-os, a keresztrejtvény 

pedig 74%-os lett. A két feladatban lévő fogalmakat és állításokat többször átbeszéltük az 

órákon, több anyagrésznél is előtérbe kerültek, így jobban rögzültek az ismeretek.  A 

legkevesebb pontszámot értek el a táblázatkiegészítős feladatban, ahol két molekula 
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tulajdonságait kellett a megadott szempontok alapján beírni. A feladat összesítve: 37%-

os lett. A molekula szerkezeti képlete, tömege és összegképlet gondot szokott okozni a 

diákok számára, tévképzetek, illetve fogalomzavar szokott kialakulni tanulóknál.  

 

8.c osztály: 

A 8.c osztályban a kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 3,62 lett.  Az 

osztályból 3 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 98%-os, 1 tanuló 96%-os, 1 

tanuló 94%-os dolgozott írt.) Elégtelen dolgozatot 1 tanuló írt az osztályban, és 2 tanuló 

írt elégséges szintű dolgozatot. (1 tanuló 29%-os, 1 tanuló 50%-os és 1 tanuló 52%-os 

 dolgozot írt).  

A feladattípusok közül az 8.c osztálynak a fogalom párosítós és a betűjelekkel válaszolós 

feladatok mentek a legjobban. A fogalom párosítós feladat 81%-os, a betűjelekkel 

válaszolós feladatok pedig 77%-os lett. 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 feladat összesítve: 41%-os lett. A molekula szerkezeti képlete, tömege és összegképlet 

gondot szokott okozni a diákok számára, tévképzetek, illetve fogalomzavar szokott 

kialakulni tanulóknál.  

 

8.d osztály  

A 8.d osztályban a kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 4,47 lett.  Az 

osztályból 7 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (4 tanuló 100%-os, 2 tanuló 98%-os, 1 

tanuló 94%-os dolgozott írt.) Elégtelen dolgozat nem született osztályban, viszont 1 

tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 tanuló 43%-os).  

A 8.d osztályban a legeredményesebb feladatok a fotoszintézis fogalmának 

meghatározása, a fogalom párosítás és a elemekre vonatkozó állítások lettek. Minden 

feladattípus 90%-felett sikerült. (A fotoszintézis fogalmának meghatározása: 96%-os, a 

fogalom párosítás 97%-os és az elemekre vonatkozó állítások 93%-os lett.) 
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A táblázatkiegészítős feladatok értek el itt is a legkisebb százalékot, de jóval magasabb 

lett, mint az előző osztályokban. A molekula tulajdonságai táblázat 79%-os lett.  

  

8.n osztály:  

A 8.n osztályban a kémia a természetben című témakör témazáró átlaga 3,62 lett.  Az 

osztályból 4 tanuló írt 90% feletti dolgozatot.  (1 tanuló 100%-os, 1 tanuló 98%-os, 2 

tanuló 94%-os dolgozott írt.) Elégtelen dolgozat nem született osztályban, viszont 3 

tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (2 tanuló 43%-os és 1 tanuló 49%-os dolgozatot).  

A feladattípusok közül az 8.n osztálynak a fogalom párosítós, fotoszintézis fogalma és a 

betűjelekkel válaszolós feladatok mentek a legjobban. A fogalom párosítós feladat 90%-

os, a fotoszintézis fogalom meghatározásnál (egyenlettel is) 87%-os, a betűjelekkel 

válaszolós feladatok pedig 81%-os lett. 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. 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 feladat 

összesítve: 58%-os lett. A molekula szerkezeti képlete, tömege és összegképlet gondot 

szokott okozni a diákok számára, tévképzetek, illetve fogalomzavar szokott kialakulni 

tanulóknál. 

 

8. évfolyam szerves kémia: 

 

Az 8.a osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 2,83 lett.  Az osztályból 

0 tanuló írt 90% feletti dolgozatot és 0 db 75% feletti dolgozatot. Elégtelen dolgozatot 0 

tanuló írt az osztályban, és 2 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 tanuló 44%-os, 1 

tanuló 51%-os dolgozott írt). Az osztály többi tagja hármas témazárót írt.  

  

Az 8.b osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 3,9 lett.  Az osztályból 6 

tanuló írt 90% feletti dolgozatot. (2 tanuló 100%-os, 2 tanuló 97%-os,1 tanuló 94%-os és 
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1 tanuló 90%-os dolgozott írt.)  Elégtelen dolgozatot 0 tanuló írt az osztályban, és 1 

tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. (1 tanuló 49%-os dolgozott írt). Az osztály többi 

tagja hármas témazárót írt.  

  

Az 8.c osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 3,95 lett.  Az osztályból 

5 tanuló írt 90% feletti dolgozatot. (5 tanuló 96%-os dolgozott írt.)  Elégtelen dolgozatot 

0 tanuló írt az osztályban, és 0 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. A többi dolgozat 

nagyrészt négyes érdemjegyű, 6 tanuló írt csak hármas szintű dolgozatot. 

  

Az 8.d osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 4,59 lett.  Az osztályból 

10 tanuló írt 90% feletti dolgozatot. (2 tanuló 100%-os, 4 tanuló 98%-os, 1 tanuló 97%-os, 

1 tanuló 95%-os és 2 tanuló 92%-os dolgozott írt.)  Elégtelen dolgozatot 0 tanuló írt az 

osztályban, és 0 tanuló írt elégséges szintű dolgozatot. A többi dolgozat nagyrészt négyes 

érdemjegyű, 1 tanuló írt csak hármas szintű dolgozatot. 

  

Az 8.n osztályban a szerves kémia című témakör témazáró átlaga 4,47 lett.  Az osztályból 

11 tanuló írt 90% feletti dolgozatot. (3 tanuló 92%-os, 6 tanuló 96%-os, 2 tanuló 97%-os 

dolgozott írt.)  Elégtelen dolgozatot 0 tanuló írt az osztályban, és 0 tanuló írt elégséges 

szintű dolgozatot.  

  

A szerves kémia című fejezet a digitális oktatás alatt vettük végig az osztállyal. 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.  A feladattípusok közül, ami a témazáróban szerepelt, a szövegkiegészítős 

feladat ment a legjobban a 8. évfolyamnak. A feladat összesítésekor az osztályok 87%-

feletti eredményt értek el. 
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A matematika év végi mérések eredményét a csatolt excel fájl tartalmazza, elemzésünk 

ez alapján készült. 

 

Az ötödik évfolyam hátránnyal kezdte az évet a tavalyi digitális oktatás miatt. Tavaly 

olyan anyagrészek maradtak ki, mint törtek, a kétjegyűvel való osztást online formában 

tanultuk. Másfél hónapig ismételtünk, holott a tanmenetben 6 óra van rá. 

Az is nehezíti a munkát, hogy a felsős könyvekben nincs év eleji ismétléshez feladat, így 

vagy fénymásolt lapon dolgoztunk, vagy a tábláról kellett a gyerekeknek a feladatokat 

leírni, ami szintén sok időt vett igénybe. Novemberben szintén voltunk egy hétig digitális 

oktatásban, majd márciustól május elejéig szintén. Így az év végi ismétlésre 2 óra maradt. 

Ezt tükrözik az év végi felmérők. 

 

5.a osztályban 

Osztályátlag: 68,05 % 

Legjobban sikerült feladat: 94,78 % 

A természetes számok témakörével foglalkoztunk egész alsó tagozatban. Ezért ez a 

feladattípus még a gyengébb képességű gyerekeknél sem jelentett akkora gondot. 

Leggyengébben sikerült feladat: 29,13 % 

Az ötödikes anyag törzsanyaga a törtek és a tizedes törtek. A törteket online vettük, a 

tizedes törteket pedig már nagyon év végén. Ennek az anyagrésznek az elmélyítésére 

nem volt elég idő. Így a következő tanévet ezzel a két anyagrésszel kell kezdeni, mivel 6. 

évfolyamon újra előjön nehezített formában. Itt sajnos sok gyereknek az is gondot 

okozott, hogy nem tudják biztosan a szorzó-és bennfoglaló táblát. Erre már felső 

tagozatban nincs idő kitérni. 

 

A 5.b osztályban év végén 2 jeles tanuló van és nem bukott senki. 

Az osztály átlaga 49%. 1 tanuló jeles dolgozatot írt (neki 95%-os lett.) 4 tanulónak 

elégtelen a dolgozata. Oka főként az alapműveletek hiányos tudása. 

Legjobban sikerült témakör a kerekítés: 69%. Oka: Már alsó tagozattól tanulják a 

becslést. 
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Leggyengébben a törtek, tizedes törtek témakör: 28%. Oka: a tizedes törteket egy részét 

az online oktatás alatt vettük, a hiányosságokat a jelenléti oktatásban próbáltam, de nem 

sikerült pótolni. A 40%-os szintet a mértékváltás témakörben sem érte el az osztály, a 

mérőszámokat nem tanulják meg alaposan. 

Az osztály nehézségeinek okai: súlyos lemaradás, amit a fejlődő szorgalmuk ellenére sem 

tudtak behozni. Úgy jöttek fel felső tagozatba, hogy az alapműveleteket, sőt a szorzó- és 

bennfoglaló táblát sem tudják. Az osztály munkatempója igen lassú, a szorgalmuk 

siralmas, a próbálkozásaim ellenére ebben az évben ezen nem sikerült jobbítani. 

 

Az 5.c osztályban Év végén: 1 jeles tanuló van, 1 tanuló a hiányzásai okán nem 

értékelhető. 

Az év végi mérés alapján a következőkben összesítve: 

Az osztály átlaga 59 %. Legjobban sikerült témakör a kerekítés: 86%.  Oka: Már alsó 

tagozattól tanulják a becslést. 

Leggyengébben a törtek, tizedes törtek és a mértékváltás témakör sikerült:38%-38%. 

Oka: nem tanulták meg a mérőszámokat a mértékváltásnál, a tizedes törteket egy részét 

az online oktatás alatt vettük, a hiányosságokat a jelenléti oktatásban próbáltam, de nem 

sikerült pótolni.  

Az osztály nehézségeinek okai: folyamatos készületlenség, motiválatlanság, folyamatos 

házi- és felszereléshiány. Ezekhez hozzátársulnak a magatartás problémák is. Ám, ha 

ezeket áthidaljuk, ennél az osztálynál van mire építeni, az alsó tagozatban több alapvető 

témakört sikerült elsajátítaniuk. 

 

Az 5.n osztályban 

Osztályátlag: 64,53 % 

Legjobban sikerült feladat: 90,63 % 

A kerekítéseket harmadik és negyedik osztályban annyit gyakoroltuk, hogy szinte a 

könyökükön jött ki. 

Leggyengébben sikerült feladat: 34,38% 

Az ötödikes anyag törzsanyaga a törtek és a tizedes törtek. A törteket online vettük, a 

tizedes törteket pedig már nagyon év végén. Ennek az anyagrésznek az elmélyítésére 
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nem volt elég idő. Így a következő tanévet ezzel a két anyagrésszel kell kezdeni, mivel 6. 

évfolyamon újra előjön nehezített formában. 

 

6.a osztály 

Öt fő a jeles tanulók száma. Elégtelenre értékelt tanuló nincs. 

Az év végi mérés összesítése: 

Az osztály átlaga: 63% 

3 tanuló írt jeles dolgozatot (95%-os és két 93 %-os). Ők szorgalmasan készültek az év 

végi dolgozatra. Az osztálytársaik többsége közepes szinten írta meg. 1 tanuló elégtelent 

írt, de közel volt a kettes szinthez (35%). Ez a dolgozat nem tükrözi az online időszak 

teljesítményét, mert a szülői segítséggel 4-5-ösöket szerzett akkor a tanuló. 

A legsikeresebb a háromszög belső és külső szöge témaköre volt, (93%). Ezt a feladatkört 

alaposan átismételtük, és nem is tartozik a nehezek közé. A témakör anyaga 5. osztálytól 

ismert a tanulók számára. 

A leggyengébben elkészített feladatkör: a százalékszámítás 44%-os, az egyenletek 49%-os 

sikerességgel oldották meg. 

A százalékszámítás esetében a szövegértési nehézségek, az egyenleteknél a mérlegelv 

ismeretek hiányosságai az eredménytelenség okai. 

  

A 6.b osztályban  

Év végén: 4 jeles tanuló van. 1 tanulónak elégtelen osztályzatot kellett adnom. 

Az év végi mérés alapján a következőkben összesítve: 

Az osztály átlaga: 49% 

4 tanuló jeles dolgozatot írt (100%-os, 97%-os és két 90 %-os) Ők négyen mindent 

megtesznek a jó osztályzatokért, ha valamit nem értenek, tudnak és mernek kérdezni. Ők 

törekednek a tudás megszerzésére, ellenben az osztálytársaik többségével. 1 tanulónak 

elégtelenre sikeredett. Az ő dolgozata 0 %-os lett. Az elégtelen dolgozat az egész éves 

teljesítményt is tükrözi, mert általános lemaradás jellemző rá. Ez a tanuló nem is készül 

az órákra, nincs házi feladata, nem gyakorol otthon semmit, ráadásul sokat hiányzik és 

rendszeresen késik. 
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Az osztály képességeihez viszonyítva a háromszög belső és külső szöge témakörben volt a 

legsikeresebb a mérés (65%). Azért sikerülhetett jobban, mert emlékeztek az előzetes 

tudásukra, hiszen a témakört 5. osztályban már érintettük.  

A leggyengébb feladattípusok: a százalékszámítás 38%-san, a legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös kiszámítása 50%-san, valamint az egyenletek 42%-san. Okai a 

következők: százalékszámításnál a szövegértés hiánya; a legnagyobb közös osztó és a 

legkisebb közös többszörös kiszámításánál a prímszámok biztos tudásának a hiánya, az 

oszthatósági szabályok tudásának hiánya, illetve az algoritmus megtanulásának a hiánya.  

 

6.c osztály 

Nagyon gyenge képességű osztály sajnos, már ötödikben komoly gondok voltak, idén 

félévkor is még 15 tanuló állt a bukás határán. Tény, hogy a második félévben sokan 

nagyon nagy akarással, szorgalommal feltornászták jegyeiket, de összességében úgy 

gondolom, hogy nem túl stabil ez a tudás. Ezt tükrözik az elért eredményeik. 

Két tanuló elégtelent kapott évvégén, 14db elégséges és mindössze 1 jeles született ezen 

kívül. 

Évvégi mérésük átlaga is tükrözi ezt, 33%-ot teljesítettek. 

Legjobban a százalékszámításos feladat sikerült, de ez is csak 42%-os eredményt jelent. 

Kerek egész számokkal számolniuk a gyerekeknek, nem jött elő sehol a tizedestörtes 

műveletvégzés, a feladat logikáját, a következtetétes módszert pedig már ötödikben is 

tanultuk, ez lehet a "siker" oka. 

Leggyengébben az egyenlőtlenség megoldása ment, mindösszesen 18%-ot értek el a 

tanulók, ennek oka számomra érthetetlen. Az utolsó feladatban ezeknél jóval 

bonyolultabb egyenletek szerepeltek, melyeknek sikere 36% lett. A -6+x<14 típusú 

egyenlőtlenségek azonban mégsem sikerültek. Többen el sem kezdték ezt a feladatot, 

sokaknak az okozott gondot, hogy az alaphalmaznak nem a racionális számokat, hanem 

az alsóban megszokott természetes számokat tekintették. Hetedik osztályban sarkalatos 

pont az egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása, oda kell majd akkor erre figyelnem.  

 

 

 



A Természettudományi munkaközösség évvégi beszámolója 2021. 

 

6.n osztály  

Az osztályról már tavaly kiderült számomra, hogy nem egy reál beállítottságú csapat, 

mindemellett rendkívül lassan is dolgoznak, melynek javításán szoros időkorlátokkal 

tudatosan dolgozunk, pici javulást már érzek többeknél. 

Az osztály évvégi átlaga 3,14, melyet 5db kettes és 1 db ötös mellett nagyon sok jó 

osztályzattal értek el. 

Az évvégi mérésük átlaga 52% lett. 

Legjobban (59%) az utolsó, mérlegelvvel megoldandó két egyenlet sikerült. Ennek oka 

véleményem szerint, hogy ez volt az utolsó témakör a tanévben, bár digitálisan kezdtünk 

bele, de már jelenléti oktatásban tanultuk a jelentős részét. Friss emlékként volt a 

gyerekek fejében. 

Leggyengébben náluk is az egyenlőtlenségek sikerültek, de ők még itt is elérték a 40%-os 

értéket. Csak ismételni tudom magam: figyelmetlenségekre, alsós beidegződések 

használatára (nem tudatos a számkörbővítés) tudom visszavezetni ezt, hiszen a feladat 

jóval egyszerűbb volt, mint a legjobban sikerült egyenletes feladat, az elv pedig pontosan 

ugyanaz. Dolgoznunk kell ezen velük is! 

 

7.b osztály 

Hat fő a jeles tanulók száma. Elégtelenre értékelt tanuló nincs. Egy tanuló a hiányzásai 

miatt nem értékelhető. 

Az év végi mérés összesítése: 

Az osztály átlaga 63 %. Legsikeresebb témakörök a százalékszámítás és a függvények 

ábrázolása: 77%.  Okok: minkét témakör ismétlésekor ezek kaptak nagyobb arányú 

figyelmet. 

Leggyengébben az egyenletek és a kör területe, kerülete témakör sikerült:47% és 50%. 

Okok: új ismeretként nem ülepedett le eléggé, bizonytalanság maradt ezen témában. 

Az online időszakban szerzett jó osztályzatok miatt az osztály többsége motivált maradt a 

jó évvégi jegyek megszerzésében. 
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7.c osztály  

Az osztály mumusa évek óta a matematika. Sajnos ők is jelzik, hogy a gond az alapoknál 

van, problémaként jelölik meg, hogy órákon nem tudunk visszanyúlni olyan mértékben, 

ahogy szükségük lenne erre. De hát hetedikben nincs idő műveletvégzéseket gyakorolni, 

a mértékváltás egységeit ismételni vagyis természetesen van, csak nekik ennél sokkal 

sokkal többre lenne szükségük.  

Az osztályban 2 tanuló nem tudta teljesíteni a tantárgyi követelményeket, rettenetes sok  

a elégséges és a legjobban az az 5 diák teljesített, akiket jó érdemjeggyel tudtam 

értékelni. Az osztály matematika átlaga 2,56. A jövő évi felvételik előtt ez nem éppen jó 

előjel, ahogy az évvégi mérés 35%-os átlaga sem. 

Az mérésben az körhenger felszínének és térfogatának kiszámítása okozta a legnagyobb 

gondot, ezt a feladatot mindösszesen 20%-os átlaggal teljesítették. Ennek két fő oka volt: 

Az időhiány (ez volt az utolsó feladat) és a képletek meg nem tanulása. Aki tudta, az is 

hibázott benne, van, aki pedig az adat kigyűjtésig jutott. Márpedig ez nem matematikai, 

hanem nemtanulási probléma. Akik jól írták fel a két képletet, általában helyes 

eredményre is jutottak. 

Legjobban a függvényábrázolás sikerült (47%). Évek óta ez a hetedikesek kedvenc 

anyagrésze. Ennek oka, hogy a nyolcadikban kötelező függvénytranszformációt is 

megmutatjuk diákjainknak, akik osztályonként 1-1 kivételtől eltekintve ezt az általuk 

"lépegetős"-módszernek nevezett megoldást választják, így sokkal kevesebbet kell 

számolniuk, mint az értéktáblázatos megoldással, a rajzolás, a színek használata is 

motiválja őket a feladat megoldására. 

 

7.n osztály  

Az osztály az évfolyam legjobb képességű társasága. Nagyon sokan igazán jó matematikai 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, sokaknak a szorgalma teszi kimagaslóvá az elért 

eredményét. Öröm velük dolgozni. Természetesen itt is vannak gyengébb képességű 

tanulók, de például bukás senkit nem fenyegetett, és két kitűnő értékelést is tudtam 

adni. Az osztály évvégi jegyeinek átlaga 3,85 az évvégi mérést pedig átlagosan 65%-ra 

teljesítették. 
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Legjobban nekik is a függvényábrázolás sikerült a c osztálynál említett okok miatt. Ők 

ebben a feladatban 92%-os eredményt értek el, de szintén remekül sikerültek a 

hatványozással és a százalékszámítással kapcsolatos feladatok. 

A leggyengébben (28%) náluk is a felszín, térfogat számítás sikerült, de náluk éppen az 

volt a jellemző, hogy a képleteket még többnyire felírták, de idejük nem volt kiszámolni 

ennek az utolsó feladatnak a végeredményét, így csak részpontokat kaphattak. Második 

leggyengébben (49%) az egyenletmegoldás ment, sokan hibáztak már a megoldás 

legelején, így görgették maguk előtt a hibákat, esélyük sem volt jó eredményre jutni. 

Jobban fel kell majd hívnom a figyelmüket az apró részletek fontosságára. 

 

8.a osztály 

Négy fő a jeles tanulók száma. Elégtelenre értékelt tanuló nincs. 

Az év végi mérés összesítése: 

Az osztály átlaga 64%. 

Öt tanuló írt jeles dolgozatot írt (kettő 95%, egy 93%, és kettő 90%-os). Szorgalmukkal, 

igyekezetükkel érték el a jeles eredményt.  

Két tanuló elégséges osztályzatot kapott, (20% és 25%). Ők a felvételik után 

érdektelenebb módon álltak a matematika tanulásához. 

Legjobban sikerült témakör a szöveges feladat értékeinek meghatározása: 89%.  Oka: Ezt 

a feladat-típust alaposan átismételtük, ezért ez az ismeret jól rögzült számukra, leginkább 

a megoldás algoritmusa.  

Leggyengébben az függvénytranszformáció, ábrázolás (34%). A sikertelenség oka 

feladatban található, egy nem lineáris egyenletet kellett ábrázolni, többszörös 

transzformációval.              

Az osztály viszonylagos jó eredményének oka: magatartásuk pozitív irányban változott.  

 

8.b osztály 

Két fő a jeles és két fő a kitűnő tanulók száma. Elégtelenre értékelt tanuló nincs. 

Az év végi mérés összesítése: 

Az osztály átlaga 64%. 
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Öt tanuló írt jeles dolgozatot írt (kettő 95%, egy 93%, és kettő 90%-os). Szorgalmukkal, 

igyekezetükkel érték el a jeles eredményt.  

Legjobban sikerült témakör a hatványozás azonosságainak alkalmazása (87%)  

Leggyengébben a geometriai transzformáció ment (36%) 

 

8.c osztály 

Négy fő a jeles tanulók száma. Elégtelenre értékelt tanuló nincs. 

Az osztály átlaga 60%. 

Három tanuló írt jeles dolgozatot. (mindhárman 90%-t). Szorgalmukkal, igyekezetükkel 

érték el a jeles eredményt.  

Itt a legjobban sikerült témakör az oszthatósági feladatkör (97%)  

A ismétlésekor, a felkészülés során ez kapott a legnagyobb arányú figyelmet. 

Leggyengébben a geometriai transzformáció (30%), és a függvénytranszformáció, 

ábrázolás (27%). Ennél az osztálynál tapasztalhatóak a szélsőségesebb sikerességi 

mutatók. 

 

8.d osztály  

Év végén: 3 jeles tanuló van. Bukás nincs. 

Az osztály átlaga 85%. 11 tanuló jeles dolgozatot írt (ebből négy 100%, egy 97%, egy 96%, 

két 93%, két 92 %, egy 91%-os). Szorgalmukkal, igyekezetükkel érték el a jeles 

eredményt. 3 tanuló elégséges osztályzatot kapott, akik a második félévben ugyan 

érdektelenné váltak a matematika tantárggyal kapcsolatban, de az év végi mérésre 

összeszedték magukat. Eredményüket nemcsak lustaságuknak köszönhetik, hanem 

képességbeli problémáik is vannak. 

Legjobban sikerült témakör a Legnagyobb közös osztó és a Legkisebb közös többszörös 

meghatározása: 96%.  Oka: már 3 éve tananyag, ezért már nagyon jól berögzült számukra 

a megoldás algoritmusa.  

Leggyengébben az Egybevágósági transzformáció szerkesztéses feladat sikerült 65%. Oka: 

nemtörődömség, eszközhiány, hamar túl akartak lenni rajta. 

Az osztály nehézségeinek okai: figyelmetlenségből adódó számítási hibákat vétenek. Jó 

eredményeik főleg szorgalmuknak köszönhető.  
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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.n osztály 

Általában jellemző az osztályra, hogy nagyon szép eredményeket értek el, évvégi átlaguk 

még soha ilyen magas (4,57) nem volt, de a második félév végére elfáradtak ebben a 

nagy hajtásban, kiszámolták, hogy kinek hányas kell minimum ahhoz, hogy ne rontson az  

évvégi jegyén és pontosan azt a minimális energiát fektették az évvégi dolgozatokba, 

amivel ezt elérték. Így fordulhat elő, hogy egy 4,2-es tantárgyi átlaggal rendelkező osztály 

mindössze 60%-os átlagot érjen el az évvégi dolgozatok során.  

Leggyengébben a függvényábrázolás ment (35%), ennek oka egyértelműen az ismétlés 

hiánya, hiszen korábban nagyon szép eredményű dolgozatok születtek ebben a 

témakörben, éppen ezért a kevés ismétlésre maradt időből erre hagytam a 

legkevesebbet. Hiba volt. 

Legjobban pedig a szöveges feladat megoldása egyenlettel ment ( 84%), ennek oka, hogy 

a felvételire készülve rengeteg ilyen feladatot oldottunk meg, ez pedig nem is tartozott a 

típus legnehezebb feladatai közé.  

Hasonlóan jól sikerültek (74 és 73%) a hatványozással, annak azonosságaival kapcsolatos 

egyszerű feladatok és a prímtényezős felbontás is. Mindkét feladattípus évek óta a 

tananyag része évről évre kisebb kiegészítésekkel, így az alapok már sziklaszilárdak.  

 

A nyolcadik évfolyam lemaradásai az esetek többségében reményeim szerint 

pótolhatóak lesznek.  

Az év végi dolgozatok 60% körüli értékekért az ismétlés, felkészülés során ezért az 

eredményért is nagyon meg kellett küzdenünk. Sok volt a hiányzás az utolsó hetekben is, 

a sikeres felvételik után nagyon kevés motiváció maradt az év végi felmérésre. 
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1. számú melléklet:  
Természettudomány/1. és Biológia/1. 

 

Osztály Téma: Átlag Téma: Átlag 

5.n Az anyagok tulajdonságai. 4,57 Az emberi szervezet 
felépítése, működése. 

4,33 

6.a   A vizek, vízpartok 
életközössége. 

2,67 

6.b A füves területek 
életközössége. Termesztett 
növények. 

3,81 A vizek, vízpartok 
életközössége. 

3,71 

6.c   A vizek, vízpartok 
életközössége. 

2,5 

6.n. A füves területek 
életközössége. Termesztett 
növények. 

3,87 A vizek, vízpartok 
életközössége. 

3,52 

7.b Az életközösségek általános 
jellemzői 

3,3 Az élőlények 
rendszerezése. 

3,68 

7.c Az életközösségek általános 
jellemzői 

3,67 Az élőlények 
rendszerezése. 

2,41 

7.n Az életközösségek általános 
jellemzői 

4,27 Az élőlények 
rendszerezése. 

4,63 

8.b Szervezetünk anyag és 
energiaforgalma. 

3,8 A fogamzástól az 
elmúlásig. 

3,14 

8.n Szervezetünk anyag és 
energiaforgalma. 

3,83 A fogamzástól az 
elmúlásig. 

4,32 
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2. számú melléklet:  

Természettudomány 2. 
 

Osztály 

Tájékozódás a 

térképen és a 

természetben 

átlag  

Időjárás 

témazáró 

átlag 

(redmenta) 

Állatok testfelépítése 

átlag 

(redmenta) 

Természettudomány 

év végi tantárgy 

átlag 

5.a 3,78 3,93 4,29 4,13 

5.b 3,28 3,33 4,25 3,63 

5.c 4,065 3,3 3,97 3,39 

 
3. számú melléklet:  

Biológia/2. 
 

Téma 8.a 8.b 8.c 8.d 8.n Évf. 

átlag 

Az élő szervezet-részekből az egész 2.3 4,3 2.81 3.36 4,45 3,44 

Szépség, erő, egészség 2,5 3,65 2.68 3,7 4,7 3,44 

Szervezetünk anyag- és energiaforgalma 3,1  2,3 3,6  3 

Belső környezetünk állandósága 1,8  2,2 3,4  2,46 

A fogamzástól az elmúlásig 3,2  ---- 3,9  3,55 
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4. számú melléklet:  
Földrajz adatok 

 

A 7. B osztály földrajz témazáró dolgozatainak összesítése: 

 

 A témazárók feladat típusai: 

 

témaköreinek nevei: 

 

FOGALMAK 

TERMÉSZETI FÖLDRAJZ GAZDASÁGFÖLDRAJZ 

Partvonal Tájak Éghajlat Vízrajz Mezőgazdaság Ipar 

1.  

A FÖLD 

 

56 % 

2. VILÁGTENGEREK és 

AFRIKA 

 

- 

 

69 % 

 

78 % 

 

68 % 

 

73 % 

 

60 % 

3. AUSZTRÁLIA és 

ÓCEÁNIA, 

SARKVIDÉKEK és 

AMERIKA 

 

44 % 

 

83 % 

 

54 % 

 

76 % 

 

69 % 

 

51 % 

 

50 % 

4.  

ÁZSIA 

 

60 % 

 

83 % 

 

76 % 

 

86 % 

 

90 % 

 

93 % 

 

68 % 

ÖSSZESÍTÉS: 52 % 78 % 69 % 77 % 77 % 68 % 59 % 
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A 7. C osztály földrajz témazáró dolgozatainak összesítése: 

 

 A témazárók feladat típusai: 

 

témaköreinek nevei: 

 

FOGALMAK 

TERMÉSZETI FÖLDRAJZ GAZDASÁGFÖLDRAJZ 

Partvonal Tájak Éghajlat Vízrajz Mezőgazdaság Ipar 

1.  

A FÖLD 

 

64 % 

2. VILÁGTENGEREK és 

AFRIKA 

 

- 

 

76 % 

 

71 % 

 

46 % 

 

59 % 

 

41 % 

3. AUSZTRÁLIA és 

ÓCEÁNIA, 

SARKVIDÉKEK és 

AMERIKA 

 

53 % 

 

80 % 

 

59 % 

 

80 % 

 

65 % 

 

49 % 

 

44 % 

4.  

ÁZSIA 

 

44 % 

 

82 % 

 

63 % 

 

66 % 

 

34 % 

 

58 % 

 

54 % 

ÖSSZESÍTÉS: 49 % 79 % 64 % 64 % 53 % 49 % 46 % 

 



A Természettudományi munkaközösség évvégi beszámolója 2021. 

 

 

A 7. N osztály földrajz témazáró dolgozatainak összesítése: 

 

 A témazárók feladat típusai: 

 

témaköreinek nevei: 

 

FOGALMAK 

TERMÉSZETI FÖLDRAJZ GAZDASÁGFÖLDRAJZ 

Partvonal Tájak Éghajlat Vízrajz Mezőgazdaság Ipar 

1.  

A FÖLD 

 

75 % 

2. VILÁGTENGEREK és 

AFRIKA 

 

- 

 

82 % 

 

85 % 

 

66 % 

 

80 % 

 

54 % 

3. AUSZTRÁLIA és 

ÓCEÁNIA, 

SARKVIDÉKEK és 

AMERIKA 

 

73 % 

 

92 % 

 

75 % 

 

88 % 

 

81 % 

 

69 % 

 

58 % 

4.  

ÁZSIA 

 

72 % 

 

90 % 

 

76 % 

 

78 % 

 

85 % 

 

77 % 

 

69 % 

ÖSSZESÍTÉS: 73 % 88 % 79 % 77 % 82 % 67 % 60 % 

 

 

 



A Természettudományi munkaközösség évvégi beszámolója 2021. 

 

A 7. évfolyam földrajz témazáróinak összesítése: 

 

A témazárók feladat típusai: 

 

Osztályok: 

 

FOGALMAK 

TERMÉSZETI FÖLDRAJZ GAZDASÁGFÖLDRAJZ 

Partvonal Tájak Éghajlat Vízrajz Mezőgazdaság Ipar 

7. B osztály: 

69 % 

52 % 78 % 69 % 77 % 77 % 68 % 59 % 

7. C osztály: 

58 % 

49 % 79 % 64 % 64 % 53 % 49 % 46 % 

7. N osztály: 

75 % 

73 % 88 % 79 % 78 % 82 % 67 % 60 % 

 

 

ÖSSZESÍTÉS: 

 

58 % 

82 % 71 % 73 % 71 % 61 % 55 % 

74 % 58 % 

 

  



A Természettudományi munkaközösség évvégi beszámolója 2021. 

 

 
5. számú melléklet: Kémia adatok 

7. évfolyam 
 

Osztály 

Mindennapi 

anyagaink 

I. témazáró 

Atomok és 

elemek 

(redmenta) 

Atomok, elemek és 

molekulák 

Kémia 

év végi tantárgy átlag 

7.b 3,54 3,93 2,96 3,5 

7.c 3,39 3,88 2,59 3,31 

7.n 4,66 4,76 4,33 4,54 

 

8. évfolyam 

Osztály 
Kémia a természetben 

átlag 

Kémia az iparban 

(redmenta) 

Szerves kémia 

átlag 

Kémia 

tantárgy átlag 

8.a 3,18 3,71 2,83 3,21 

8.b 3,72 4,17 3,9 3,6 

8.c 3,62 4,13 3,95 3,66 

8.d 4,47 4,44 4,59 4,13 

8.n 3,62 4,37 4,47 4,4 



A Természettudományi munkaközösség évvégi beszámolója 2021. 

 

 



Az angol munkaközösség beszámolója 

(2020/2021-es tanév) 

 

1. Munkádra vetítve értékeld a kiemelt célok és feladatok megvalósulását a nevelő- 

oktató munka területén! Valamennyi célt érintve várom eredményedet, amelyben érintett 

vagy! (Segítségül a munkatervben megfogalmazott kiemelt célok és feladatok) 

Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-

rendszerének, belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető 

területek megerősítése:  

Sajnos az idei tanévet is megnehezítették a pandémia okozta problémák, de ennek 

ellenére mindannyian törekedtünk a magas színvonalú szakmai munka 

megvalósítására az intézmény belső elvárás-rendszeréhez igazodva, a belső 

ellenőrzési szempontokat figyelembe véve, a fejleszthető területeket megerősítve.  

 Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott 
oktatási módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak 
felhasználásával. A különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési 
szintjének biztosítása. Felkészülés az esetleges újabb digitális munkarendre. 
Az innovativitásban nekünk magunknak is fejlődnünk kellene. A digitális 
technológiával támogatott oktatási módszerek tudatos alkalmazása terén az előző 
tanév tapasztalatait felhasználtuk az idei tanévben is és bár nagyon reméljük, hogy a 
következőben nem kerül sor digitális munkarendre, egy esetleges újabb online 
oktatás esetén mindannyian már felkészülten nézhetünk szembe majd a kihívásokkal. 

 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.  

Ebben az évben a járványhelyzet okozta online oktatás beismert és be nem ismert 

negatívumai ismét nagyon megnehezítették a motiváltság fenntartását. A pandémia  

ellenére az idén minden mérésre sor került: az országos nyelvi mérés mellett  sikerült 

az 5.-esek és a 7.-esek házi nyelvi vizsgáját is megvalósítanunk.  

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

a fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák kidolgozása 

munkaközösségi szinten a jobb eredmények elérése érdekében. 

Az országos mérésekre való felkészítés hasonló feladattípusok gyakoroltatásával 

történt. A fejleszthető területeket igyekeztünk a tavaly év előtti eredményekhez 

képest megerősíteni és fejleszteni az eredmények javulása érdekében.  

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok 

felállításával, szülők bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer 

biztosításával. (tanulási akadályok csökkentése; a jövőkép erősítése; közvetlen 

irányított tanulás kialakítása, segítése)  

Motiváció fenntartására használt módszerekkel segítjük a tanulókat. Differenciált 

feladatokat helyeztünk előtérbe, hogy a lemorzsolódást csökkentsük, vagy elkerüljük. 



Bíztatásunk nyomán a differenciált feladatoknak eleget tettek. Bár az egyik tanulót 

érintette a lemorzsolódás veszélye, év végére jól teljesített. Figyelembe vettük a külső 

szakmai jellemzések által adott lehetőségeket, szakértői javaslatokat. Emellett 

igyekszünk állandó ellenőrzéssel, pozitív megerősítésekkel támogatni őket. 

 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára.  

Minden szaktanár arra törekedett, hogy a 8. évfolyamos tanulókat alaposan 

felkészítse a felvételi vizsgákra, hogy az általuk álmodott iskolába bejuthassanak. 

Minden pedagógus a maximumot hozta ki magából, külön foglalkozások tartásával, 

korrepetálásokkal, melyek által a tanulók felvételi vizsgája sikeres volt.  

 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele.  

Az önértékelésben egyik munkaközösségi tagunk lett volna érintett, de a pandémia 

miatt ez nem valósult meg.  

 Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi támogatása, 
mentorálása. 
Az idei évben, nagy örömünkre új kollégával bővült a munkaközösség. Végre 
kijelenthetjük, hogy egységes, erős angol munkaközösségünk van. Igyekeztünk 
minden feladatban segíteni (tanmenet, az új NAT ismertetése, házirend), szakmailag 
és emberileg is támogatni. Ebben az évben az új kollegát – a már meglévő gyakorlati 
tapasztalatai után – pedagógusminősítésre jelentkeztették. Mentora szárnyai alá 
vette, és a minősítési feladatokban igyekezte megadni számára a lehető legtöbb 
segítséget. Végig kísérte útját a pedagógus 1. szintre vezető úton, mely út 
végállomását nagy örömünkre sikeres pedagógusminősítési vizsga jelentette. 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi évfolyamon a 
már kidolgozott egységes követelményrendszer használata: 
Az 1. és 5., valamint a többi évfolyamon is munkaközösségünk tagjai évek óta 
egységes követelményrendszert használnak. 

 A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új módszerek 
nevelési programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a 
differenciálás, valamint a korszerű pedagógiai módszertani alapelvek alkalmazása. 
Számunkra változatlanul kiemelt szerepet kap az aktív tanulás, a tanulói 
kompetenciafejlesztés. 

 A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

 A tanulás kompetenciái   

 A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 
kompetenciái  

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
Munkánk során igyekeztünk a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciákat 

fejleszteni. Munkaközösségünk legfontosabb feladata az idegen nyelvi 

kommunikáció. Ezek mellett természetesen más kulcskompetenciák javítását is célul 

tűztük ki. A feladattípusok és az eszközök sokszínűségével minél hatékonyabban 



fejlesztettük a tanulók idegennyelvi kommunikációját, így a beszédkészséget, illetve a 

hallott és olvasott szöveg értését. A digitális munkarend nagymértékben lehetővé 

tette a digitális kompetencia fejlesztését. A tavalyi év kezdő lépéseihez képest 

nagymértékű fejlődésnek lehettünk tanúi. Igyekeztünk mi magunk is újabb 

tapasztalatokat szerezni, ezeket átadni, és új típusú feladatokkal fejleszteni az adott 

területet, hogy minél hatékonyabb legyen a tanulók otthon tanulása. Emiatt az idei év 

digitális munkarendje sokkal gördülékenyebb képet mutatott. 

 A témahetek alkalmával a multidiszciplináris órák, azaz olyan foglalkozások 
megtartása, amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel 
foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 
A 2020-21-es tanévben megvalósultak a témahéttel kapcsolatos órák. Bizonyosan 
állítjuk, hogy ezek az órák igazán sok információval gazdagították a gyerekek tudását, 
több tudományterülettel ismerkedhettek meg, és hozzájárultak ahhoz, hogy több 
szempontból is átlássanak egy témát. 

 Az 1. és 5. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 
elkészítése. 
1-5. évfolyamon az új NAT bevezetése alapján munkaközösségünk sikeresen 
teljesítette a tanmenetek elkészítését a helyi tanterv alapján.  

 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül 

versenyekre való aktív felkészüléssel és részvétellel.  

A tehetséggondozás tanórai megvalósítását többletfeladatokkal és differenciálással 

igyekeztünk megvalósítani. Tanórán kívül elsősorban a kerületi versenyre szoktunk 

koncentrálni, ez azonban ebben az évben sajnos elmaradt.  

Kiemelkedő eredményeket értünk el viszont a nyelvvizsga területén. (Erről 

részletesebben a szakmai részben és elemzésben.)  

Szeretném megjegyezni, tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontos is lenne a 

sikeres nyelvvizsga iskolánk hírnevének a növelésében, ugyanakkor megfelelő 

időkeret, órarendbe épített tanóra és anyagi megbecsülés nélkül senkitől sem 

várható el, hogy szabadidejében, sokszor a hétvégenként erején felül próbálja meg 

felkészíteni a vizsgára az arra alkalmas tanulókat.  

 A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 

5. évfolyam beilleszkedésének megkönnyítésére. 

Általánosságban elmondható, hogy a tanulók magatartásával a digitális oktatás során 

kevesebb gond akadt, hisz a renitens tanulók inkább a „háttérből követték” a tanítási órákat. 

Bár az ötödik osztályba való lépés sokszor nehézséget okoz a gyerekeknek, év végére 

mindenkiben tudatosult a felső tagozathoz tartozás, hozzászoktak az adott 

helyzethez, a különböző tantárgyak, tanárok elvárásaihoz. Bár ebben az évben a 

vándorlás a járványügyi helyzet miatt csökkent, azért ez most is kihívást jelentett 

számukra. Sokszor elveszettnek tűntek, ám ez szerencsére hamar megváltozott és 

már nem okoz problémát. Ugyancsak nehézséget jelentett, hogy a vándorlás miatt 

kevesebb idő jut a gyerekek problémáinak meghallgatására. Vannak természetesen 

olyan tanulók, akiknek ez könnyebb megy és olyanok is, akiknek még nehezebb. 



Összességében úgy gondoljuk, hogy a tanév végére az adott évfolyamhoz tartozás 

sikeressé vált.  

2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak megvalósulását!   

Évek óta minden év végi beszámolóban hangsúlyoznunk kellett a munkaközösségünkben 

nagy nehézséget okozó létszámhiányt. Ebben a tanévben szerencsére ezzel a problémával 

már nem kellett megküzdenünk. Új, lelkes kollégánk megérkezése hatalmas segítséget 

jelentett, hisz minden területen maximálisan lehetett rá számítani. 

A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése, a kommunikációs készség 

fejlesztése napi rutinunk részei. Az online oktatás során ez még intenzívebben került 

fókuszba, ugyanakkor azt el kell mondanunk, hogy azokat a tanulókat, akik amúgy is 

hajlamosak voltak a passzivitásra, a digitális oktatás során még nehezebb volt szóra bírni, 

mint a jelenléti tanórákon. Munkaközösségünk tagjai mindent megtettek az írásbeli 

kommunikáció fejlesztésére, a lehetőségekhez mérten egyéni fejlesztést alkalmaztak a 

tanórákon, illetve a tanulási morál erősítése, a korszerű munkaformák és eszközök 

alkalmazását is fontosnak tekintették. Az IKT eszközök használatát azonban hátráltatta az a 

tény, hogy a járványhelyzet miatt nem minden tanteremben volt elérhető projector, illetve 

azok használata nehézkes, amennyiben az nem a mennyezetre rögzített. 

 

3. Hogyan építetted be mindennapi munkádba a tehetséggondozást, valamint a 

felzárkóztatást, korrepetálást? 

A tehetséggondozásban célul tűztük ki a tanulók motiválását. Többféle típusú feladatokat 

használtunk: szerepjátékok, vita, szemléltetés, brainstorming, tanulók kiselőadásai, online 

internetes játékok, nyelvtani oktatóvideók. Ez évben sajnos a kerületi angol-német nyelvi 

verseny elmaradt. Ugyanakkor a nyelvvizsga területén kiemelkedő eredményeket értünk el. 

Több tanuló kezében már ott van a nyelvvizsga bizonyítvány. A 8. d csoport B1-es Origo 

akkreditált komplex nyelvvizsgájában 8 fő volt érintett és a 7.b csoportból 5 fő A2-es Origo 

Junior komplex vizsgára ment június 1-jén. Mindenkinek nagyon jól sikerült, a szóbelin az 

egyik 7.osztályos tanuló például 100%-os eredményt ért el, de a többiek eredménye is alig-

alig maradt el ettől. 

 Ezen kívül a második félévtől az 5.n osztályban meghatározott létszámmal heti egy 

alkalommal angol nyelvi szakkör indult a gyerekek angol nyelv iránti érdeklődése és 

tehetségüknek fejlesztése céljából. 

A felzárkóztatásra sok tanulónak szüksége volt, ám ez külön korrepetálási lehetőségek nélkül 

elég nehézkesen tudott megvalósulni, hisz sok esetben a tananyaggal is lemaradtunk. Ennek 

ellenére külön magyarázatokkal és gyakorlással igyekeztünk tőlünk minden telhetőt 

megtenni az adott tanulók megsegítésére. 

4. Milyen módszertani megoldásokkal segítetted tanítványaid haladását a digitális 

munkarend időszakában?  

A digitális munkarend nagymértékben lehetővé tette a digitális kompetencia fejlesztését. A 

tavalyi év kezdő lépéseihez képest nagymértékű fejlődésnek lehettünk tanúi. Igyekeztünk mi 



magunk is újabb tapasztalatokat szerezni, ezeket átadni, és új típusú feladatokkal fejleszteni 

az adott területet, hogy minél hatékonyabb legyen a tanulók otthon tanulása. Emiatt az idei 

év digitális munkarendje sokkal gördülékenyebb képet mutatott. Mivel a pandémia miatt 

csak a digitális oktatásban jelenhetett meg a páros és csoportmunka, ezt az alkalmat 

kihasználtuk. Az online órák során párokat, csoportokat jelöltünk ki, akik párbeszédeket 

adtak elő. Egy adott témán belül előfordult érvelés is, mely során egy bizonyos téma 

előnyeiről, hátrányairól beszéltek. Emellett rövid kisfilmek alapján lényegkiemelés volt a 

feladat, valamint rövid videókkal kapcsolatban memorizálás, szövegértés, emlékezet 

fejlesztése. Ezeken felül a tanulók előadhatták otthoni prezentációjukat a Discord 

alkalmazáson belül, valamint ők maguk is alkothattak feladatokat a Redmenta, vagy 

LearningApps felületen. 

5.  Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

Egy szülő kérésére felmerült az igény a nevelési tanácsadós kivizsgálásra, amelynek kezdő 

lépései már folyamatban vannak.  

Egy tanuló esetében pedig sajnos rendőrségi megkeresésre (iskolán kívüli események 

következtében) kellett osztályfőnöki jellemzést írni. 

6.  Mivel segítették, támogatták munkádat az iskolai szociális segítők? 

Segítségüket az idei tanévben nem volt szükséges igénybe venni.  

7.  Ellenőrzések száma a 2020-21. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

Hoskóné Dudás Ágnes  angol 5.n   nagyon alapos volt 

Hoskóné Dudás Ágnes  angol 5.n   nagyon alapos volt 

(Sino Zsuzsanna végezte mentorként) 

A látott órák alaposan és módszertanilag tökéletesen felépített tanórák voltak, ahol a tanulók 

többsége igen motiváltan vett részt az órán alkalmazott változatos feladatokban és 

munkatársunk tökéletes felkészültségéről tanúskodtak. 

8. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a gyerekek 
létszámát kérem!) 
  

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi    

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

 



Év végi beszámoló – II. rész 

(2020-2021-es tanév) 

Tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 

Angol munkaközösség 

 

Munkaközösségünk minden tagja ebben a tanévben is egységes teszteket íratott meg. Az 

emelt óraszámú osztályokban általában a hallásértés mindig jobban sikerült, mint az olvasott 

szöveg értése. Szövegek önálló kiegészítése több tanulónál is problémát okozott. A normál 

óraszámú osztályokban viszont a hallásértés jelentett nagyobb gondot. Valószínűleg az 

„angolos” osztályok tanulóinak többsége több autentikus anyaggal találkozik, illetve 

tudatosan is keresi annak lehetőségét, hogy hallásértését fejlessze filmek és egyéb 

internetes források segítségével.  A képfelismerés és a nyelvtani feladatok 

gördülékenyebben mentek. Az íráskészségen alapuló feladatok mindkét csoportnál – az 

emelt és az általános óraszám esetében - nagyobb nehézséget jelentettek. Sajnálatos módon 

a tanulók sokszor csak felületesen értelmezték a feladatokat, de előfordult az is, hogy már a 

feladatok utasításait sem sikerült nekik megérteni. A táblázat adatait elemezve a jövőben 

nagyobb hangsúlyt fektetünk ezeknek a feladatoknak a gyakoroltatására.  

Általánosságban elmondható, hogy a „True/False/Doesn’t say” típusú, az önálló 

szövegkiegészítést igénylő, valamint a szókincsre épülő feladatok okoztak az idei tanévben is 

gondot. Ráadásul sok tanuló a házi feladatait sem készíti el, vagyis az otthoni egyéni 

felkészülés, illetve a szavak elmélyítése elmarad, amelyek pontosan a fent említett 

problémák kiküszöbölésében nyújthatnának segítséget számukra. A tanórán a szókincs 

készség szintű alkalmazására kevés idő jut, hiszen a bevésésre kell helyezni a hangsúlyt.  

Továbbra is nagy problémát okozott egyes osztályokban a motiválatlanság. Nagyon jó 

példája volt ennek a 6.c osztály gyengébb csoportja. Az év elején lefektetett 

követelményrendszert elfogadták, de betartani nem voltak hajlandóak. A következetes és 

sokszori gyakorlás sem segített eredményeik javulásában. Ehhez még hozzájárultak a 

mindennapos fegyelmezési gondok. Szerencsére ilyen kirívó tanulási és magatartási 

hozzáállással más osztályokban nem találkoztunk. 

A tanmenetben előírt anyagokkal és témazárókkal a pandémia okozta helyzet miatt 

lassabban tudtunk haladni, ezért a tanulókkal a júniusban íratott témazáró dolgozatok 

gyengébb eredményeket tükröztek.  

Az online oktatás alatt sorra kerülő témazáró dolgozatok nem minden esetben mutatták a 

tanulók érdemi tanulását és egyben tudását, hiszen egyes tanulók az otthoni körülményeket 

kihasználva, sokszor szülői, illetve egyéb segítséget vehettek/vettek igénybe. Ezt mutatja az a 

tény is, hogy egyes osztályok bontott csoportjainál a korábban tapasztaltakhoz képest 

szembetűnően kisebb volt a témazárók eredményei közötti különbség az online és a jelenléti 

oktatás időszakában.  



Mivel sok tanóra elmaradt, ezért erőfeszítéseink ellenére sem tudtuk minden esetben 

maradéktalanul teljesíteni az előírt tananyagot. Különösen igaz ez a heti két órában nyelvet 

tanuló csoportoknál.  

Ahogy a beszámoló első részében említettük, az idén, a tavalyitól eltérően sikerült 

lebonyolítani a házi nyelvi vizsgát az 5. a, 7. b osztályokban. Összességben elmondható, hogy 

mindkét évfolyamon nagyon jól sikerültek a vizsgák: A 7.b írásbelije 74,5 %-os , szóbelije 

85%-os lett, átlagban az összesített teljesítményük 80%. Az 5. a osztály csak szóbeli vizsgán 

vett részt, melynek eredménye: 78%. Közülük két tanuló nem tudta teljesíteni a 

követelményszintet. Ennek ellenére eredményeik alapos felkészülésüket és felkészítésüket 

tükrözik.  

A beszámoló végén található táblázatban összesített adatok a korábbi évek tendenciáit 

mutatják: az alsós osztályokban általában jobb eredmények születtek, mint a felsős 

csoportokban, köszönhetően a játékosabb feladatoknak, valamint a nagyobb lelkesedésnek. 

Felsőben a leggyengébb eredményeket a normál osztályok produkálták, míg a németes és az 

emelt óraszámú osztályok jobban teljesítettek. 

A témazárók és a nyelvi vizsga tapasztalatainak figyelembevételével fogjuk megfogalmazni a 

jövő tanévre vonatkozó kiemelt céljainkat és feladatainkat és próbáljuk majd meghatározni 

azokat a területeket, amelyekre fokozott figyelmet kell fordítanunk. 

 

Bár az év végi felmérések, illetve témazárók köréhez kevésbé tartozik (inkább a gyerekek 

tehetséggondozásához, ám ott ilyen részletes táblázat nem készült) azért szeretném, ha 

szóba kerülnének a Sino Zsuzsanna kolléganőnk által felkészített 7. és 8. évfolyamos tanulók 

nyelvvizsgáinak táblázatba foglalt eredményei, amelyek mutatják, hogy milyen gyönyörű 

sikert értek el a tanulók nevelőjük segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az osztályok témazáróinak érdemjegybeli és százalékos eredményei 

 

 

 

 

 

Osztály 1. Csoport  2. Csoport Összesen 

 Osztályzat % Osztályzat % Osztályzat % 

2.a     4,3 86 % 

3.a 4,15 83 % 4,5 90 % 4,33 86,5 % 

4.a 3,8 76 % 3,9 78 % 3,85 77 % 

4.b (angolos) - - - - 3,49 69,3 % 

5.a 3,57 71.49 % 4,48 89,6% 4,02 80,5 % 

5.c 3,6 72 % 3,1 62 % 3,35 67 % 

5.n 4,5 90 % 4,1 82 % 4,3 86 % 

6.a 3,85  77 % 3,72 74,4 % 3,78 75,6 % 

6.c 1,63 32,6 % 3,54 70,8 % 2,58 51,6 % 

6.n 3,85 76,9 % 3,2 64 % 3,52 70,4 % 

7.b - - - - 3,85 77% 

7.c 3,3 66 % 2,93 58,6 % 3,12 62,4 % 

7.n 4,34 86,8% 3,33 66,6 % 3,83 76,7 % 

8.a - - - - 3,68 73,6 % 

8.c 2,9 58,08 % 3,8 76 % 3,35 67 % 

8.d - angolos - - - - 4,06 81,2 % 

8.d- németes - - - - 3,61 72,3 % 

8.n - - - - 4,3 86 % 

Alsó  3,99 79,8 % 

Felső  3,61 72,3 % 

Emelt  3,88 77,6 % 

Általános  3,1 62 % 

n-es  3,91 78,2 % 

Összesen  3,8 76 % 



A nyelvvizsga eredményei 

Origo Junior Nyelvvizsga A2 (5 fő– 7.b osztály) 

Fő Írásbeli % Szóbeli % Összesen % 

1 98 100 99 

1 92 97 94,5 

1 88 97 92,5 

1 84 97 90,5 

1 72 87 79,5 

Átlag: 86,8 95,6 87,76 

 

Origo Nyelvvizsga B1 Akkreditált (8 fő – 8.d osztály/angolos része) 

Fő Írásbeli % Szóbeli % Összesen % 

1 92 91 91,5 

1 85 95 90 

1 81 82 81,5 

1 80 74 77 

1 78 92 85 

1 75 88 81,5 

1 75 82 78,5 

1 72 80 76 

Átlag: 79,8 85,5 82,63 

 

(Azt gondolom, hogy ezt a táblázatot elkészíteni könnyebb volt, mint felkészíteni a tanulókat!!!) 
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1.  

 

 Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-

rendszerének, belső ellenőrzési szempontjainak való megfelelés, fejleszthető 

területek megerősítése.  

A munkaközösségi tagok beszámolóiból kitűnik, hogy minden tagja igyekszik a 

lehetőségeihez képest változatos módszereket és eszközöket alkalmazni nevelői és 

oktatói munkája során. A digitális munkarend időszakai inspirálóan hatottak  a 

kollégákra, több és újabb módszerrel ismerkedtek meg, amelyeket azóta is szívesen és 

eredményesen alkalmaznak. 

Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Magyarországi Németek Pedagógiai Intézete 

és Módszertani Központja, valamint az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai 

Oktatási Központja szinte heti rendszerességgel kínált fel online módszertani 

továbbképzési lehetőségeket, amelyek valóban segíteni tudták a szakmai munka újra 

gondolását. A tavalyi digitális munkarend hosszú hetei alatt hamar nyilvánvalóvá vált, 

hogy az élményszerű és hatékony idegennyelv –oktatás fenntartásához 

paradigmaváltásra van szükség, gyorsan és rugalmasan kell alkalmazkodnunk a 

járványügyi helyzet kihívásaihoz, valamint a pozitív és innovatív módszereket meg 

kell tartanunk a jelenléti oktatás időszakában is. 

Többségünk már jó ideje eljutott a tanár által uralt, frontális tanári munkát igénylő  

nyelvórától  a tanulók aktív részvételére épülő nyelvóráig, ahol  a tanár szerepe   

túlmegy azon, hogy kizárólag konkrét ismereteket, tudást átadó személy legyen. 

 Ehelyett moderátornak kell lennie. Régóta elvárás, hogy a nyelvóra célnyelven, azaz a  

tanított nyelven folyjon, és a nyelvtan-központúságot a beszéd-centrikus,  

kommunikatív központú nyelvoktatás váltsa fel. Itt szeretném kiemelni, hogy  

tanulóink házi nyelvi vizsga (Goethe és DSD I.), valamint végzőseink DSD I.  

nyelvvizsga eredményeit vizsgálva beigazolódni látszik munkánk , hiszen a  

részeredményeket összehasonlítva láthatjuk, hogy a szóbeli és írásbeli 

kommunikációra kapott értékelések sokkal jobbak, mint a hallásértésé vagy a             

szövegértésé.  
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A beszámolók alapján sokszínű és innovatív oktatás képét mutatja a német nyelv 

tanítása iskolánkban. Kollégáimmal  együtt minden olyan oktatási módszert 

alkalmazunk, amely közelebb vihet minket az adott csoport elvárható sikereihez. 

Helyzettől, csoporttól és tananyagtól függően válogatunk. Alkalmazzuk a tanár 

munkáján alapuló módszert, ez általában a magyarázat. A tanári magyarázatok során, 

amelyek időtartamát igyekszünk átlagosan kb.15 percre korlátozni egy-egy tanórán, 

használjuk az értelmező és okfeltáró magyarázatot. Igyekszünk bevonni a tanulókat, 

ezért a szemléltetés kiemelt szerepet kap, valamint az audiovizuális eszközök 

használata, amelyek segítik a tanulókat az összefüggések megértésében. 

 Előnyben részesítjük a tanuló munkáján alapuló módszereket, mint például a 

prezentáció felső tagozaton, vagy szóbeli beszámoló/kiselőadás 4. évfolyamon, 

valamint az önálló munka. Tanóráinkra jellemző a tanuló és a tanár közös munkájára 

építő nevelő-oktató módszerek, mint például a beszélgetőkör, vita. Ilyenkor fontos 

szerepet kap a tanulók érvelési technikájának fejlesztése, amely a nyelvvizsgákon 

kiemelt terület. A munkaformák közül használjuk a plénum előtt zajló osztálymunkát, 

az önálló egyéni munkát, a páros munkavégzést. Csoportmunkát és a kooperatív 

oktatási módszereket nagyon óvatosan használtunk a járványügyi előírások előtérbe 

helyezése miatt, figyelembe véve az OH ajánlását. 

 

A módszerek kiválasztásánál fő szempont, hogy legyen élmény a nyelvtanulás.  

Nincs csodamódszer, de annak a szemléletnek abszolút létjogosultsága van, hogy a 

nyelvtanulást élményalapon közelítsük meg, úgy gondoljuk, hogy ez célzottan növeli a 

tanulók motivációját, önbizalmát, miközben a kulcskompetenciák területén fejleszti 

idegennyelv-tudásukat, elsősorban beszédkészségüket. 

 

Általánosságban elmondható, hogy igyekszünk oldott légkört teremteni, mindenkivel 

személyes kapcsolatot kialakítani, a hangsúlyt a kommunikációra fektetni. Fontosnak 

tartjuk a játékos módszerek gyakori alkalmazását, ez alsó tagozaton szükségszerű és 

felső tagozaton is nagy motiváló erővel hat. A gyerekek lételeme a játék, még 7. és 8. 

évfolyamon is „nyerni szeretnének”, legyen szó audiovizuális élményt nyújtó 

internetes feladatról, vagy eszköz nélküli játékhelyzetről. 

      Kollégáimmal  úgy gondoljuk, hogy tanulóink egyéni különbségei sok esetben  

      jelentősek , így fontos a differenciálás. 
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      A differenciálás nemcsak a tanóra szerevezésénél fontos, hanem a tanulók  

      értékelésénél  , önértékelésénél is. 

Értékelési módszereink alapelve, hogy folyamatos visszacsatolást nyújtsanak, 

lehetőleg egyénre szabott legyen, minden esetben támogató . A diagnosztikus és 

szummatív értékelési formák mellett, hangsúlyt fektetünk a formatív értékelésre is, 

amely ösztönzi a tanulók önértékelését is.  

 A technikai eszközöket illetően laptopot, projektort, vezeték nélküli hangszórót, 

valamint tableteket használunk.  A járványügyi helyzet miatt ugyan nem minden 

tanórán volt erre lehetőség, de előrelátó tudatos szervezéssel megoldottuk, sok múlott  

a kollégák   együttműködésén, rugalmasságán. Ebben munkaközösségünk kiemelkedő 

volt, véleményem szerint a tanulók nem kerültek hátrányba, a tanórák hatékonysága és 

élményszerűsége közelített a járványügyi helyzet előtti időszakhoz.   

 

 

 

 Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott 

oktatási módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak 

felhasználásával. A különleges figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési 

szintjének biztosítása. Felkészülés az esetleges újabb digitális munkarendre. 

 

A beszámolók alapján kijelenthető, hogy a digitális oktatás minden csoportnál napi 

szinten megjelenik. . Úgy tapasztaltuk, hogy a tanulók – a generációjukra oly jellemző 

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

közösen a népszerű interaktív, multimédiás tankockakészítő oldalakon. Mindig  

örömmel fogadják az ilyen jellegű feladatokat, a passzívabb tanulók is lelkesen 

vesznek részt , jobban motiválhatóak.  

A diákok digitális kompetenciájának a fejlesztésére már év eleje óta nagy figyelmet  

szántuk és felhasználtuk az előző tanév digitális munkarend alatt szerzett  

tapasztalatokat.  

Sok online házi és gyakorló feladatot kaptak a tanulók, valamint számítógépen 

elvégezhető feladatokkal keltettük fel tanóra közben is   a figyelmüket. 

 

 

 



A 2020/2021. tanév év végi beszámoló-német nyelvi munkaközösség 
5

 

 A digitális oktatás során a gyakorló feladatokat online feladatok formájában kapták 

 meg, a szavakat, nyelvtani szerkezetek leírását pedig PPT-ken keresztül tanulták, 

melyek az órákon is hasznosnak bizonyultak, és az otthoni gyakorlás során is könnyen  

hozzáférhetőek   lettek.  

Az SNI és BTM-es diákoknak a tanórákon nagy segítség volt a digitális 

            munkarend ideje alatt megismert audiovizuális szemléltetés, valamint a tanulók saját 

          maguk is megfogalmazták óraközi, óra végi értékelések alkalmával pozitív  

           tapasztalataikat.  

Leginkább az új szóanyag elsajátításában és rögzítésében vettük hasznát a digitális  

technológiának . 

 

Kollégáim többsége már tanév elején létrehozott osztálymappákat a különböző 

plattformokon, ahova sorra töltötték fel a feladatokat, amiket hol tabletes órákon, hol 

otthoni gyakorlásként adtak fel. Az osztálymappa lehetővé teszi, hogy a tanulók 

egyéni haladását nyomon követhesse a pedagógus. A szorgalmasan elvégzett feladatok 

után jeles érdemjegyet kaptak. 

A tanulók nagyon szerették ezt a megoldást, a discord felület sokkal közelebb áll 

hozzájuk, mint a KRÉTA, azonnal fogadnak és küldenek információkat  , feladatokat 

és kérdezni is tudnak, ha valami nem világos.  

 

 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.  

      Tanítványainkkal gyakran beszélünk a megfelelő tanulási módszerekről, úgymint a  

       rendszeres  , nem kampányszerű tanulás és az óráról órára történő felkészülés 

fontossága  , tanácsokat kapnak a hatékony szótanuláshoz, ötleteket 

szókincsfejélesztésre, kiemeljük a jó      időbeosztás fontosságát és beszélünk a 

tanuláshoz szükséges élettani feltételekről:    

     megfelelő   mennyiségű alvás, egészséges életmód, károsan befolyásoló tényezők  

      (túl sok online- jelenlét). 
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  A jól működő  discord csoportok a jelenléti oktatás időszaka alatt is aktívak maradtak, a 

tanulók bármikor feltehették kérdéseiket, így folyamatos segítséget kaptak, mi pedig  

folyamatosan rendelkezésre álltunk. Sokan éltek is vele, ezt többen a munkaközösségből 

jövőre is így tervezzük. Rendkívül hatékony volt ez a munkaforma a DSD I. nemzetközi 

nyelvvizsga szóbeli vizsgáira való felkészülésben, nem voltunk tanteremhez kötve, a 

discord felületen akár hétvégén is tudtuk rugalmas időbeosztással gyakorolni. 

 

A tanulási morált szintén többnyire az online feladatokkal erősítettük, valamint a 

jelenléti oktatásban a pármunkával. Idén sok csoportmunkára nem volt lehetőség, 

maximum kis létszámú csoportban dolgoztak maszkban . 

 

 Országos mérésekre való felkészítés: az előző évi mérések eredményeinek 

elemzése, a fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák 

kidolgozása munkaközösségi szinten a jobb eredmények elérése érdekében.  

A felkészítés a tanév folyamán folyamatos volt, a digitális munkarend időszaka alatt is 

sikeresen megvalósult, ezért minden érintett csoport elérte az elvárt szintet. A 

felkészülés alatt ezen a területen is hasznosítottuk a digitális kompetenciák 

fejlesztését. Részletesebb elemzést a tanév végi mérések elemzésével együtt csatolom. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok 

felállításával, szülők bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer 

biztosításával.  

           (tanulási akadályok csökkentése; a jövőkép erősítése; közvetlen irányított 

tanulás kialakítása, segítése)  

Mind az alsó, mind a felső tagozatos osztályokban vannak tanulók, akiknél különböző 

 okokból – többnyelvűség, iskolaéretlenség, halmozott tanulási nehézségek, problémás  

családi  háttér - fennáll a lemorzsolódás veszélye. Ezen tanulók esetében gyakran 

 egyeztetünk a szülőkkel arról, hogy épp hol tart a gyermek, milyen nehézségei 

vannak,  

milyen támogatást, könnyítést tudunk adni neki. Rendszeresen konzultálunk a  

 kollégáinkkal, ők mit javasolnak, tanácsolnak ezen tanulók esetében, valamint arra is 

 többször volt példa a tanév során, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 

 iskolánkba kihelyezett munkatársaival konzultáltunk az érintett gyermekről és 

közösen 

 gondolkodtunk, hogy tudnánk segíteni a felzárkóztatását. Volt olyan kolléga, aki zöld  
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óráját  rendszeren az érintett tanítvány felzárkóztatásának szentelte. 

A lemorzsolódás elkerülése érdekében rendszeresen rögzítettük a tananyag 

hozzáférését és a házi feladatot a Kréta-rendszerben, a discord  csoportokban ,több 

számonkérési és javítási lehetőséget adtunk, segítettünk felzárkózni. 

 

 

 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára. 

Kollégáim a tanórák keretében és tanórán kívül is készítették tanítványaikat a 

középfokú beiskolázási eljárás német nyelvű szóbeli meghallgatásaira. 8. osztályos 

osztályfőnökként az osztályfőnöki órákon a matematika felvételi egyszerűbb feladatait 

is gyakorolták, szöveges feladatokat közösen értelmeztek, hogy egyáltalán hozzá 

tudjanak kezdeni és részpontokat kaphassanak. A magyar nyelvű szóbeli elbeszélgetés 

várható kérdéseire is igyekeztek gyakorolni. 

  

 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele.  

A járványügyi helyzet és a digitális munkarend elrendelése miatt, ebben a tanévben 

nem került sor német szakos kolléga ellenőrzésére. 

 Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi 

támogatása, mentorálása. 

Szeptembertől gyakornok kollégával bővült szakmai közösségünk. Úgy gondoljuk, 

hogy jelenlétével nem csak személyiségével, de példaértékű szorgalmával, szakmai 

felkészültségével is nagy mértékben erősítette csapatunkat. Beilleszkedése 

zökkenőmentes volt, minden vállalt és rábízott feladatát maradéktalanul és nagy 

odafigyeléssel látta el. Lendületet és színt hozott közénk. Mi szívesen segítettük, napi 

kapcsolatban voltunk vele, többször járt nálunk órát látogatni, a megfogalmazott 

javaslatokat beépítette munkájába. A tanév végén Pedagógus I. fokozatba került kiváló 

eredménnyel, amivel nagy örömöt okozott nekünk is. Méltán lehetünk rá büszkék! 

 

Kollégáim egybehangzó véleménye szerint, munkaközösségünkben rendkívül jól  

működik egymás szakmai és emberi támogatása. Kollégáim többsége bármikor 

 fordulhatnak kéréssel, kérdéssel egymáshoz, mindig számíthatunk egymás a 

tanácsaira, 

ötleteire. 

 A munkaközösséget térintő feladatmegosztás nagyon jól működik köztünk. Arra is  
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figyelmet fordítunk, hogy egy-egy több feladattal járó időszakban tehermentesítsük  

egymást. Saját ötleteinket – vonatkozzon az egy tanóra megvalósítására, vagy a  

tanulókkal való kommunikációra, mindennapi kapcsolatápolásra – szívesen és 

 rendszeresen megosztjuk egymással, kölcsönösen jól fogadjuk a tanácsokat. 

 

 Többségünk a mindennapi  munka során az egyes osztályokban  párban lévő 

kollégáival 

 törekeszik az egységes követelményrendszer kialakítására és megvalósítására. 

  

Ennek érdekében rendszeresen egyeztettünk egymással, hogy egy adott osztálynál 

 milyen módszerrel dolgozzunk a leghatékonyabban , megbeszéltük a számonkérések 

formáit és mennyiségét, egyeztettük a pontozási/értékelési elképzeléseinket. 

A munkaközösség discord csoportjában rengeteg feladatot osztottunk meg egymás 

között, így ezek a következő években is visszakereshetők és bevethetők lesznek. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi 

évfolyamon a már kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

A német nyelvi munkaközösség szakmai munkájába ezen a területen nem hozott 

változást az új NAT. Tankönyveink nemzetiségi osztályokban egynyelvűek, 

németországi kiadók könyvei, a meglévő egységes mérőanyaggal dolgoztunk ebben a 

félévben is, nem kellett újakat összeállítani, mert az új helyi tantervhez passzoltak a 

meglévő könyvek. 

     A „b” évfolyamokon sem volt tankönyvváltás, az új NAT-ra módosított OFI-is sorozat 

     összhangban állt a bevezetett új helyi tantervvel, egységes központi mérőanyagot 

      használunk a könyvekhez. 

 

 A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új 

módszerek nevelési programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a 

differenciálás, valamint a korszerű pedagógiai módszertani alapelvek 

alkalmazása. Számunkra változatlanul kiemelt szerepet kap az aktív tanulás, a 

tanulói kompetenciafejlesztés. 

 A NAT2020 által előnyben részesített módszerek közül a differenciálás a 

tanóráink  nagy részén megvalósult mindkét irányban. A tehetségesebb tanulók extra 

feladatokat, vagy több, bonyolultabb feladatot kaptak, míg a felzárkóztatásra szoruló 
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diákok több tanári segítséget, egyszerűbb feladatokat, hosszabb gondolkodási, 

feladatmegoldási időt. A tanulás támogatása érdekében az év során megismertettük a 

diákokkal a hatékony tanulási stratégiákat, tanácsokkal láttuk el őket. Az idegen nyelvi 

kommunikációs kompetencia fejlesztésére egész évben nagy figyelmet fordítottuk.  

Úgy gondoljuk, hogy a Nemzeti Alaptanterv által meghatározott kulcskompetenciák  

fejlesztése szakmai munkaközösségünkben jól működik.  

Számunkra egyik legfontosabb az  anyanyelvi és idegennyelvi kommunikációs 

kompetencia fejlesztését tanóráinkon rendszeresen szóbeli feladatokkal, szituációs 

gyakorlatokkal, a beszédkészséget fejlesztő gyakorlatokkal próbáljuk elősegíteni. 

A tanórákba beépített interaktív, online feladatokkal segítjük    tanulóinkat a  digitális 

 kompetenciájuk fejlesztésében. Törekedtünk arra, hogy a járványügyi helyzetet  

mérlegelve ugyan, de alkalmazzuk a Helyi Tanterv módszertani ajánlásait, 

élményszerű 

 és önálló tapasztalatszerzésre támaszkodjanak tanítványaink a tanulási folyamat 

során,  

valamint megjelenjenek a tantárgyak közötti kapcsolódási pontok. 

A csapatmunka, az összedolgozás, a gyerekek társas kapcsolati kompetenciájának 

 fejlesztéséhez nagyon jól hozzájárulnak a tanórákon rendszeres csoportos 

 versenyfeladatok, valamint az új szóanyag és a különböző beszédfordulatok gyorsabb 

 elsajátítása érdekében gyakori párbeszédes feladatok, melyek a mindennapi életből  

merített témákat érintenek. 

 

 A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

Munkaközösségünk egyértelműen a kommunikációs kompetenciákat tartja a 

legfontosabbnak, az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs kompetenciát, 

mindemellett a digitális kompetenciát és az önálló, hatékony tanulást is 

elengedhetetlennek érezzük. A gyerekek a feladatok jó részét online készítik, 

gyakorolják, küldik el, ez mindkét utóbbi kompetenciájukat fejleszti. A 

kulcskompetenciák közül a legfontosabb szerintünk az anyanyelvi kompetencia 

fejlesztése, hiszen ez minden más kulcskompetenciának és kompetenciának az alapját 

szolgálja. Idegen nyelvi órákon ezt a fonetika, lexikológia, szintaxis, pragmatika, 

szófajtan, retorika szükséges ismereteinek a magyarázatával, valamint a német  és 

magyar nyelv között meglévő hasonlóság és különbség feltárásával, kontrasztív 
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nyelvészeti, nyelvpedagógiai szempontok figyelembe vételével segítjük a diákokat a 

tananyag elsajátításában.  

 Idegennyelvi kommunikáció minden német nyelvű óránk része, törekszünk arra, hogy 

a tanulók kérdések, filmbejátszások , „beszédes” képek segítségével egyre 

árnyaltabban tudják kifejezni magukat németül, egyre nagyobb háttérismerettel 

rendelkezzenek a német szokásokkal, mindennapi élettel kapcsolatban. Jellemzőek 

továbbá az élményalapú  szituációs  gyakorlatok, a beszédkészséget fejlesztő 

gyakorlatok.  

Osztályfőnökként igyekeztünk a tanulók személyes és társas kapcsolati kompetenciáit  

közösséget formáló közös élményekkel erősíteni. Ilyenek voltak az közös délutáni  

filmnézések, vagy zenés, táncos játékdélutánok, osztálykeretben ünnepeltek farsangi 

mulatságok. 

 

 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 összekapcsoltuk a témák feldolgozását a német nyelvvel. 

Tekintettel arra, hogy a témahetek a digitális munkarend idejére estek, feldolgozásuk 

online tanórák keretében valósult meg felső tagozaton. A tanulók nyitottsággal 

fogadták kezdeményezéseinket és aktívan vettek részt. Tapasztalataink szerint ezek a 

tanórák katalizátorként hatottak az önálló véleményalkotás, érvelés és a tanulók   

német nyelvű vitakultúrájának fejlesztésére. 

 Az 1. és 5. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítése. 

Szeptemberben került sor az 1. és 5. 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. 
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 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül 

versenyekre való aktív felkészüléssel és részvétellel.  

Elsősorban a differenciálás lehetőségével élünk. A tanórák tervezésénél figyelembe 

vesszük, hogy van aki gyorsabban és van, aki lassabban halad, nem mindenkire 

passzol ugyanaz a méret. Nyelvi csoportjaink túlnyomó többsége nem homogén, ezért 

a tehetséggondozás csak rendszeres és tudatosan tervezett differenciálással valósítható 

meg. Még a tehetségígéretes tanulók között is nagy figyelmet kell fordítani az egyéni 

ütemben való haladásra, tehát tulajdonképpen egyénre, vagy nagyon kis csoportokra 

bontott differenciálás segíti a leghatékonyabb munkát. 

Hagyományos tanulmányi versenyeink ebben a tanévben a járványügyi helyzet miatt 

elmaradtak. A tehetséggondozás leszűkült a házi nyelvi, illetve a nemzetközi 

nyelvvizsgákra való felkészítésre. 

 

 A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra 

érkezett 5. évfolyam beilleszkedésének megkönnyítésére. 

Tanóráinkon rendszeresen próbáltunk időt szakítani a tanulók, különösen az 5. 

évfolyamos csoportok viselkedéskultúrájának fejlesztésére. Szituációs gyakorlatok és 

a gyakori beszélgetések segítettek minket ebben a feladatban. Egy-egy tanóra elején 

időt szántunk arra, hogy meghallgassuk a tanítványaink   által tapasztalt nehézségeket, 

segítsük  őket a beilleszkedésbe. Osztályfőnöki órákon kollégám rendszeresen 

átbeszélte a témákat, amelyek az iskolai és magánéleti helyes viselkedési formákról 

szóltak. Az egyik legfontosabb célja volt, hogy 5. évfolyamos osztályának  

megkönnyítse  a felső tagozatba történő beilleszkedést. Bár vannak még nehézségek, 

vannak területek, ahol az osztály tanulóinak még fejlődniük kell – ilyen még a 

különböző szaktanárok egyéni és különböző követelményeinek a megértése és 

elfogadása, valamint a magázódó megszólítás elsajátítása felnőttekkel szemben –, 

ennek ellenére úgy gondolja sikerrel járt és a kiskamasz közösség formálásában is 

sokat tudott segíteni. 

 

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

a digitális módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a 

digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb támogatása.  
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2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak 

megvalósulását!   

 

Céljaink és feladataink: 

Az alább felsorolt célok megvalósulásáról részletesebben az egyes pontok alatt írtam. 

 

 Belső tudásmegosztás munkaközösségen belül: óralátogatás, továbbképzési 

tapasztalatok megosztása, folyamatos önképzés, módszerek megosztása. 

 

 Új kollégánk szakmai és emberi támogatása, mentorálása. 

 

 Az 1. és 5.évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a 

tanmenetek elkészítése. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1.és 5.évfolyamon ,a többi évfolyamon 

a már kidolgozott egységes követelményrendszer  használata. 

 

 Változatos módszertani eszközök alkalmazása a nyelvi órákon: modern 

szemléltető eszközök és IKT alkalmazása, naprakész módszertani ötletek 

használata. 

 

 Differenciálás a tanórákon: a német nyelvórákon túlnyomórészt a tehetséges, de 

az SNI-BTM -es tanulók igényeinek figyelembevétele is az óratervezésnél. 

 

 Magas szakmai színvonalon nyújtott nyelvoktatás: az intézményi belső ellenőrzés 

szempontjainak való megfelelés, fejleszthető területek megerősítése ( felső 

tagozaton az olvasott szöveg értése), a célul kitűzött nemzetközi 

nyelvvizsgaszintek elérése. A célul kitűzött nyelvi szinteket szinteket sikerült ebben a 

tanévben is elérni 8. évfolyamon. A Goethe-Intézet egységesen őszre tolta 

vizsgaidőpontjait A1 és A2 szinteken. 

 

 Tanulási morál további erősítése: a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának 

erősítése:  
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  A kommunikáció központú nyelvoktatás előtérbe helyezése: komplex 

kommunikációs feladatok beépítése a tanórákba: igazodva a saját intézményi, 

valamint a központi stratégiai dokumentumokhoz kiemelt figyelmet fordítottunk az 

ehhez kapcsolódó kulcskompetencia fejlesztésére. 

 

  A nemzetközi nyelvvizsga mintájára épülő házi nyelvi vizsga kidolgozása és 

lebonyolítása: teljesítettük ezt a célt, rendben lezajlottak a vizsgák. 

 

 A Goethe Intézet Fit in Deutsch A1, Fit in Deutsch A2 , valamint  DSD I. (A2-B1) 

egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgákra való szakszerű felkészítés. 

 

Céljaink és feladataink 

 

A német nyelvoktatás területén: 

 a kerületi óvodák részére ingyenes, játékos német nyelvi foglalkozások 

biztosítása: a járványügyi helyzet miatt sajnos erre nem volt lehetőség  

  a házi német nyelvi vizsgára való felkészítés és lebonyolítása 5. és 7. évfolyamon: 

A házi nyelvi vizsgákat 2021.május 31-2021.június 02. között sikeresen 

lebonyolítottuk, részletes elemzést a tanév végi mérések elemzésével csatolom. 

 tanulmányi versenyeken való aktív részvétel: tehetséggondozás tanórán és 

tanórán kívül, versenyeztetés : a versenyeztetés sajnos nem tudott megvalósulni 

 tehetséges diákok nyelvvizsgára való felkészítése A1, A2 és B1 szinten: tanórán és 

tanórán kívül készítettük a nemzetiségi osztály tanulót a a házi nyelvi vizsgákra, 

valamint a DSD I. nemzetközi nyelvvizsga próba-illetve „igazi” vizsgájára 

 rendszeres nyelvvizsga típusfeladatok gyakorlása: ez teljes mértékben megvalósul 

minden nemzetiségi csoportban felső tagozaton 

 országos nyelvi mérésekre való eredményes felkészítés: a  kompetenciamérés és 

nyelvvizsga eredmények megtartása, emelése, a fejleszthető területek (olvasott 

szöveg értése) figyelembe vételével: a méréseken minden csoport teljesítette az elvárt 

szintet, részletes elemzést a tanév végi mérésekkel csatolom 

 a 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolai felvételi vizsgára: szaktanárként 

minden segítséget megadtak kollégáim tanórán és tanórán kívül is a felkészüléshez. 

 

Német nemzetiségi hagyományok ápolása területén 
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 közösségépítő programok szervezése : csak osztálykeretben (Oktoberfest, farsang 

)vagy online formában (Márton-nap) valósulhattak meg. 

 nyári tábor ausztriai helyszínnel : elmaradt 

  szoros kapcsolat a külső szakmai partnerekkel :  

Külső szakmai partnereink közül ebben a tanévben a következőkkel tudtunk 

kapcsolatot ápolni: a XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Goethe-Intézet, 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja. Legszorosabb 

együttműködést a kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal ápolunk, rendszeres 

kapunk anyagi     támogatást. Szakmai munkánkat példaértékű módon  , szívvel-

lélekkel segítik. 

                                                                                                        

3. Hogyan építetted be mindennapi munkádba a tehetséggondozást, valamint a 

felzárkóztatást, korrepetálást? 

Számonkéréseknél és órai feladatoknál a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak 

szakvéleményük alapján   többletidőt biztosítunk, differenciálunk.  

A felzárkóztatást, korrepetálást általában úgy oldottuk   meg, hogy az érintett 

tanulóval a discord felületen külön foglalkoztunk, gyakorlófeladatokat adtunk. 

A kifejezetten jó képességű tanulóknak nehezebb, összetettebb feladatokat adunk, 

magasabb nyelvi szinten kommunikálunk velük, a tanulókkal közösen 

meghatározott célkitűzéseket helyezünk magunk elé. (Nemzetközi nyelvvizsgák, 

Házi nyelvi vizsgák)  

A tanulók állandó visszacsatolást kapnak teljesítményükről társas-és önértékelés 

formájában is. 

 

4. Milyen módszertani megoldásokkal segítetted tanítványaid haladását a 

digitális munkarend időszakában?  

 

Rendszeresen kommunikáltunk   tanítványainkkal arról,  hogy kinek milyen  

nehézségei  

adódtak  a digitális munkarend ideje alatt. Az írásbeli beadandó feladatok számát 

 minimalizáltuk, a határidőket úgy szabtuk meg, hogy mindenki számára kényelmesen  

teljesíthető legyen. Törekedtünk  arra, hogy minimális házi feladatot adjunk és a 45 

 perces időkeretbe minden feladat ellenőrzéssel együtt beleférjen. Nagyobb 
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 hangsúlyt fektettünk  a  

szóbeliségre, mint például kérdés-válasz gyakorlása, párbeszédek alkotása, önálló 

 összefüggő beszéd. Sok online, multimédiás feladatot készítettünk és osztottunk meg  

tanulóinkkal, melyek a gyakorlást, a tananyag „automatizálását” szolgálták.  

Egyik kollégám esetében a digitális munkarend alatt a tankönyv, munkafüzet és a 

 füzet helyett minden  

tartalmat digitális formában kaptak meg a diákok, azért hogy ne kelljen egyszerre a  

laptopot, telefont kezelni a könyvet kinyitni, a füzetbe írni . A megtanulandó  

szavakat, kifejezéseket, nyelvtani szerkezeteket PPT-éken kapták meg a feladatokat  

pedig IKT-alkalmazásokon oldották meg. Hangcsatornán még csoportmunkát is meg  

tudtunk valósítani, ami a huzamos idejű egyedüllét időszakában nagyon kedvelt  

munkaforma volt a tanulók körében. 

 

5. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

Az 5.n osztályom egyik tanulójának családi és szociális helyzete nehezített. A 

Fióka Család- és Gyermekjóléti Központtól 2021. januárjában felkérés érkezett , 

amelyben a gyermek védelembe vételének rendkívüli felülvizsgálata miatt 

részletes pedagógiai szakvéleményt kértek . A szakvéleményt – a központ által 

megadott paraméterek alapján – elkészítette kollégám . 

A 7.n osztályban egy fő esetében szintén családi problémák miatt kellett 

szakvéleményt írni és gyermekpszichológus segítségét kérni. Annak érdekében, 

hogy a lemorzsolódását megakadályozzuk és segítsük a tanulókat  

tanulmányaikban, rendszeresen konzultáltunk a gyermekvédelmi szolgálat 

kihelyezett munkatársaival.  

 

6. Mivel segítették, támogatták munkádat az iskolai szociális segítők? 

Rendszeresen információt cseréltünk az érintett tanulók helyzetéről, érdeklődtek a 

tanulmányi eredményeiről, korrepetálással segítették a felzárkóztatását. 

Hangsúlyozták, hogy bármikor rendelkezésünkre állnak, valóban nyomon követték 

a segítségre szoruló gyerekeket és folyamatos visszacsatolást kértek.  

 

7. Ellenőrzések száma a 2020-21. tanévben.  

A jelenléti oktatás bevezetését követve , úgy éreztem szeptemberben, hogy két új 

kollégámnak inkább óralátogatási lehetőséget kínálok fel, mielőtt én mennék. Így aztán 
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szeptemberben több órámon is hospitáltak, minden olyan csoportomban megtekintették a 

munkát, amelyre az órarendünk lehetőséget adott. Ez 3 tanóra hospitálása volt fejenként. 

Miután ezen túl voltunk, október elején én is vendégeskedtem náluk. 

Árpádné Király Gabriellát a 2.n osztályban látogattam meg. Tapasztalataim szerint nagyon 

gyermekcentrikus, de kellően határozott személyiség, aki pedagógusként képes arra, hogy 

kezében tartsa az irányítást, mégis elég teret adjon a tanulók aktív órai részvételének. Jól 

megtalálta az egyensúlyt.  

A tanóra szervezése igazodott a tanulók életkorához, mozgalmas, sok játékos elemet és 

valóban tanulási élményt nyújtó feladat jelent meg. Alkalmazott digitális eszközöket, ügyelt 

arra, hogy minden nyelvi készség: a hallás utáni megértés, a beszéd, az írás és az olvasás is 

fejlesztve legyen. A tanóra elején kitűzött célok meg is valósultak és az arányok sem tolódtak 

el. Személy szerint teljesen egyetértek több olyan nyelvésszel, akik az idegen-nyelv 

eredményes tanulásának sikerét többek között abban látják, ha a tanóra 2/3 részében a tanuló 

aktívan használja a nyelvet, kommunikál szóban, illetve írásban és a passzív részek, mint 

hallás utáni megértés, vagy az olvasásértés a többi részben jelenjen meg. Ez természetesen 

változhat , a 2.osztályosok még természetes, hogy kevesebbet írnak. 

Örömmel vettem, hogy az általam korábban említett szakmai javaslatokat és módszertani 

ötleteket viszontláttam az órán, sőt akár tovább is lett gondolva, az adott csoportra szabva. 

Ebből arra következtetek, hogy kollégám szívesen fogadja a javaslatokat, nyitott és fejlődni 

kívánó személy. Az óramegbeszélésen két fő javaslatot tettem: legyenek elosztva úgy a 

tevékenységek, hogy a tanulók figyelme mindig le legyen kötve, ne legyenek „üres járatok”, 

tehát differenciálni kell. Érdemes több, de rövidebb  feladattípussal  készülni, így azok a 

tanulók is le lesznek kötve, akik éppen nem a pedagógus fókuszában vannak, vagy éppen 

„várnak „ a társakra. Ezzel a fegyelmezési gondokat is előre ki lehet küszöbölni, bár nem volt 

jelentős, mégis nagyobb lenne az órai nyugalom. A másik javaslatom az értékelésekkel 

kapcsolatban volt. Az óraközi értékelések rendben voltak és megjelent az tanóra végi 

értékelés is, viszont elmaradt a tanulói önértékelés. Erre vonatkozóan is tettem javaslatot, 

mutattam néhány ötletet, amely 2. osztályban is működhet. A visszacsatolásból az derült ki, 

hogy azóta beépült ez a gyakorlat a mindennapokba. 

 

Berghoffer Ramónánál 3 alkalommal jártam, alsóban és felsőben is. Szintén a 2.n osztálynál 

hospitáltam. Gyakornok kollégám ügyesen megoldotta a feladatát, a tanóra jól szervezett volt, 

sok kreatív, saját készítésű feladattal. Szintén kihasználta az IKT-eszközök előnyeit. 

Rendkívül motivált és lelkiismeretes, valamint jól terhelhető. Magas benne a belső igény arra, 
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hogy munkáját a tőle telhető legmagasabb szinten lássa el. A javaslatokat köszönettel fogadja 

és be is építi munkájába, ez kiderült a további látogatások során. Örömmel tanít, ez jót tesz a 

pozitív munkaklíma kialakulásának. Konkrét javaslatokat az ő esetében is a hatékonyabb 

munkaszervezésre és a tanulói önértkelés, valamint az időkeret kijelölésére tettem. 

Picit több fegyelmezési gond akadt, mint a másik csoportban, de ez természetes, oka a 

tapasztalat hiánya még. 

Amire még fontosnak tartottam felhívni a figyelmet: a tanóra lehetőleg 90 %-a folyjon a 

célnyelven, akkor is, ha nem mindent értenek elsőre. Amennyiben túlságosan kiszolgáljuk a 

tanulói igényeket és az anyanyelvükön is megkapják az információkat, nem törekednek arra, 

hogy megértsenek mindent, valamint kevésbé figyelnek. 

A 6.b osztályban látott tanórára szintén az volt jellemző, mint az előbbire. Itt nem volt 

fegyelmezési probléma, a tanóra elérte célját, élményt nyújtó feladatötletek jelentek meg 

online formában. A célnyelv gyakoribb használatát ebben az esetben is javasoltam, bár 

elismerem, hogy gyengébb csoportoknál nehéz célnyelven tanítani nyelvtani ismereteket. a 

tanulói önértékelés viszont remekül működött már. 

Összeségében azt mondhatom, bár több olyan fiatal pedagógus lenne a közoktatásban, mint 

két új kollégám. 

 

 

8. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

A versenyek ebben a tanévben sajnos rendre elmaradtak. 

 

  

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi    

Fővárosi    

Regionális    

Országos    
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9. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.a        

8.b        

8.c        

8.d 19 5 26,3 12 63,2 2 10,5 

8.n        

 

 

10. 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 ? ? ? 

 

 

11. Tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 

Leadási határidő e-mailben 2021. június 23.  
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I. Bevezetés 

Munkaközösségünk a tanév végi mérések keretében nem használ a tanmenetek és 

tankönyvek tartalmát mérő, általunk összeállított tanév végi egységes, szintmérő 

dolgozatokat. 

Alsó tagozaton és felső tagozaton a heti három tanórában német nyelvet tanuló 

csoportokban az egységes követelményrendszer alapelve mentén haladva, egységes 

témazáró dolgozatokkal mérünk. Felső tagozaton a nemzetiségi csoportok esetében 

viszont külső szakmai partnereink, mint a Goethe-Intézet és a DSD I. Nemzetközi 

Nyelvvizsgaközpont vizsgakövetelményeire támaszkodva mérjük a tanulók tudását. 

Ennek oka, hogy a munkaközösség legmagasabb szakmai célkitűzése, minél több sikeres 

nemzetközi nyelvvizsgához juttatni tanítványainkat. Az 5. és 7. évfolyamos nemzetiségi 

osztályokban ezért A1 és A2/B1 szintű házi nyelvi vizsgaanyagot használunk, amelyek a 

nemzetközi nyelvvizsgák mintájára épülnek fel. Ezen mérőanyagok segítségével amellett, 

hogy objektív és reális képet kapunk a csoportok  évfolyam végén  elért nyelvi szintjéről, 

tanulóink a későbbi „igazi”, sikeres nemzetközi nyelvvizsgák eléréséhez elengedhetetlen 

tapasztatalatokat is gyűjtenek, amelyek segítik őket vizsgahelyzetekben a magabiztos 

szereplésben és csökkenti bennük a vizsgahelyzet indukálta stresszt. Véleményünk szerint 

ezek a tapasztalatok fejlesztik szociális és kommunikációs kompetenciájukat és más 

tantárgyak esetében, valamint a középfokú beiskolázási eljárás során is előnyhöz juttatják 

diákjainkat. 
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II. Egységes témazáró dolgozatok értékelése 

1.n 2.n 3.n 4.n 5.n 6.n 7.n 8.n/d 

 

Szöveges 

értékelés 

lsd. a 

táblázat 

alatt 

Csop.B.R 

I.3,75 

II.3,18 

 

 

 

Csop.Á.G 

I.4,4 

II.3,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évf.: 3,78 

 

I.4,0 

II.3,87 

 

 

 

3,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évf.:3,68 

Csop.K.A 

I.4,12 

II.4,81 

3,71 

 

 

Csop.K.T. 

I.4,8 

II.4,81 

III.4,54 

IV.4,80 

 

 

 

 

 

 

Évf.: 4,51 

Csop.Á.G. 

I.4,33 

II. 4,25 

III.3,81 

IV.3,66 

 

Csop.M.K. 

I.4,0 

II.4,54 

III.3,2 

IV.4,36 

 

 

 

 

 

 

Évf.: 4,01 

Csop.K.T. 

I.3,62 

II.3,78 

III.4,07 

IV.3,69 

V.3,42 

Csop.M.K. 

I.3,8 

II.4,1 

III.4,2 

IV.4,5 

V.4,77 

 

 

 

 

 

Évf.:3,99 

„A” cs. 

I.4,41 

II.4,66 

III.5,0 

IV.4,75 

 

„B” cs. 

I.2,46 

II.3,76 

III.4,5 

IV.3,64 

 

 

 

 

 

 

Évf.:4,1 

Csop.KA. 

I.4.26 

4,59 

 

 

 

Csop.K.T. 

I.4,7 

III.5.00 

IV.4,66 

 

 

 

 

 

 

 

Évf.:4,62 

4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 

 

I.4,4 

II.4,4 

III.3,3 

 

 

 

 

 

 

 

Csop.B.R. 

I.3,8 

II.4,4 

III.4,66 

Csop.Á.G. 

I.3,81 

II.2,9 

III.3,16 

IV.3,45 

 

 

Csop.B.R. 

I.4,0 

II.3,64 

IV.4,0 

Csop.K.T. 

I.4,03 

II.4,46 

 

 

 

 

 

I.2,66 

II.3,43 

III.3,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2,8 

II.3,28 

III.- 

IV.3,76 

 

 

 

 

 

 



Tanév végi beszámoló-német nyelvi munkaközösség 2021.június 

Évf.: 4,03 Évf.:3,74 

 

Évf.:4,026 

 

Évf.:3,13 Évf.:3,28 

 

1. n osztály 

Minden számonkérés szóban történt, a tanult témakör szókincse lett mérve, a témakörhöz 

szorosan kapcsolódó kérdésekkel. A feleletekre mindig 2 héttel korábban elkezdtek készülni a 

csoportok, digitális feladatokat kaptak gyakorlásra és otthon is sokat tanultak a diákok. 

2. n osztály 

1. témazáró 

Témakörök: iskola, tárgyak az osztályteremben, iskolaszerek nevei, színek 

Nyelvtani anyag: határozott névelő tárgyesete, haben ige, tagadás nicht-tel 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

- Rejtvényfeladat: képek alapján iskolaszerek neveit a rejtvénybe beírni 

A tárgyi leckék szóanyagát a csoportok tanulói alaposan elsajátították és gyakorlatban 

is alkalmazni tudták. 

- A határozott névelők tárgyesetben álló alakjának kiválasztása 

- Mondatok párosítása – kérdés-reakció párosítása 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

- Mondatok kiegészítése a „haben” ige megfelelően ragozott alakjával 

A csoportok tanulóinak olykor nehézséget okoz, hogy megállapítsák, az adott igét 

melyik szám és hányadik személyben kell használniuk. Ennél a tananyagnál magyar 

nyelvtanból még nem vették az igét, ezért próbálták a kollégáim egyszerűen 

elmagyarázva, sok-sok írásbeli feladattal begyakoroltatni.  

 

- Mondatalkotás megadott szavakkal 

Néhány tanuló számára nehézséget okoz rájönni a helyes szórendre, illetve két-három 

tanulónál a hiányos szóismeretből, a nem rendszeres szótanulásból adódóan nem 

tudják pontosan értelmezni a megadott szavakat. 
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2. témazáró 

Témakörök: öltözködés, ruhadarabok nevei, színek 

Nyelvtani anyag: felszólítás, birtokos névmások (mein, dein), határozott névelők tárgyesete 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

- Rejtvényfeladat: képek alapján ruhadarabok neveit a rejtvénybe beírni 

A tárgyi leckék szóanyagát csoportom tanulói alaposan elsajátították és gyakorlatban 

is alkalmazni tudták. 

- Kérdés-megfelelő válasz/reakció összepárosítása 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

- Szavak kiegészítése betűkkel/betűkapcsolatokkal 

A tanulók számára olykor nehézséget okoz még a szavak helyes leírása, ez főleg a 

betűkapcsolatok esetében a leggyakoribb.  

 

- Mondatok kiegészítése határozott névelővel/birtokos névmással 

Mivel a mondatokban vegyesen, önmaguktól kitalálva kellett beírni vagy a megfelelő 

határozatlan névelőt, vagy egy birtokos névmást, legtöbbjüknek gondot okozott annak 

megállapítása, hogy melyik való az adott helyre. 

Egyéb számonkérési formák 

- Szavak számonkérése írásbeli röpdolgozat és szóbeli felelet formájában. 

- Párbeszéd eljátszása szóbeli felelet formájában 

- Egy adott témához kapcsolódó összefüggő szöveg előadása szóbeli felet formájában 

 

3. n osztály 

           A 3.n osztály  nagy  kihívás volt a kollégám számára, „egy zsákban két zsák bolha” 

csapat. Módszertanilag  új feladat volt, mert nagyon vegyes képességű a társaság: tíz kis 

táltos mellett ott van másik tíz problémás tanuló, akiket feladatban tartani igazi 

próbatétel volt. Nem segített az sem, hogy a nyelvóráik elég szerencsétlen időpontokba 

kerültek. Tavaly, a digitális oktatás alatt elmaradt a német írás tanulás, ez nagyon 

nehezen megy nekik, nem is szeretnek írni.  Nehézkesen tudtak haladni a tananyaggal, a 

múltidő a következő tanév elejére került.  
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  4.n osztály 

       A 4.n egyik csoportjára nagyon büszke kollégám!  Valahogy ebbe a csoportba kerültek a 

gyengébb tanulók. Szeptemberben a legegyszerűbb kérdésekre sem tudtak németül 

válaszolni, de hatalmas lépéseket tettek a tanév során. A digitális időszak megtörte 

ugyan ezt a lendületet, de a jelenléti oktatás során ismét szárnyra kaptak. Az osztály 

egészére jellemző, hogy előre láthatólag németből jól teljesítő, motivált csapat lesz 

felsőben. 

5.n osztály 

1. témazáró: 7-8. lecke 

Témakörök: a család bemutatása, foglalkozásnevek, ételek és italok nevei 

Nyelvtani anyag: birtokos névmások, a határozatlan névelő és a kein tárgyesete, brauchen 

ige, mögen/können módbeli segédigék, birtokos szerkezet 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

- Mondatok kiegészítése a megfelelő módbeli segédige (können, mögen) ragozott 

alakjával. 

- Rejtvényfeladat 

- Mondatalkotás a brauchen igével. 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

- Számok kiírása betűvel és a számokhoz megadott főnév többesszámú alakjának 

megadása 

A tanulók számára nehézséget okozott a számok helyes leírása betűvel, valamint az 

egyes számokhoz megadott főnevek többesszámú alakját is többnyire hibásan adták 

meg. Valószínűleg a szavak memorizálásakor egyáltalán nem vagy kevesebb 

figyelmet fordítanak a többesszámú alak megtanulására. 

 

- Mondatok kiegészítése a különböző névelők (határozott/határozatlan) tárgyesetével 

Bár a csoportok tanulói elméletben jól tudják a névelők tárgyesetének képzését, a 

gyakorlati feladatban sokszor hibásan írták be az adott névelő tárgyesetét. Ez 

leginkább abból eredt, hogy a főnevek névelőjét hibásan állapították meg.  
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2. témazáró: 10. lecke 

Témakörök: hobbi/szabadidős tevékenységek, helyszínek a városban 

Nyelvtani anyag: felszólítás, in+Akk. elöljárószó, egyenes és fordított szórend 

A legjobban sikerült feladattípusok:  

- Az in+Akk használata mondatban 

A csoportok tanulói a adott leckében sokszor előforduló és alaposan begyakorolt 

szavakkal ügyesen, szinte hiba nélkül használták az „in” elöljárószót.  

- Rövid igenlő és tagadó válasz megfogalmazása a feltett kérdésre 

A tanulók számára nem okozott nehézséget megérteni a feltett kérdést és mind 

tartalmilag, mind nyelvtani szempontból helyes válaszokat írtak. 

 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

- Felszólító mondatok képzése E/2 személyben 

Az egyik csoport tanulói többször is hibásan adták meg egy-egy ige felszólító módú 

alakját, ez különösen a tőhangváltó igék esetében volt gyakori. Ennek oka, hogy vagy 

nem ismerték fel, hogy az adott ige tőhangváltó, vagy nem tudták alkalmazni a 

felszólító mód tőhangváltó igékre vonatkozó szabályait. 

Egyéb számonkérési formák 

- Szavak számonkérése írásbeli röpdolgozat és szóbeli felelet formájában. 

- Párbeszéd eljátszása szóbeli felelet formájában 

- Egy adott témához kapcsolódó összefüggő szöveg előadása szóbeli felet formájában 

- Gyakorlati feladat: szöveg fordítása, rövid e-mail írása 

- Redmenta-teszt 

Az osztály témazáró dolgozatainak átlaga romlott az első félévhez képest. Ennek okát abban 

látjuk, hogy egyre komplexebb és önállóbb nyelvhasználatot követelnek meg a 

számonkérések, valamint a digitális munkarend márciusi elrendelésével több tanuló leszakadt 

és önmagához képest gyengébben teljesített. 
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6.n osztály  

Ez az osztály tartani tudta témazáró dolgozatainak átlagát, a digitális munkarend alatt aktívan 

részt vettek az online órákon, így a jelenléti oktatás visszatértével sem mutattak nagy 

eltéréseket. Ez az eredmény az egyik csoportnál több gyakorlással érhető csak el, mert 

kollégám véleménye szerint csoportja gyenge az általa eddig tanított, többi nemzetiségi 

csoporthoz képest. 

A másik csoport többsége motivált, aktívan dolgoznak a tanórákon, a tanult új ismerteteket 

hamar beépítve biztos lépésekkel araszolnak az önálló nyelvhasználó szintje felé, ami a B1 

szint lenne a 8.évfolyam végén. Könnyen és biztosan használják a mellékmondati szórendet 

és melléknévragozást különböző esetekben, amelyek a második félév kiemelt nyelvtani 

témakörei voltak. Szókincsük megfelelő, néhány tanulóé kifejezetten bő, így többségük képes 

az őket érintő témákról írásban és szóban is igényes mondatokkal önálló véleményt alkotni, 

érvelni mellette/ellene, valamint saját tapasztalatait megfogalmazni.  

7.n osztály 

A két csoport között óriási a különbség, ezt jól tükrözi a témazárók átlaga is. Míg az „A” 

csoport éves átlaga 4,7, addig a „B” csoport átlaga 3,59, tehát 1,1-del gyengébb. Ennek oka a 

tanulók képességei közti különbség, de oka a  tanulási morál alacsonyabb szintje is. Az „A” 

csoport példaértékű tudásban és hozzáállásban is. Az egyre nehezebb és komplexebb 

nyelvtani ismereteket hamar és kevés hibával alkalmazzák szóban és írásban is, képesek 

emeltebb , B1 szintű nyelvi szövegeket egyedül értelmezni, a hozzá kapcsolódó feladatokat 

önállóan, kevés hibával megoldani, valamint önálló véleményüket emeltebb, B1 szinthez 

közelítve megfogalmazni írásban és szóban is. Mindezek a „B” csoport tanulóira csak kis 

létszámban jellemzőek. 

8.n és d osztály 

Küzdelmes tanév áll a kollégák mögött, annak ellenére, hogy a csoportok átlag eredményei 

4,62, ami magasnak tekinthető. A DSD I. nemzetközi nyelvvizsga B1 szintje volt a 

legmagasabb szakmai célkitűzés, az éves munka is ennek lett alárendelve. Ugyan jellemző 

volt a motiválatlanság a tanórákon, az eredmények mégis sokkal szebben alakultak a vizsgán. 
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4.b osztály 

Gondolatok az első témazáróhoz: 

A dolgozat első feladatában a témakör szavaiba kellett a hiányzó betűket beírni. Ebben a 

feladatban öt diák érte el a maximális 6 pontot, 3 diák ötöt és egy diák 4 pontot szerzett. A 

hibák kivétel nélkül a sch írásában volt. Ennek gyakorlására sok sch-val írandó szót gyűjtöttek 

össze, azokból pedig különböző feladatokat oldottak meg. Javulni látszik a helyesírás.  

A második feladatban megadott adatokkal kellett behelyettesíteni egy rövid párbeszédet. 7 

diáknak lett hibátlan a feladat, egy diák 3,5 pontot szerzett helyesírási hiba miatt és szintén 

egy diák egy szót kihagyott, emiatt lett 4/3 pontja. Ezt a fajta feladatot sokat gyakorolták, a 

diákok szívesen dolgoznak párban.  

A következő feladat szintén párbeszéd behelyettesítése volt, viszont itt már használni kellett a 

határozott névmás tárgyesetét. Ebben a feladatban 2 diáknak lett maximum pontszáma, 

kettőnek 5, háromnak lett 3 pontja és két diáknak pedig csupán 1 pontja. Sokaknak a 

megtanult kifejezések voltak nehezek, (Das ist aber billig. / Das ist aber teuer.) ezeket nem 

tudták helyesen, a párbeszédnek megfelelően használni, valamint a tárgyeset is nehéz volt 

nekik.  

A negyedik feladatban mondatokat kellett befejezniük a témakör szavaival, illetve a tárgyeset 

használatával.  Öten hibátlanul oldották meg a feladatot, ketten 1 hibával, egyikőjüknél a 

tárgyeset nem volt jó, másiknál pedig a helyesírás, szintén két diák 2 pontot ért el. Ők 

lehagyták a névelőket a szavak elől. Sokat gyakoroltak ilyen feladatot, a hibák javítása 

érdekében a többi témakörben is gyakorolták a tárgyesetet.  

Az utolsó feladatban mondatokat kellett képekhez párosítani és a mondatokat lefordítani. A 

feladatot egy diák kivételével mindenki maximálisan oldotta meg. Az eredmény kollégám 

szerint annak köszönhető, hogy hasonló képekkel, mondatokkal oldottak meg Wordwall 

párosító feladatot, illetve fordítási feladatot is gyakoroltak sokat a témakörben.  

A következő témazáró dolgozatra pontosan annyi órát szánt kollégám, amennyit az éves 

tanmenetben tervezett, ez meg is látszott az eredményen ,jól látszik , hogy a csoportnak a jobb 

eredmény eléréséhez több időre, gyakorlásra van szüksége.  

Az első feladat nagyon rosszul sikerült. Egy rajz alapján kellett beírni a testrészeket, amikhez 

sokan nem írtak névelőt, vagy nem tanulták meg a testrész nevét. Annak ellenére, hogy 
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ugyanezzel a képpel tanulták órán is a testrészeket, gyakorolták, a diákok elmondása szerint 

nem volt jó a kép. 

A névelőket a következő feladatban sem igazán tudták, ahol a birtokos névmásokat is 

használni kellett, valamint az egyes- és többes számot. Itt az volt a probléma, hogy az egyes 

és többes számban lévő főneveket keverték. Sokat gyakorolták a fordításos feladatot, amit 

nagyon szeretnek, az egyes és többes szám közti különbséget szintén, azonban nem igazán 

értik, hogy a németben másképp működik egy kicsit a többes szám, mint a magyarban.  

A harmadik feladatban párbeszédet kellett alkotni. Szinte mindenki maximum pontot szerzett. 

Sokat gyakorolták, szóban, írásban, játékokkal, de volt olyan, aki nem állt neki ennek a 

feladatnak, mert nem tudott semmilyen testrészét sem megnevezni. Emiatt később is kaptak 

ehhez a témához Wordwallokat, LearningAppst, de nem igazán oldották meg őket.  

A negyedik feladatban a testrészekhez tanult mondókát kellett behelyettesíteniük a testrészek 

megnevezésével. Ezt egész ügyesen megoldották, de a helyesírás miatt sok pontot veszítettek 

itt is.  

5.b osztály 

1. témazáró 

Témakörök: Állatok nevei, képességek megnevezése, Mein Haustier (A háziállatom) 

Nyelvtani anyag: határozatlan névelő, sein ige, können módbeli segédige, tőhangváltó igék 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

- Képeken látható állatok neveinek megadása 

Csoportom tanulói az adott lecke szóanyagát megfelelően tudták memorizálni, 

valószínűleg, mert a téma közel állt hozzájuk, szívesen tanultak/beszéltek az 

állatokról. 

- Állatnevek leírása határozatlan (ein/eine) névelővel  

- Összetartozó kifejezések párosítása – főnév és a hozzátartozó cselekvés megtalálása 

 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

- Rövid, 4-5 soros levél írása, melynek témája a saját háziállat bemutatása 
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A tárgyi lecke során egy tanórán azzal foglalkoztak, hogy közösen, a pedagógus 

segítségével rövid szöveget fogalmaztak meg a tanulók a saját háziállatukról. Ezt a 

szöveget a tanórák folyamán sokszor felolvasták/elmondták hangosan. Ennek ellenére 

a témazáró erre vonatkozó feladatában csak 2-3 tanulónak sikerült jól, összefüggően 

leírni a megbeszélt szöveget. A legtöbbjüknek valószínűleg nem sikerült alaposan 

memorizálni a szöveget. 

 

- Szövegértés/olvasásértés 

Egy rövid szöveg elolvasása után a hozzá tartozó táblázat kitöltése volt a feladat, 

melybe részinformációkat kellett beírniuk egy-egy szóval, esetleg rövid mondattal. A 

feladatot csak részben sikerült megoldaniuk, az olvasott szöveget nem értették, vagy a 

kért részinformációt szövegértési probléma miatt nem tudták kinyerni a szövegből. 

 

- „Können „ige megfelelően ragozott formájának beírása mondatokba, majd a mondatok 

lefordítása magyarra 

A csoportok tanulói közül többen nem tanulták meg a können ragozását. Illetve többen 

nem teljesítették a feladat másik, fordítási részét: vagy nem tudták lefordítani a 

mondatokat hiányos szótanulás miatt, vagy nem vették észre a feladatot (bár többször 

óra elején a feladatok megbeszélésekor külön felhívta rá a figyelmüket a pedagógus). 

 

2. témazáró 

Témakörök: étkezés, étkezési szokások, élelmiszerek nevei 

Nyelvtani anyag: igeragozás, kérdőmondatok (fordított szórend) 

Ez a témazáró – mivel a digitális munkarend után került sor rá – könnyített feladatokat 

tartalmazott. 

 

A legjobban sikerült feladattípusok: 

- Párbeszéd mondatainak sorba rakása, hogy értelmes párbeszéd jöjjön létre 

- Igeragozás 

A leggyengébben sikerült feladattípusok: 

- Kérdőmondatok alkotása és a mondatok lefordítása magyarra 
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A csoportok tanulói három-négy gyermek kivételével nehezen memorizálták a 

fordított szórend szabályát, nehezen ismerik fel a kérdőszavakat, illetve hiányosságaik 

vannak a szófajok felismerésében. 

 

- Német nyelvű lyukas szöveg kiegészítése (megadott szavakkal) 

Az egyes leckék szóanyagának memorizálását elhanyagolják, a szavakat sokszor 

felületesen tanulják meg. Mivel nem tudták értelmezni feladat szövegét, ezért nehezen 

vagy egyáltalán nem találták meg/választották ki az abba beleillő szót. Ha sikerült is 

kiegészíteniük a mondatot, a szavakat hibásan/pontatlanul írták be. 

Egyéb számonkérési formák 

- Szavak számonkérése írásbeli röpdolgozat és szóbeli felelet formájában. 

- Párbeszéd eljátszása szóbeli felelet formájában 

- Egy adott témához kapcsolódó összefüggő szöveg előadása szóbeli felet formájában 

- Redmenta-teszt 

 

A csoportok tanulói közül sokuknak gondja van nem csupán a német helyesírással, hanem a 

magyarral is, így nehezen várható el tőlük a szavak, mondatok helyes leírása. Van olyan 

tanuló, akinek a magyar nyelven adott utasítások, a feladatokhoz fűzött magyarázatok 

megértése is nehezen megy. Azonban vannak olyan tanulók, akik rendszeresen megtanulják 

az átvett anyagot, gyorsabban megértik azt, ők sokkal jobbak, ügyesebbek a többségnél. 

A fent leírt problémák valószínűleg leginkább a tanulók egyéni képességeiből, illetve azok 

hiányából, valamint a gyenge szorgalomból adódnak. 

6.b osztály 

A második félév első témazáró dolgozata: az első feladatban a Was machst du zu Hause? 

kérdéshez a megadott válaszokba kellett beilleszteni a helyes igét ragozva, jelen időben. 

Nagyon sokat gyakorolták ezt a feladatot, szóban, írásban, munkafüzetben stb, mégis csak 3 

diák érte el a maximális 10 pontot. Egy diák 7 pontot, 1 diák hatot, ő mindenhova ragozás 

nélkül írta be a szavakat, 3 diák ötöt, ők sem ragoztak, és a szavak sem voltak mindenhol jók. 

Egy diák 4, és szintén 1 három pontot ért el. Egy diák nulla pontot szerzett, mert mindenhova 

a machen ige ragozott alakjait írta. A legnagyobb probléma az osztályban, hogy gyenge 
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képességűek a diákok, ez a tananyag nem nekik való, emellett lusták szavakat tanulni, órákon 

sem mindenki figyel.  

A második feladatban megadott szavakból kellett helyes mondatokat alkotni. Sokat 

gyakorolták ezeket a mondatokat, sok Wordwall-t kaptak, órákon a táblán színespapírokkal is 

csináltunk ilyen feladatot stb, annak ellenére sokan rossz sorrendben írták le a mondatokat, 

nem ragoztak, vagy nem azokat a szavakat használták, amik meg voltak adva. Két diáknak lett 

hibátlan a feladata, 1 diák 9 pontot ért el, ő az egyik igekötőt az ige mögé írta. Két diák ért el 

10/8 pontot, egy mondatuk volt hibás. Egy diák 6pontot, egy 5,5 pontot és szintén 1 diák 5 

pontot ért el, nekik ragozási hibáik voltak. A többiek 3,2 és 0 pontot értek el.  

A harmadik feladatban a Wie findest du …? kérdésre kellett válaszolni. Itt a finden ige 

ragozását és a mellékneveket kellett használni. Rengeteget gyakorolták ezekre a kérdésekre a 

választ, mégsem sikerült igazán jól ez a feladat sem. 7 diák érte el a maximális pontszámot, a 

többieknek 4,5, 3, 2, és 0 pontjuk lett.  

A negyedik feladatban a személyes névmások részes esetét kellett használni, valamint a 

bei+dativot. Viszonylag erre is sok időt szántak, órán egészen jól ment nekik, dolgozatban 

már annyira nem. Egy diáknak sikerült a 4/4 pontot elérni, négyen 3 pontot, négyen két 

pontot, és ketten nullát szereztek meg. A legnagyobb problémát a bei+dativ okozta, viszont 

csak a beim alakját kellett volna, segítséggel is nehezen értelmezik helyesen a feladatokat.  

Az utolsó feladatban jelen idejű mondatokat kellett átírni múlt időbe, 2 diáknak lett hibátlan a 

feladata, egy diák fél pontot veszett csak. Egy diák csak 1 mondatot rontott el, így lett 8 

pontja a feladatban. egy diák 6 pontot, három ötöt, egy négyet, egy egyet és egy diák nulla 

pontot szerzett. Gyakori hiba volt, hogy vagy kimaradt a haben ige, vagy nem volt ragozva. 

Gyenge igék múlt ideje jelent meg ebben a feladatban, nehézséget maximum 2 elváló 

igekötős ige okozhatott, de azt is gyakorolták. A múltidő a későbbi témaköröknek is 

folyamatosan témája volt. Év végére jobban ment már, ugyanakkor nagyon sokat és gyorsan 

kér ez a könyv, amit ez a csoport nem tud elsajátítani.  

A második témazáró dolgozat első feladatában a képen szereplő dolgokat kellett megnevezni 

melléknévvel együtt. Hat diáknak lett hibátlan a feladat, három diáknak 1 hibája lett csak, 

kettő 8 pontot ért el, egy pedig nullát.  
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A második feladatban be kellett jelölni, hogy a für előjáró után milyen esetet használunk és 

megválaszolni a wofür sparst du? kérdést. Egy diáknak fél pontot sikerült elérni, egynek 

egyet, egynek másfelet, a többieknek pedig sikerült mindkét pontot megszerezni.  

A harmadik feladatban kérdések szavait kapták meg összekeverve, azokból kellett helyes 

kérdéseket írniuk. 3 kérdésből 1 diák csak egyet tudott, kettő diák két kérdést alkotott meg 

helyesen, a többieknek pedig mind a 3 sikerült. Ezeket a kérdéseket nagyon sokat gyakorolták 

szóban, írásban, Wordwallal, LearningAppsen is.  

A negyedik feladatban a személyes névmások részes esetét kellett használni.  Egy diáknak lett 

0 pontja, egynek 1 pontja, egynek két pontja, a többiek azonban megszerezték mind a 3 

pontot.  

Az ötödik feladatot gyakorolták a legtöbbet és a legtöbbféleképpen, ennek ellenére nem lettek 

olyan jók a megoldások. Három diáknak lett 10 pontja, a többieknek 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A 

Was hast du auf dem Flohmarkt gekauft? kérdést kellett megválaszolni a tanult szavakkal, 

határozatlan névelővel, ragozott melléknévvel. Sokan nem igazán értik, hogy a német 

nyelvtan nem tudják megtanulni anélkül, hogy a szavakat névelővel együtt ne tudnák.  

Az utolsó feladatban egy párbeszéd mondatait kapták meg rossz sorrendben, azt kellett 

megfelelő sorrendbe rakniuk. Egy diák kivételével mindenkinek hibátlanul sikerült a feladat.  

7.b osztály 

A 7.b kollégám szerint gyenge képességű csoport: 2 SNI gyerekünk közül az egyiket 

májusban 

 felmentették.  

 Mellettük 4 BTM-es tanuló is van a csoportban, ők több idő alatt kevesebb 

feladatot képesek csak megoldani. Lassan haladva, a kisebb tananyagrészeket meg tudják 

tanulni, de a témazárók már nehézséget okoznak számukra. Mindezek mellett egy kedves, 

jóérzésű társaság, többségük szorgalmasan dolgozik és magukhoz képest szép eredményeket 

értek el. Jövőre a szövegértésre kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy az idegennyelvi mérést 

sikeresen tudják teljesíteni. 

 

8.b osztály 

Az osztályt idén csoportbontás nélkül tanította kollégám, ami a korábbi két évhez képest sokat 

rontott a munkamorálon.  
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A diákok fele nagyon motiválatlan, sokan többször jelezték, hogy ők a középiskolában sem 

fognak németet tanulni, nem akarnak kezdeni vele semmit. Komoly munka volt megpróbálni 

megértetni velük is, hogy egy nyelv tudása az életben csak előnyükre válhat és ha már adott a 

lehetőség, ha már van heti 3 tanóra, használják ezt ki, hogy legalább egy alap társalgási szintet 

elérjenek. Az átlagok alakulása azt mutatja, hogy ezen törekvésen szépen lassan, de célt ért. 

Mindezek mellett volt egy kb. 5 fős nagyon jó alapokkal rendelkező és nagy akarással 

dolgozó csapat, ez kiemelkedő eredményükön is meglátszik, velük öröm volt dolgozni, de a 

differenciálás megoldása a két csoport közötti szakadék miatt komoly kihívásnak bizonyult. 

 

A feladattípusok közül jól mentek a: 

o mondat elejének és végének összepárostása, 

o a szókincset tesztelő, 1-1 hiányzó szó megtalálására épülő feladatok 

o az elöljárószavak behelyettesítése 

 

Legnagyobb problémát okozta a: 

o mondatépítés 

o a szövegértés 

o a párbeszédek sorrendbe rendezése 

 

Az elmúlt években évről évre megerősítést nyert, hogy a Pass Auf! 4 tankönyv a b-s osztályok 

óraszámához képest túl magasra helyezi a lécet, kevesen tudják ezt megugrani, több 

ismétlésre, gyakorlásra lenne szükség a sikerhez. 

Kollégám úgy gondolja, hogy a motiváltság hiánya pedig  nem osztály-, tantárgy-,, sőt nem is 

csak iskolafüggő, ennek a generációnak a motiválásához új ötletekre lesz szükségünk a 

jövőben, meg kell találni azt az utat, amivel meg tudjuk mutatni nekik, hogy a tanulás, a 

nyelvtudás érték és lehetőségek sokaságát nyitja meg az ember előtt. Sajnos az a tapasztalat, 

hogy erre már csak a középiskola második felében ébrednek rá. 
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III. Országos nyelvi mérés eredményei 

Az idei nyelvi mérés különbözött az eddigi tanévek méréseitől, hiszen az elmúlt tanévben 

egy hosszabb, ebben a tanévben 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. 

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%. 
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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. 

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. 

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. 

 

IV. Házi nyelvi vizsgák eredményei 

5.n osztály 

62,95% 

67,69% 

6.ÉVF. 8.ÉVF. 

Országos nyelvi mérés összseített 
eredménye2021 

1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor 
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Nemzetiségi osztályunk 5. évfolyamon a Goethe-Intézet Fit in Deutsch A1 elnevezésű 

junior nemzetközi nyelvvizsgájára épülő házi nyelvi vizsgát teljesített. A vizsga keretében 

négy feladatrész segítségével mértük tanulóink idegen-nyelvi kompetenciáját. 

Az eredményekkel rendkívül elégedettek lehetünk, a tanulók közül mindenki jó 

minősítéssel teljesítette volna a nemzetközi nyelvvizsgát A1 szinten. Az osztály minden 

feladatrészre vetített teljesítménye 82,9%. A hallott szöveg értése feladatrész átlaga 

75,24%, az olvasott szöveg értése feladatrészt 68,48%-ra teljesítették, az írásbeli 

szövegalkotás feladatrészt, amelynek keretében e-mailt kellett írni, 95,65%-ra. 

A szóbeli kommunikáció területén is kiemelkedő eredményét hoztak, 90,46%-ot. 

 

Az eredményeket látva reménykedhetünk, hogy ez az osztály a jövőben az országos nyelvi 

méréseken és a külsős szakmai partnereink által szervezett nemzetközi nyelvvizsgákon is 

jó eredményekkel fognak szerepelni, hiszen 5. évfolyamon 82,9%-os eredménnyel 

teljesítették a 6. évfolyamon elvárható A1-es nyelvi szintet. 

Az adatok arra engednek következtetni, hogy ebben az osztályban túlnyomó részt 

tehetségígéretes tanulók járnak megfelelő tanulási morállal, kedvelik a német nyelvet, 

valamint, hogy a digitális munkarend dacára sikerült őket alaposan felkészíteni. 

Amire több figyelmet kell szentelni és a korábbi évek elemzése alapján nem okozott 

meglepetést, az az, hogy az olvasott szöveg értését erősíteni kell. 

75,24% 
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Örvendetes tény viszont, hogy a munkaközösség munkatervében megjelölt cél és feladat, 

miszerint a kommunikatív nyelvoktatást részesítsük előnyben, ebben az osztályban 

megvalósult, hiszen a szóbeli feladatrészt 90% fölött teljesítették a tanulók. 

7.n osztály 

Nemzetiségi osztályunk 7. évfolyamon, a 8. évfolyamon esedékes DSD I. nemzetközi 

nyelvvizsga szóbeli részét teljesítette. A vizsga keretében három vizsgarész várt a 

tanulókra. Az elsőben egy 50 irányadó kérdést tartalmazó kérdéskatalógus segítségével, 

spontán beszélgetést folytattak a vizsgáztatókkal. A második vizsgarészben saját maguk 

által, szabadon választott témában tartottak 5 perces prezentációt, majd a harmadik 

vizsgarészben, ehhez a témához kapcsolódóan kaptak kérdéseket, amelynek során a 

spontán beszédet, az önálló véleményalkotást és érvelést, indoklást mértük, ezen keresztül  

az ehhez kapcsolódó nyelvi struktúrákat és szókincset. A vizsgázókat nyolc kritérium 

alapján kellett értékelni. 

A 7.n osztály az első vizsgarészt 76,92%-ra, a másodikat 75,64%-ra, a harmadikat pedig 

71,15%-ra teljesítette, így az összteljesítményük 74,84%-os lett. 

 

Elégedettek lehetünk az eredménnyel, ez egy évvel az éles vizsga előtt bíztató. Külön 

öröm, hogy tanulóink magas pontszámokat értek el a spontán beszéd területén, ezzel 

szintén megvalósult a kommunikatív nyelvoktatásként kitűzött cél. A választott témával 

76,92% 

75,64% 

71,15% 

74,84% 

SPONTÁN BESZÉD PREZENTÁCIÓ SPONTÁN BESZÉD A 
TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN 

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY 

7.n házi nyelvi vizsga eredménye 

1. adatsor Oszlop1 Oszlop2 
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kapcsolatban folytatott spontán beszéd vizsgarészre jövőre még alaposabban kell 

készülnünk és az önálló véleményalkotást, érvelést gyakorolnunk kell. 

Három tanuló februárban a DSD I. nemzetközi nyelvvizsga próbavizsgáján teljesítette a 

szóbeli vizsgát, őket a központ által kirendelt Elnök Asszony értékelte. 7. évfolyamos 

létükre a maximálisan szerezhető 24 pontból ketten 22 pontot, 1 fő pedig 19 pontot 

szerzett, amivel magabiztos B1 szintről tettek tanúságot a szóbeli vizsgarészen. 

V. DSD I. nemzetközi nyelvvizsga eredményei 

Ebben a tanévben 23 fő vett részt a nyelvvizsgán, közülük 20 fő bizonyítványt szerzett. 

Nyolc fő B1 szintűt, ami jelenleg a középszintű nyelvi érettségi szintje és tizenkét fő A2-

es szintet ért el. Szép részeredmények születtek, de összesítve csak az kapja meg a B1-es 

bizonyítványt, aki mind a négy feladatrészen B1 szinten teljesít. Legkevésbé most is az 

olvasott szöveg értése sikerült, azt követte az írásbeli szövegalkotás, amelynek keretében 

min. 250 szavas érvelő fogalmazást kellett írni. A hallott szöveg értése került a második 

helyre és legjobban a szóbeli vizsgarészen teljesítettek tanítványaink. Ezek az adatok 

megerősítenek minket abban, hogy a kommunikatív nyelvoktatás terén jó úton járunk, 

ugyanakkor kijelölik a jövőbeni feladatainkat is, az olvasott szöveg értését még inkább 

fejlesztenünk kell. 

 

 

52% 

34% 

86% 

A2-ES SZINT B1-ES SZINT ÖSSZESEN 

DSD I. nemzetközi nyelvvizsga eredményei 
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A vizsgán résztvevő-ez a nemzetiségi osztályba járó tanulóink túlnyomó többségét jelenti- 

összesen 86%-a ballag nemzetközi nyelvvizsgával, 52%-uk A2-es, 34%-uk B1-es 

szintűvel. Úgy gondolom, hogy ez intézményünknek büszkeségre ad okot, a gyerekeknek 

és szülőknek pedig elégedettségre. A képzésük elején általunk ígért eredményes 

nyelvoktatáshoz nem fér kétség, reméljük, hogy a következő években még több szülő 

szavaz bizalmat a német nemzetiségi nyelvoktató képzésünknek. 

VI. Összegzés 

Véleményünk szerint a német nyelvi munkaközösség magabiztosan  haladt szakmai céljai 

és feladatai megvalósítása terén, ezek többségét még úgy is teljesíteni tudtuk, hogy a 

pandémia időszaka nagy mértékben nehezítette a mi  munkánkat is. Az év végi mérésekre 

a nemzetiségi osztályokat jó szinten fel tudtuk készíteni, de nem szabad megfeledkeznünk 

arról, hogy „b” osztályainkban németet tanuló diákjaink közül az eredmények tükrében 

sokan nagyfokú hiányosságot halmoztak fel. Az ő felzárkóztatásuk ugyanolyan fontos cél 

és feladat kell, hogy legyen, mint a nemzetiségi osztályokban megvalósuló 

tehetséggondozás. Ezen a területen még bőven akad tennivalónk, érdemes lenne 

gyakrabban kihasználnunk a szakmai továbbképzések adta lehetőségeket, rendszeresen 

kiaknázni a differenciált óravezetés adta előnyöket. Akkor lehetnénk igazán elégedettek, 

ha minden tanítványunk képességeihez mérten biztos német nyelvtudással hagyná el 8. 

évfolyam végén intézményünket, amelyre a középiskolai évei alatt építhet, különben a 

minimum 504 nyelvóra, amit nálunk eltölthet, eredménytelen időtöltéssé válik. 
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Leadási határidő e-mailben 2021. június 14. hétfő, éjfél 

maria.szekelyne@hartyan.hu 

 

1. Munkádra vetítve értékeld a kiemelt célok és feladatok megvalósulását a nevelő- 

oktató munka területén! Valamennyi célt érintve várom eredményedet, amelyben 

érintett vagy! 

(Segítségül a munkatervben megfogalmazott kiemelt célok és feladatok) 

 

 Magas színvonalú szakmai munka megvalósítása, az intézmény belső elvárás-rendszerének, 

belső 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, változatosan, 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. 

Eszközhasználatunk is nagyon változatos, amely szintén a tananyag és a sportágak 

sokszínűségéből adódik. 

 

 Az alaptevékenységek innovatív fejlesztése, a digitális technológiával támogatott oktatási 

módszerek tudatos alkalmazása az előző tanév tapasztalatainak felhasználásával. A különleges 

figyelmet igénylő tanulók optimális fejlesztési szintjének biztosítása. Felkészülés az esetleges 

újabb digitális munkarendre. 

 

Nálunk leginkább akkor jelenik meg a digitális oktatás, mikor nem tantermi oktatás folyik. A 

tavalyi digitális oktatás tapasztalataival a hátunk mögött, az idei évben változásokat vezettünk 

be, idén nagy hangsúlyt kapott a testnevelés és sport tudományos háttere. 

A járványhelyzetből adódó korlátozások miatt, a helyhiány esetén, itt az iskolában is 

bevezettünk digitális elemeket. 

Ezeken az órákon elméleti munka folyik, szabály- és sportágismeret. Még ha ez fontos tudás 

is, az lenne a jó, ha ezeket az ismereteket a gyerekek mozgáson keresztül sajátítanák el. Ez az 

egyetlen tantárgy, ahol a tanulók fizikális képességét fejlesztjük. 

 

 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.  

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

fejleszthető területek meghatározása, hosszú távú stratégiák kidolgozása munkaközösségi 

szinten a jobb eredmények elérése érdekében.  

 

Mi tantárgyunk országos mérése a Netfit mérés. Minden évben kiértékeljük iskolánk előző évi 

eredményeit, és ennek függvényében a gyengébb területeket, ha van ilyen, a tanítási órákon, 

célgyakorlatokon keresztül fejlesztjük.  

A Netfit minden eleme olyan, hogy folyamatos munkával lehet jó szinten tartani. 
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 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók segítése pedagóguscsoportok felállításával, szülők 

bevonásával, komplex segítő és támogató rendszer biztosításával.  

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

segítése)  

 8. osztályos tanulók felkészítése (szóbeli, írásbeli) a középiskolai felvételi vizsgára.  

 

Munkaközösségem egyik tagja, nyolcadikos osztályfőnökként, az osztályfőnöki órákon 

segítette tanulóit mind az írásbeli, mind a szóbeli felvételi vizsgákra történő felkészülésben. 

 

 Az önértékelésben résztvevő kollégák belső ellenőrzésben való részvétele.  

 

Munkaközösségem egy tagja van a belső önellenőrzési csoportban, Ők az idei tanévben két 

alsós kollégát ellenőriztek. 

 

 Belső tudásmegosztás intézményen belül, új kollégák szakmai és emberi támogatása, 

mentorálása. 

 

Az idei tanévben egy kollégával, Szpuszenik Mártával, bővült munkaközösségünk, aki 

pályakezdőként érkezett iskolánkba. Annak ellenére, hogy „kezdő” a szakmánkban, nem 

dolgozott még testnevelőként, mégis határozott, saját elképzelési vannak a tanításról.  

Márti igyekezett beilleszkedni csapatunkba, jó úton halad, ha valamit nem tud, akkor kérdez, 

mindenben segítjük, az adminisztrációs feladatokra jobban kell figyelnie. 

 

 Egységes követelményrendszer kialakítása 1. és 5. évfolyamon, a többi évfolyamon a már 

kidolgozott egységes követelményrendszer használata. 

 A Nemzeti alaptanterv (2020) által preferált korszerű, új vagy részben új módszerek nevelési 

programunkba történő beemelésére. Ilyen az egységesség és a differenciálás, valamint a 

korszerű pedagógiai módszertani alapelvek alkalmazása. Számunkra változatlanul kiemelt 

szerepet kap az aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés. 

 

A differenciálás oly annyira a testnevelés jellemzője, hogy nemcsak a Nemzeti Alaptantervben 

előírtak miatt alkalmazzuk, hanem folyamatosan megjelenik a differenciált oktatás a 

tanítási-tanulási folyamatokban, a tanulók különböző képességei miatt, nagyon fontos 

az egyéni képességekhez igazodó fejlesztés. 

 
 A Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése 

 A tanulás kompetenciái   

 A kommunikációs kompetenciák - anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

Két kompetenciát emeltek ki munkaközösségem tagjai, mely két kompetencia fejlesztése szinte 

minden órán jelen van. 
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- Az egyik a matematikai, gondolkodási kompetenciák. Itt a gondolkodás része az, amit 

fejleszteni tudunk, a csapatsportágakon és a testnevelési játékokon keresztül. Minden 

sportág és testnevelési játék sikere abban rejlik, hogy a tanuló a megfelelő taktikai elemet 

válassza ki logikus gondolkodásával. 

- A másik, a személyes és társas kapcsolati kompetenciák. A tantárgyunk jellegéből adódóan, 

óráinkon olyan személyiségjegyek, tulajdonságok jelennek meg, akár egyéni, akár társas 

szinten, ami máshol egyáltalán nem. Ezért nekünk nagy a felelősségünk ezen 

személyiségjegyek formálásában.  

(kudarctűrés, akarat, kitartás, küzdeni tudás, fájdalom, empátia, együttműködés, győzelem-

vereség elfogadása, sportszerűség, önbizalom) 

 

 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 valósult meg. Minden kollégám az „egészség” 

témakört választotta melyet a digitális oktatás során alaposan átbeszéltek tanulóikkal és ezen a 

tanórán a témakörrel kapcsolatos tudásukról adtak számot a gyerekek. 

 

 Az 1. és 5. évfolyamokon bevezetésre került új Helyi Tanterv alapján a tanmenetek 

elkészítése. 

 

Új tanmeneteink, az ötödik évfolyamon, az Új Helyi Tanterv alapján elkészültek. 

 

 Tehetséggondozás a tanórákon belül differenciált feladatokkal, tanórán kívül versenyekre való 

aktív felkészüléssel és részvétellel.  

 

Tanóráinkon rendszeresen differenciálunk így a tehetséges tanulóinknak is van lehetősége a 

fejlődésre. Az idei tanévben sajnos nem tudtuk versenyeztetni a tehetséges gyerekeinket, mert 

a kerületi Diákolimpia versenyek a Pandémia helyzetre való tekintettel elmaradtak. 

 

 A viselkedéskultúra fejlesztése: különös tekintettel a felső tagozatra érkezett 5. 

évfolyam beilleszkedésének megkönnyítésére. 

 

Az ötödik évfolyamosoknak nem volt könnyű dolga az idei tanévben. Nem könnyítette 

meg a felső tagozat szokásrendszeréhez való beilleszkedésüket a vírushelyzet. A tanév 

során egy közös felső tagozatos program sem valósult meg, mivel saját termembe 

voltak, elszigetelődtek. 

 

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

módszertani kultúra fejlesztése, élményszerűbb tanórák megtartása, a digitális és egyéb 

kulcskompetenciák hatékonyabb támogatása.  
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2. Értékeld munkaközösséged szakmai céljainak és feladatainak 

megvalósulását!   

• Az idei tanévben érkezett új testnevelő tanár, Szpuszenik Márta, 

beilleszkedését segíteni, iskolai szokásrendünkkel megismertetni. Szakmai 

munkáját óralátogatással, hospitálással segíteni. 

 

Az idei tanévben egy kollégával, Szpuszenik Mártával, bővült munkaközösségünk, aki 

pályakezdőként érkezett iskolánkba. Annak ellenére, hogy „kezdő” a szakmánkban, nem 

dolgozott még testnevelőként, mégis határozott, saját elképzelési vannak a tanításról.  

Márti igyekezett beilleszkedni csapatunkba, jó úton halad, ha valamit nem tud, akkor kérdez, 

mindenben segítjük, az adminisztrációs feladatokra jobban kell figyelnie. 

 

 

• Az eljárásrend bevezetésével a megváltozott szabályokhoz való 

alkalmazkodással a legoptimálisabb testnevelés órák megtartása. 

 

• A járványügyi helyzetre való tekintettel, bármikor újra bekövetkezhet a 

digitális oktatás, ezért kiemelt célunk a hagyományos munkarendben zajló 

testnevelés órák maximális kihasználása a gyerekek általános állóképességének és 

erőnlétének fejlesztésére. 

 

Az általunk eltervezetteket sikerült megvalósítanunk, az idei tanévben nagyobb 

hangsúlyt kapott az általános állóképesség- és erőfejlesztés. 

Tanítványaink zöme a digitális oktatásról súlyfelesleggel tért vissza. 

 

• Élményszerű testmozgás → a nem sportos testfelépítésű és felesleges kilókkal 

küzdő tanulóink frusztrációinak feloldása, illetve a tantárgyat nem szerető diákok 

intenzívebb bevonás a tanítási órába 

 

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványainkat képességeikhez mérten 

foglakoztassuk, értékeljük ebből adódóan többségük szereti a mozgást, a 

testnevelés órát.  

 

• A helyes testtartás kialakítása → prevenció az óra keretein belül, fokozott 

figyelemmel a digitális oktatás ideje alatt. A tanév elején a tanulók testi   

 

A helyes testtartás prevenciója egész évben folyamatos, tanmenetünkben helyet 

kapnak az ilyen jellegű órák. A digitális oktatás alatt tanulóink a napjuk nagy 

részét a számítógép előtt ülve töltötték. Ebben az időszakban fokozottan figyeltünk 

arra, hogy minden héten kerüljön a tananyagba olyan mozgás, amely a nyak-és 

hátizmait átmozgatja, erősíti. 
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3. Hogyan építetted be mindennapi munkádba a tehetséggondozást, valamint a 

felzárkóztatást, korrepetálást? 

 

 

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. Milyen módszertani megoldásokkal segítetted tanítványaid haladását a 

digitális munkarend időszakában?  

 

A digitális oktatás során oktató filmekkel, tanulást segítő online játékokkal, 

prezentációkkal segítettük a gyerekek munkáját. 

 

5. Milyen gyermekvédelmi feladataid voltak a tanév során?  

 

 A testnevelő osztályfőnök közül a 7.c osztályban Szlatarics Ferencről, Juhász 

Attiláról kértek pedagógiai véleményt. A 8.c osztályban Kriston-Pócsik Dóra 

Laurával kapcsolatban a szülőnek kellett papírt küldeni az igazolatlan óráiról. 

6. Mivel segítették, támogatták munkádat az iskolai szociális segítők? 

 

 Az idei tanévben a szociális segítők nem segítették a munkánkat. 
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7. Ellenőrzések száma a 2020-21. tanévben: 

Kinél?    Milyen órát?   Tapasztalat? 

 Az óralátogatással kapcsolatban könnyű dolgom volt, hiszen a tornateremben 

minden nap láthattam, hogy Márti milyen órákat tart, és hogy milyen a kapcsolata a 

gyerekekkel. 

Elmondható, hogy kollégám szakmailag képzett, a munkában lelkes, változatos, jó 

órákat tart. A fegyelmezés területén vannak még problémák, de év eleje óta ebben is 

fejlődött. A tanításnak ez nem a kellemesebbik velejárója és pályakezdőként nem 

voltak erről tapasztalatai, ennek megoldására módszerei. 

 

8. Táblázatban kérem a különböző szintű versenyek eredményeit. (Csak a 

gyerekek létszámát kérem!) 

 

Az idei tanévben elmaradtak a versenyek. 

 

  

A verseny szintje 
Tantárgy megnevezése 

I. II. III. 

Kerületi    

Fővárosi    

Regionális    

Országos    

 

 

 

 

 

9. 8. osztályosok továbbtanulási mutatói: 

 

Osztály Létszám 
Gimnázium Szakgimnázium Szakiskola 

létszám % létszám % létszám % 

8.a        

8.b        

8.c 24 fő 1 fő 4,16% 17 fő 70,72% 5 fő 20,8% 

8.d        

8.n        
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1 tanulót, Fóri Doriánt, a 8.c osztályból sehova sem vettek fel. 

10. 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    

 

 

11. Tanév végi mérések, tantárgyi mérések elemzése, eredményei 

Leadási határidő e-mailben 2021. június 23.  



 

 

 

 

Hartyán Általános Iskola Könyvtára 

 

Év végi beszámoló 

 

 

 

 

Budapest, 2021. június 14. 

 

készítette: Nagyné Orosz Ildikó 

iskolai könyvtáros 

  



 

2020 augusztusában a megszokottól eltérően, egy héttel később szállították a 

tankönyveket, ami megnehezítette a munkánkat, hiszen egyedi leltári számmal kellett ellátni 

őket. Komoly segítséget nyújtottak a közösségi szolgálatra érkező középiskolások -régi 

hartyánosok és kollégáink gyerekei-. Azonban az osztályokba való feljuttatás során akadt 

pontatlanság, ami sokszor későn derült ki. Ezért szeretném kérni, hogy jövőre azonnal 

ellenőrizzétek le a könyvek darabszámát az osztályterembe való feljuttatás után.  

A könyvtári kölcsönzést a járványügyi készenléttel kapcsolatos eljárásrend figyelembe 

vételével ideiglenesen átalakítottam. A nyitva tartást idősávokra bontottam, minden osztály 

előre meghatározott időpontban látogathatta a könyvtárat.  

 Nagy örömömre szolgál, hogy a járvány okozta nehézségek ellenére továbbra is nagy 

létszámban használják a könyvtárat az alsósok és felső tagozaton az 5.a,  5.b osztály és a 6.n 

egy-két lelkes olvasója.  Hozzájuk csatlakoztak decembertől folyamatosan az elsős osztályok. 

Az idén összesen 2154 kölcsönzés történt, ami a digitális oktatásra való átállás miatt kieső idő 

figyelembe vételével szép adat (2017-ben 2141 kölcsönzés volt, amikor nem volt kieső 

hónap). Szomorú vagyok azonban, amiért egyre több gyermeknek szinte könyörögni kell, 

hogy hozza vissza a kölcsönzött könyveket.  

Az idén összesen 35 könyvtári órát és foglalkozást tartottam: 

- ismeretközlő művekben való tájékozódást segítő órát tartok: 2.b, 2.n, 3.b, 3.n, 4.a, 4.b.  

- Berg Judit Rumini   bevezető óra (3.a, 3.n) és lezárásként Rumini vetélkedő (3.n) 

- mese, népmese óra (2.a, 2.b) 

- űrállomás óra (4.a) 

- kolléganőmmel a 2.n-ben idén is folytattuk a Kaméleon szövegértési levelezős versenyt  

- nagyon örültem felsős kolléganőm felkérésének, az ötödik évfolyamon három osztálynak 

tartottam szótárhasználati órát.  

2020. október-november folyamán két forduló sikeres teljesítésével a 6.n és 8.n 

tanulóiból álló csapatunk megnyerte a „Segítsd az iskoládat!” elnevezésű műveltségi 

vetélkedőt. A jelentős pénznyereményből hangfalhoz, magnóhoz és pár izgalmas regényhez 

jutott az iskola. 

 Novemberben izgatottan vártam az elsősöket a Gólyaavató egyik állomásaként.  

Advent hangulatában papírszínházi foglalkozáson találkoztam az elsős és másodikos 

évfolyamosokkal. 

Márciusban meghirdetésre került, „A hónap képe” illusztrációs rajzpályázat, amelyet a 

járvány miatt egy hónap késéssel követett az aulában kiállított „Madzag-tárlat”.  



 Több programot is vendégül látott a könyvtár: alsós versmondó verseny, szépkiejtési 

verseny, elsősegélynyújtó tanfolyam a 7. évfolyam részére, Háry János videózás a 4.a-val. 

 Idén jelentkeztem egy 30 órás online tanulás módszerei elnevezésű tanfolyamra, amely 

egybe esett a karantén időszakával. Nagyon izgalmas online programokkal ismerkedtem meg, 

remélem, a jövőben csak a programok órába való integrációján kell elgondolkodnom, nem a 

kizárólagos használatukon, mert meggyőződésem, hogy az iskolai könyvtár egyik fontos 

feladata a személyes találkozás, társas kapcsolatok biztonságos megélésének terepe. Erre jó 

példa, hogy a felsős napközisek egy csapata rendszeresen a könyvtárban tölti a szabad 

idejének egy részét társasjátékkal, beszélgetéssel, kuckózással. 

 A tanév könyvtári feladatainak sora  idén is a tartós tankönyvek visszaszedésével 

zárult. Több osztályból is elkeserítő állapotban kerültek vissza az először kiadott tankönyvek. 

Szeretnék megkérni minden osztályfőnököt, hogy év elején köttessétek be a gyerekekkel 

átlátszó borítóba a tartós könyvtári tankönyveket, talán így jobb állapotban vészelik át a 

tanévet. 

 Bízom benne, hogy jövőre visszazökken minden a régi kerékvágásba és újra 

vetélkedőkön,  olvasókuckóban találkozhatok a gyerekekkel. 

  

  

  

Nagyné Orosz Ildikó 

iskolai könyvtáros 
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2020-2021. 

 

Fejlesztő pedagógusok 

 

 

Bódor Katalin 

Deli Gyuláné 

Fodorné Horváth Krisztina 

 

Horváthné Nagy Vera Csilla 

Mihályi Julianna 

 

 

 

 

 

 

 



 Év eleji 

kezdő 

létszám 

BTMN 

Év eleji 

kezdő 

létszám 

SNI 

Év közben 

jött BTMN 

Év közben 

jött  

SNI 

Távozott Év 

végi 

záró 

létszám 

BTM 

Év 

végi 

záró 

létszám 

SNI 

Mihályi 

Julianna 

37 1 4 10  27 9 

Fodorné 

Horváth 

Krisztina 

37 0 3 8 4 31 - 

Horváthné 

Nagy Vera 

Csilla 

20 4 1 5 1 BTM/3 

SNI 

16 - 

Bódor 

Katalin 

- - - - - - 14 

Deli 

Gyuláné 

- - - - - 32 - 

 

 

Ebben a tanévben nagy változások voltak az iskolai életünkben. Az első félévben félállásban 

csatlakozott hozzánk Horváthné Nagy Vera Csilla kolléganőnk, míg a második félévben két 

új, lelkes kollégával gyarapodott a Hartyán Iskola fejlesztő csapata: Bódor Katalin és Deli 

Gyuláné, Mónika csatlakozott hozzánk. A kezdeti adminisztrációs nehézségeket mindannyian 

kitartással és humorral vettük, majd a munkába állásuk után teljes gőzzel kapcsolódtak be a 

fejlesztésbe. Igyekeztünk nekik ezt a nehéz időszakot megkönnyíteni, ha fizikálisan nem is 

sikerült mindig, de legalább lelkileg. Lelkesen hospitáltak a digitális oktatás során az én 

óráimon, részt vettek, figyeltek, és be is kapcsolódtak. Így, miután ténylegesen is az 

állományba kerültek, nem volt nekik annyira idegen az új környezet, a gyerekek. Kedves 

személyiségük, szakmai hozzáállásuk azonnal a csapat részévé tette őket, mindenben 

számíthatunk rájuk.  Ezáltal 4 fő teljes, és 1 fő félállású fejlesztő pedagógus dogozik nálunk, 

ketten gyógypedagógusi végzettséggel. Köszönjük, hogy a vezetőség lehetővé tette ezt a 

felállást!  

Új kollégáim kiemelték az alábbiakat: 

„A kezdeti nehézségekben kollégáim tanácsaikkal, közvetlen bátorító szavaikkal erősítettek, 

hogy minél előbb megtaláljam helyem a különböző tevékenységekben, és az új közösségben. 

Segítségüket ezúton is szeretném megköszönni.     

Az idősebb gyermek korosztállyal való közös munka rengeteg új ismerettel és tapasztalattal 

gazdagított.  



A részképességek meghatározott fejlesztése kiegészült az esetleges tantárgyi felzárkóztatással, 

a tanulás megsegítésével. Lehetőségem nyílt tanórai helyettesítésre is, mely új szerepkörbe 

emelt. Mindezek az élmények segítettek önmagamat is jobban megismerni a pedagógiai 

munka egy más területén. 

Új ismeretekkel gazdagított az online oktatás során alkalmazott digitális eszközök használata, 

melyek változatos lehetőséget kínáltak az izgalmas, játékos, és személyre szabott fejlesztésre. 

Nehézségek ugyan adódtak a teljes létszám, és a megfelelő felszerelést tekintve, de 

összességében sikeresnek, és örömtelinek éreztem a gyermekekkel való közös munkát. 

Nagyon örülök, hogy év végére teljessé vált létszámunk. Ez lehetőséget ad az egymásközti 

szakmai konzultációra, vélemény és tapasztalatcserére, hogy feladataink ellátása minél inkább 

sikeresen tudjon megvalósulni.” 

„Nagyon örültem, hogy a Hartyán Iskolában tudtam elhelyezkedni gyógypedagógusként, 

februárban jelentkeztem is a meghirdetett állásra. Székelyné Krizsán Mária igazgató asszony 

rendkívül segítőkész volt, pedig a gyógypedagógia egészen távoli területéről érkeztem, de 

mégis látott az eddigi tapasztalataimban, végzettségeimben fantáziát. Én is lelkesen vágtam 

bele a munkába így, hiszen eddig kevésbé tudtam kihasználni a súlyosabban sérült 

gyerekekkel az eddig tanultakat. Megfigyelhető a gyerekek többségénél, hogy egy ilyen 

egyéni, vagy mikrocsoportos környezetben sokkal kevésbé jönnek elő  a magatartás zavarok, 

de a tanulás is sokkal hatékonyabb számukra egy ilyen környezetben. 

Részt vettem a helyettesítésben is, ahol volt alkalmam kipróbálni milyen is egy ép osztály. 

Nagyon aranyosak, kedvesek voltak a gyerekek, bárhová is kellett mennem helyettesíteni, 

látszott rajtuk, hogy nagyon jól neveltek, ismerik az iskola rendjét, nagyon jó élmény volt. 

Összességében az a kép alakult ki bennem az iskoláról, hogy MINDEN MŰKÖDIK, minden 

gördülékeny, mindenki segítőkész a kollégákkal, nagyon szeretek itt lenni.” 

„Nagyon köszönöm mindenkinek a szeretetteljes befogadást, bizalmat és segítőkészséget! 

Április 19-től kezdtem a munkám, kissé félve, mert nagy kihívást jelentet számomra az 

órarend elkészítése, a Kréta használata és az online oktatásba való bekapcsolódás, de olyan 

támogató és segítő környezet vett körül az iskolában, ahol könnyen túl lettem a kezdeti 

nehézségeken és örömmel kezdtem  el a munkám. Az online oktatásban segítségemre volt, 

hogy bekintést nyerhettem online órákra, valamint felkészülésemet segítő anyagokat kaptam a 

kollégáktól. A személyes találkozásoknak nagyon örültem, mert hang alapján nagyon nehéz 



volt megismerni, felismerni a gyerekeket. Az óra fő részében a szakvéleményben megjelölt 

területek fejlesztésére irányuló feladatokat végeztünk. Emellett gyakran kértek tantárgyi 

megsegítést (matematika, nyelvtan, földrajz, természetismeret). Nagyon örültem, hogy a 

Szépíró verseny részese lehettem.” 

„Az egész tanévben az idén nagy hangsúlyt fektettem a szövegértés fejlesztésére és a 

matematika tantárgy megsegítésére. Folyamatosan nyomon követtem a matematika és 

nyelvtan tantárgyak aktuális tananyagát, a kollégákkal gyakran egyeztetve, megbeszélve az 

adott gyermek támogatását.” 

Mindannyian méltó körülmények között dolgozhatunk, mindenkinek saját fejlesztő terme van. 

Ami úgy gondolom, a Hartyán Iskola szellemiségét tükrözi: figyeljünk egymásra, tegyük 

jobbá a körülményeket!  A vezetőség a létszámbővülést nagyon gyorsan és rugalmasan 

megoldotta: a régi rendszergazdai szobát csodásan felújították, berendezték az új 

kolléganőnek, valamint az előző gyógypedagógus szobája is csak a megérkező új fejlesztő 

pedagógusra várt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek és a felnőttek is méltó 

körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, hisz rengeteg időt töltünk az iskolában. 

Van hely a mozgásra, az eszközöknek, az eredményes fejlesztésre. Köszönjük. 

Ezáltal megoldódott a teljes SNI-BTM diagnózissal rendelkező tanulók ellátása. Csak a 

speciális – szurdo-, tiflo-, szomatopedagógiai és logopédiai ellátást látja el utazó 

gyógypedagógus. Az autizmus spektrum zavarral rendelkező tanulók is a mi ellátásunk alá 

kerültek.  

A gyerekek újra elosztása nagyon gyorsan, pár óra alatt kellet, hogy megvalósuljon. Ennek 

ellenére úgy érezzük, hogy a jövőre nézve kisebb módosításokkal, de jól döntöttünk. 

Mivel a létszámunk már megfelelő, így úgy érzem, hogy eredményesebben tudunk dolgozni. 

Rengeteg ötletünk van, hogy a 2021/2022-es tanévben hogyan tudnánk a munkánkat még 

eredményesebbé, látványosabbá, hatékonyabbá, mérhetőbbé tenni. A munka így több felé 

oszlik meg, több minden belefér a napjainkba.  

Egyetlen programot terveztünk, amit az online oktatás miatt halasztottunk sokáig, az SNI 

szépíró verseny. Mivel nem lehetett a gyerekeket  vegyíteni a termekben, ezért úgy 

döntöttünk, hogy minden kis tanulónk megírja a saját fejlesztő pedagógusánál. 94 gyerek vett 

részt a versenyen, és nekünk nagyon feladták a leckét: rengeteg, csodás kézírással megírt mű 

jött létre, nehéz volt a választás. A jövőben sokkal több hasonló, csak az SNI/BTM-es 



gyerekekre  kitalált versenyt szeretnék rendezni itt iskolai szinten. Nagyon fontos, hogy ők is 

érezzék, van olyan terület, amiben kimagaslóan tudnak teljesíteni, amiben ők a legjobbak. 

A fő célunk a gyerekek képességeihez mért legjobb fejlődés biztosítása, megvalósítása, segítő 

támogatása sok esetben létrejött. A kompetencia mérés eredményeit még nem tudjuk, de a 

felvételi eredmények alapján megállapítható, hogy az a BTM-es, SNI-s tanuló, aki 

becsületesen készült velünk erre a megmérettetésre, sokszor jobb pontszámot tudott szerezni, 

mint az a társa, aki nem rendelkezik diagnosztizált részképesség zavarral. A digitális oktatás 

ezt a felkészülést már nem érintette, viszont a haladást megtörte. Mert nekünk is figyelemmel 

kell követni, hogy milyen célokat, kompetenciákat jelöltünk meg iskolai szinten, amely a 

feladatainknak is irányt szab. Itt már adódtak nehézségeink.  Sokszor nem tudtunk 

megfelelően kommunikálni a gyerekekkel, mert vagy a net hiányzott, vagy nem volt 

mikrofonja, sőt olyan tanuló is volt, akinek a szülei annyira lekorlátozták a netjét, hogy 

semmilyen you tube segédletet nem tudott megnyitni. A többségi tanár és tanító kollégákkal 

sokat és eredményesen dolgoztunk együtt, mert ezeket a tapasztalatokat megosztottuk 

egymással a gyerekekről, és közösen gondolkodva próbáltunk a helyzeten javítani.   

Bepillantást nyerhettünk az otthoni családi  életbe: néha olyan hangzavar volt a háttérben 

(apa-anya beszélget, nagyi kiabál, papi tévét néz, a kicsi tesó sír,…), hogy nem csak a tanuló, 

de mi sem tudtunk koncentrálni! Ilyenkor elgondolkodhatunk az egyenlőesélyeken! És ez 

talán segít nekünk abban, hogy reálisabban láthassuk, ki miért is teljesít úgy, ahogy.  

Fejlesztésünk két részre tagolódott: egyik részben a megállapított, megtervezett, szakértői 

véleményben megállapított vonalat vittük, a másik szálon pedig az egyéni órai megsegítés, 

támogatás volt. Nagyon kijött a mi tanulóinknál, hogy a digitális oktatásban a figyelemzavar, 

a beszédértés, a lényegkiemelés, a logikus gondolkodás, a szövegértés mennyire problémás. 

Nekik egyénileg, lépésről lépésre  lebontva, vizuális megtámogatással, cselekedtetéssel 

próbáltuk a tanórai anyagot emészthetőbbé tenni. Sokan kértek segítséget, amit mi nagyon 

értékelünk. Bármikor kereshettek minket.  

Minden fejlesztő kollégám nagyon pozitívan áll a fejlesztő munkához,  az iskolai élethez: a 

meglévő dolgoknak örülünk, a hiányosságokra pedig mint kihívásra tekintünk! Lelkes, 

összetartó csapat kezd kialakulni. Nagyon jó ebben a környezetben dolgozni.  

Budapest, 2020. június 10. 
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Év végi beszámoló – Iskolapszichológus- (2020/2021) 

 

A szakvélemények alapján ellátandó tanulóink, ebben a tanévben is, szinte teljes 

egészében kitöltötték az intézményben töltött óráim számát, ezért számukra páros és páratlan 

heti bontásban tudtam biztosítani az egyéni foglalkozásokat.  

Jellemzően az alábbi nehézségek/zavarok indokolták a közös munkát: 

- Az aktivitás és figyelem zavarai (F 90.0) 

- Egyéb gyermekkori emocionális zavar (F93.3) 

- Egyéb gyermekkori szociális funkciózavar (F94.8) 

- Reaktív kötődési zavar gyermekkorban (F94.1) 

- Asperger szindróma (F84.5) 

- Oppozíciós zavar (F91.3) 

- Szeparációs szorongás gyermekkorban (F93.0) 

- Egyéb szorongásos zavar (F41) 

- Öndestrukció 

- Krízisintervenció 

- Gyászfeldolgozás 

A prevencióra 

nem tudtam 

annyi időt szánni, 

amennyire 

véleményem 

szerint szükség 

lett volna. 

Ebben a tanévben 

kiemelkedően 

magas volt az 

önkéntes szülői 

és a tanári megkeresések száma is, a konzultációkat, tanácsadásokat jelentősen 

megkönnyítette az online platformok használata. Gördülékenyebbé vált az időpont egyeztetés, 

mert a beszélgetések egy részére online konzultáció keretein belül került sor. Számos esetet 

tovább kellett irányítanom szakellátásba. Több alkalommal szükség volt eseti konzultációra 

gyermek klinikai szakpszichológus, illetve pszichiáter kollégákkal. 



Az önkéntes tanulói megkeresések száma kimagasló volt, elsősorban a social media 

különböző felületein. Így olyan diákokkal is tudtam együtt dolgozni, akik az iskolában nem 

kerestek volna meg, egy személyes beszélgetésre. 

Az osztályfőnökökkel és a kollégákkal való együttműködést sikeresnek érezem, bizalommal 

fordultak hozzám minden felmerülő esetben.  

Havi rendszerességgel részt vettem a kerületi iskolapszichológusok team 

megbeszélésein, esetmegbeszélésein és az OIP Módszertani bázis rendezvényein. Emellett a 

Békés Iskolák program Szupervíziós Békítő team megbeszélésein is.  

Nagy lelkesedéssel vettem részt a Kerekasztal az iskolai biztonságért (KERIB) több online 

eseményén, mely szervezet azért jött létre, hogy összekapcsolja és közös gondolkodásra, 

cselekvésre hívja a témában megoldást kínáló programok, módszerek szakembereit és a 

közoktatás világához kötődő egyéb szervezeteket. 

Az iskolai szociális segítőkkel ebben az évben nem volt közös munkánk. 

A digitális munkarend újfajta működésmódot kívánt, ami már nem jelentett kihívást, a 

szokásosnál nagyobb megterhelést számomra. Az egyéni esetek egy részét nem lehetett 

átvinni online formába. Ezeknél a klienseknél a pszichés gondozás heti rendszerességgel, 

illetve az igény szerinti szülői konzultációk, tanácsadások alkalmával valósult meg. 

A szülők, tanárok és diákok számára online fogadóórákat jelöltem ki ebben az időszakban, 

minden hétköznap. Elérhető voltam a közösségi platformokon, emellett discord-on, e-mail-en, 

telefon-on és viber-en is. A szakmai oldalamon létrehozott csoporttal, a „Feltöltődés 

pedagógus kollégáknak” címmel, igyekeztem, igyekszem támogatni kollégáimat. 

 Terveim között szerepel egy ’Iskolai Segítő Team’ életre hívása (gyógypedagógus, 

fejlesztő pedagógus, iskolai szociális segítő, iskolarendőr, védőnő, orvos, iskolapszichológus 

részvételével). Rendszeres ’Pszichofitness’ alkalmak szervezése pedagógus kollégák számára 

’notice board’ kialakítása szülőknek, havi meghirdetett témákkal. 

Köszönöm a bizalmat, igyekszem a jövőben is kiérdemelni. 

 

 

 

 

Budapest, 2021.június 14.      Csernovszki Brigitta 

       Pedagógiai szakpszichológus 










