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I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK
A Köznevelési törvény arra kötelezi a köznevelési intézményeket (függetlenül attól, hogy azok
évente egy alkalommal átfogó értékelést készítsenek munkájukról. Az iskolai beszámoló elkészítéséhez meg kell várni a tanév lezárását, hiszen a legfontosabb adatok többsége ezt követően
válnak feldolgozhatóvá. Szerves részét képezi a következő tanév előkészítésével foglalkozó fejezet, melynek kidolgozása a fenntartó és az alkalmazottak számára egyaránt fontos. A fenntartót
elsősorban a finanszírozási és a szakos ellátottsági kérdések szokták foglalkoztatni, a kollégák
pedig már a tanév végén szeretnék tudni, hogy a következő évben mi lesz a feladatuk. Akkor tekinthető rendezettnek egy tanév lezárása, ha egyúttal a következő tanév kezdése is – az előrehaladott előkészületek szintjén – megtörténik.
Főbb vezetői célkitűzések
Intézményünkben a 2013/2014-es tanévre az alábbi főbb vezetői célokat tűztem ki:
a) Szerettünk volna zökkenőmentesen tanévet kezdeni – A célkitűzés teljesült, munkatársaimmal, a fenntartóval és a működtetővel együttműködve ez ebben a tanévben is sikerült.
b) Felkészülés a 24-26-32 órás foglalkoztatási rendre – A felkészülés megtörtént, minden munkatárs ebben a munkarendben kezdte meg munkáját. A munkateher növekedése érezhető volt a
tanév során, amit a központi bérintézkedések megfelelő mértékben ellentételeztek.
c) Szerettük volna megszilárdítani az előző tanévben már kialakított hármas együttműködést a
Szeghalmi Tankerület (mint fenntartó), Körösladány Város Önkormányzata (mint működtető) és
intézményünk között. Az együttműködést nemcsak sikeresnek, hanem példaértékűnek is tartom, ami a zavartalan és sikeres szakmai munkavégzés alapjait teremtette meg. Intézményünk
munkatársai Körösladány Város Képviselő-testületének a város köznevelése területén végzett
eredményes tevékenységét egy e célra készíttetett emlékplakettel köszönte meg.
d) Szükségesnek tartottam további pedagógus státusok beállítását, mert a feladatellátás mértéke és összetettsége ezt indokolta. A Tankerülettel egyeztetve ez jórészt sikerült, 2013. szeptemberétől új munkatársakkal gyarapodtunk. A folyamat itt nem állt meg, a 2014/2015-ös tanév
kezdésére három újabb státus beállítására kaptunk előzetes engedélyt. Hiányzott még egy további igazgató-helyettesi státus, melynek betöltésére szintén engedélyt kaptunk.
e) Ebben a tanévben terveztük a Háló-1. program zárását. A program részeként folytattuk a már
kipróbált és eredményes kéttanáros módszer alkalmazását felmenő rendszerben (5+6. évfolyam) és megoldást kerestünk a tanulók körében terjedő agresszió, motiválatlanság és együttműködési zavar okozta problémák kezelésére. A leghatékonyabbnak az a csoportfoglalkozás bizonyult, amelyet a Háló munkacsoport dolgozott ki és mutatott be a szakmai konferencián. A
program iránti érdeklődés iskolánk falain kívül is egyre inkább erősödik, „üzemi szintű” tesztelésére és alkalmazására a 2014/2015-ös tanévben kerül sor. Az eljárás célja a „normális” és élhető
hétköznapok folyamatos biztosítása az iskolában.
f) Szerettük volna, ha a tehetséggondozási program is beindul ebben a tanévben. Ez nem sikerült, mert a Háló-I. program kidolgozása és beüzemelése lekötötte valamennyi energiánkat. A tehetséggondozást felvállaló Háló-2. programot 2014. szeptemberében indítjuk a megszokott módon (koncepció elkészítése > nevelőtestületi egyeztetés > tesztelés > alkalmazás). E program kidolgozására és alkalmazására két tanévet szánunk.
A 2013/2014-es tanévben nevelőtestületünk az előző évekhez képest is többet dolgozott, melynek eredményeit szűkebb és tágabb környezetünk határozott módon elismerte.
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2. Statisztikai adatok
TANULÓI LÉTSZÁMOK VÁLTOZÁSA
Tanév
Létszám
2007/2008
435
2008/2009
443
2009/2010
434
2010/2011
420
2011/2012
413
2012/2013
396
2013/2014
389

TANULÓI LÉTSZÁMADATOK 2013/2014.
Fizikai
Számított
Osztály
létszám
1.a
21
22
1.b
19
22
2.a
20
22
2.b
21
21
3.a
18
20
3.b
19
20
3.c
16
16
4.a
18
19
4.b
20
24
5.a
25
31
5.b
27
30
6.a
20
23
6.b
20
22
6.c
21
25
7.a
21
26
7.b
20
23
7.c
18
23
8.a
18
18
8.b
20
22
spec.
7
15

Tanév
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

TANULÓI MULASZTÁSOK ALAKULÁSA
Igazolt hiányzás
Igazolatlan hiányzás
összes nap
nap/fő
összes nap
nap/fő
4058
9,33
100
0,23
4011
9,05
154
0,35
3823
8,81
77
0,18
4110
9,79
33
0,08
4029
9,76
109
0,26
3402
8,59
214
0,54
3186
8,19
34
0,09
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BUKÁSOK ALAKULÁSA
Tanév
összes
t%
2007/2008
13
3
2008/2009
7
1,6
2009/2010
8
1,8
2010/2011
10
2
2011/2012
8
2
2012/2013
15
3,8
2013/2014
15
3,9
BUKÁSOK MEGOSZLÁSA 2013/2014.
Alsó
Felső
1-2 tárgyból bukott
3
10
3 vagy több tantárgyból bukott
1
0
Hiányzásai miatt nem oszt
0
1
Mindösszesen
4
11

Összes
13
1
1
15

TANTÁRGYI EREDMÉNYEK A TANÉV VÉGÉN
Tantárgy
08/09
09/10
10/11
11/12
Magyar irodalom
3,7
3,7
3,7
3,75
Magyar nyelv
3,5
3,4
3,5
3,62
Történelem
3,6
3,5
3,5
3,38
Angol nyelv
3,33
3,3
3,5
3,75
Német nyelv
3
3
3
2,8
Matematika
3,1
3
3,2
3,44
Informatika
3,9
4,6
4
4,08
Természetismeret
3,65
3,75
3,9
3,75
Fizika
3,1
3
2,9
3,14
Biológia
3,26
3,2
3,2
3,39
Kémia
2,9
2,8
2,8
2,88
Földrajz
3,2
3
3,18
3,51
Ének-zene
4,44
4,4
4,4
4,44
Rajz
3,51
3,5
3,7
3,58
Technika
4,13
4,1
4,2
4,26
Testnevelés
4,49
4,4
4,5
4,53
Etika
4,1
3,8
3,95
3,9
Mozgókép és média
3,69
3,5
3,7
3,73
Tánc és dráma
4,37
4,7
4,4
4,73
Honismeret
3,2
3,2
3,4
3,61
Egészségtan
4
4
4,2
4,03

12/13
3,85
3,68
3,51
3,38
3,14
3,49
4,32
3,52
3,42
3,67
2,97
3,55
4,14
3,86
4,35
4,57
3,71
4,03
4,41
3,33
3,78

13/14
3,81
3,6
3,35
3,24
2,92
3,54
4,43
3,85
3,09
3,53
2,86
3,45
4,51
3,77
4,34
4,66
4,46
3,95
4,25
3,11
4,33
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II. A MUNKATÁRSAK SZAKMAI BESZÁMOLÓI
Bak Renáta
Szeptemberben megkaptam feladatomnak, hogy ebben a tanévben fejlesztő foglalkozásokat és
rehabilitációt tartsak a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), illetve
a sajátos nevelési igényű tanulóknak, valamint a kéttanáros modellben, az 5.- és 6. osztály lassan
haladó csoportjában angol órát Kiss Bernadett angol szakos kolléganőmmel.
Csoportfoglalkozások
Október végén az osztályfőnökök részéről jött egy kérés, miszerint szeretnék, ha a pszichopedagógiai foglalkozások iskolán belül lennének ellátva. Amiatt, hogy én vagyok az egyetlen pszichopedagógus az iskolában, sajnos ki kellett lépnem az angol kéttanáros csoportból. Helyette meg
kellett szerveznem a pszichopedagógiai csoportokat, melyeket Veress Erzsébet iskolapszichológus együttműködésével, vezetésével kezdtünk el működtetni. Valamilyen módot, módszert
kellett találnunk arra, hogyan segítsünk azokon a gyerekeken, akiknek nincsenek meg a gyökerei, (szülei) vagy csonka családban növekednek, illetve valami más okból nem bírnak megfelelően viselkedni a tanórákon, vagy a szünetekben. Kísérleti stádiumban 4 csoportot sikerült létrehozni alsó tagozaton. Azok a tanulók kerültek bele, akiket a tanítók javasoltak, akikről úgy gondolták, hogy pszichopedagógiai megsegítésre lenne szükségük. Elkezdődtek a foglalkozások, én
kísértem át a csoportokat a családsegítőbe, majd vissza az osztálytermükbe. Pár alkalom után
már észleltük, hogy a probléma gyökerét nem szüntettük meg.
Amit felépítettünk a mikrocsoportos foglalkozásokon, az az osztályterembe visszaérkezve ledőlt.
A felmerülő észrevételeinket, tapasztalatainkat továbbítottuk az alsós tanítók felé, akik félévhez
közeledve egyre többen jelezték, hogy szeretnék hozni az osztályukat. Így született meg az az
ötlet is, hogy az 5. és a 6. osztályokban (a Hálóban) is ésszerűbb, ha az egész osztály jöhet, így
félévtől öt felsős osztály érkezett kéthetente egy órára hozzánk. Most alsóban ott tartunk, hogy
az összes alsó tagozatos, vagyis kilenc osztály megfordul nálunk kéthetente 45perc erejéig. Ha
úgy látjuk a pszichológus kolléganővel, illetve az osztályfőnökkel, valamint a Hálós osztályok
esetében a mentortanárral, hogy az osztály segítő, támogató légköre nem oldja meg a gyermek
problémáját, akkor jön a következő lépcső: az egyéni terápia a pszihológusnál a szülő közreműködésével. A gyerekek nagy örömmel, szeretettel érkeznek hozzánk, nincs olyan nap, hogy a folyosón ne állítanának meg, hogy „akkor mikor is mehetünk legközelebb?” Relaxációs technikákat
mutatunk nekik, szituációs helyzetgyakorlatokat próbálhatnak ki. Megmutatjuk, hogy „énüzenet”
küldéssel mennyivel egyszerűbb kommunikálni, ha valami bánt minket. Sorolhatnék példákat,
de ezeket az élményeket nem lehet leírni, ezeket meg kell élni, meg kell tapasztalni. Minden órán
tanulok valamit a gyerekektől, a tanítóktól, tanároktól, és nem utolsó sorban a pszichológus
kolléganőmtől.
Rehabilitációs foglalkozás
Az SNI tanulók köréből az enyhe fokban értelmi sérült, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartós és súlyosan akadályozott -dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, tanulási
képességek kevert zavara, figyelem zavar- gyerekeknek tartok rehabilitációs foglalkozásokat a
szakértői véleményben meghatározott óraszámban. A rehabilitációs órákon célom a komplex
gyógypedagógiai fejlesztés, amelynek hatására a gyerekek mentális fejlődése többnyire jelentős
mértékű. Célom továbbá a fogyatékos gyermekeknek a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciójának korrigálása. A rehabilitációs foglalkozások tanulói létszáma életkor szerint:
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- 3. évfolyam: 3 fő
- 7. évfolyam: 6 fő
- 8. évfolyam: 2 fő, összesen: 11 fő.
Fejlesztő foglalkozás
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek fejlesztésével foglalkoztam. A fejlesztős órákon célom az általános készségfejlesztés, amelynek hatására a gyerekek mentális fejlődése többnyire jelentős mértékű volt. A fejlesztő foglalkozások tanulói létszáma életkor szerint:
- 3. évfolyam: 12fő.
A fejlesztő munkám egyéni fejlesztési terv alapján történt, amit 6 havonta készítettem el. A tanulók fejlesztése kiscsoportos formában valósult meg (3-6 fő) mindenkor a tanulók egyéni, haladási, fejlődési tempójának függvényében. A tanulóknak bármelyik órán lehetőségük volt érzelmeik
kifejezésére, próbáltam pszichopedagógiai eszközeimmel segíteni, mivel a legtöbb gyereknél az
érzelmi stabilitás hiánya a fő probléma. Több gyereknél látható változást értem el érzelem, és
ennek következtében a tanulás terén is. A foglalkozásokról egyéni fejlődési naplót vezettem.
Bíró Julianna
Ebben a tanévben úgy alakult, hogy mind a három harmadik osztályban taníthattam, így az egész
évfolyamon megfigyelhettem a tanulók magatartásának, szorgalmának alakulását. Magatartásukkal a tanév elején sok probléma adódott, amely teljesen nem szűnt meg, viszont sokat javult.
Órákon figyeltek, munkájukat lelkiismeretesen elvégezték. Technika órákon főképpen a „ c” osztályosok rendkívül érdeklődők és lelkesek voltak. Szívesen és odaadással dolgoztak. A másik két
osztályban a matematikát is tanítottam. Tanítási órákon fegyelmezetten dolgoztak. Képességeik
különbözőségéből adódóan haladásuk és teljesítményük is változóan alakult. Kiemelkedően jól
teljesített Tóth Janka, Herpai Károly, Uhrin Mónika, Kovács Panna. A 2013-14-es tanévet 18 tanulóval kezdtük meg a 3. b osztályban. Október hónapban érkezett Bauer Kitti és Lakatos Erik
tanuló, akik nevelőszülőkhöz kerültek. Erik nem sokáig maradt nálunk, decemberben visszatérhetett a családjához. Kitti nehezen illeszkedett a közösségbe, hetekig meg sem szólalt. Sok időbe
került, de mára elértük, hogy játszik a többiekkel, a nevelőkkel is kezdeményez beszélgetést. Teljesítményei nagyon gyengék, ezért Szakértői Bizottság vizsgálatát kértük. Az osztály összetétele
a tavalyihoz képest megváltozott, mivel a két másodikos osztályból ebben a tanévben három lett.
Ez szerencsére pozítív irányú változást hozott az osztályok életébe. Előfordultak konfliktusok, amiket mindig megbeszéltünk, próbáltunk megoldani. Szinte az osztály minden tagja rendkívül
segítőkész, lelkes. Lesték, várták a feladatokat, ki, miben tud segíteni. Barátságosak, nyíltak, közvetlenek. Szünetekben szívesen kezdeményeztek beszélgetést a nevelőkkel, meséltek gondjaikról, örömeikről egyaránt. Az osztályban egy tanuló SNI, négy BTM-es. Ők fejlesztő foglalkozásokon vettek részt. A közös munkák során a gyerekek figyeltek egymásra, jól együttműködtek.
Kedvelték a játékos feladatokat. Az ügyesebbek szívesen segítettek lemaradt társaiknak. Nagy
mértékben segítette munkánkat, hogy korrepetálásokon, fejlesztő foglalkozáson két nevelő lehetett a gyerekekkel, így eredményesebben tudtunk foglalkozni mind a tehetséges, mind a felzárkóztatásra szoruló tanulókkal. Jó lenne, ha ezzel a lehetőséggel a következő tanévben is élhetnénk! A Művészeti Iskola tánc tagozatára 2 tanuló járt az osztályból. Egyikük, Szántó Bence már
versenyeken is szépen szerepelt. Ketten a kézműves tagozatra jártak. Szuroka Zsolt, Papp Brendon, Szántó Bence a futball területén jeleskedtek. A tanév során a tanulók számos rendezvényen
vehettek részt, gazdag program állt rendelkezésükre.
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Tanórán kívüli tevékenységeink
Szeptember hónapban akadályversennyel emlékeztünk meg iskolánk névadójáról. Az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamának Borosné Varga Mária kolléganővel állítottunk össze elméleti és játékos ügyességi feladatokat erre a napra. A gyerekek vegyes csapatokban versengtek. Decemberben idén is érkezett a Mikulás, aki csomagot adott át minden tanulónak. Karácsonyra osztálykeretben műsort szerveztünk és ajándékot készítettünk, ezzel kedveskedtek a gyerekek szüleiknek. Februárban osztályfarsangot rendeztünk. Az iskolai vers- és mesemondó versenyen is részt
vettek tanulóink. Részt vettem az iskolai tanulmányi verseny matematika feladatsorának összeállításában, a verseny lebonyolításában, a feladatok javításában. Az osztály tanulói nagy számban
vettek részt a tanulmányi versenyen. Idén is készültünk az édesanyák köszöntésére Anyák napja
alkalmából. Mindenki lelkiismeretesen tanulta a verseket, dalokat, táncokat. Lelkesen, odaadóan
készítette az ajándékot. Az osztály 10 tanulóját kísérhettem a Jókai Színház bérletes előadására
Békéscsabára. Rendszeresen látogatták a helyi mozielőadásokat is. Madarak és Fák napja alkalmából erdei kirándulást és foglalkozást terveztünk. Pszichológia foglalkozásokon vettünk részt.
A tanév végi kirándulást Poroszlóra, az Ökocentrumba szerveztük. 17 tanuló és 11 szülő vett
részt rajta. A gyerekek szüleivel jó volt a kapcsolat a tanév során. Szülői értekezletekre rendszeresen jöttek. A felmerülő problémákat megbeszéltük. Készségesen segítettek, amiben csak
tudtak. A tanévet eredményesen zárjuk. Az osztály minden tanulója teljesítette a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket. Magatartásuk jobb irányba terelése is sikerült. Kollégáimmal
igyekeztem jó kapcsolatot tartani. A 3. b osztályt Borosné Varga Máriával vezettük. Úgy érzem jól
együtt tudtunk dolgozni, nem volt közöttünk konfliktus. Ha lehetőség van rá, a következő években is szeretnék vele dolgozni.
Borosné Varga Mária
2013. szeptember 1-jétől dolgozok a Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Előtte 2000-2005-ig tanítottam itt. Szeptembertől a 3.b osztályban, Bíró Julianna osztályában
tanítom a magyart, ének-zenét, testnevelést, szabadfoglalkozásokat. Az osztály létszáma 19, 10
lány és 9 fiú. A magatartási problémák az évfolyam 3 osztályra bontásával a tavalyi évhez képest
rendeződtek. A tanórai magatartásukkal általában nem volt probléma, bár nehezen szoktak
hozzá, hogy csak jelentkezés után beszélhetnek. Szünetekben gyakran előfordultak konfliktusok
főleg a lányok között. Valamikor a fiúk és a lányok is összevesztek egymással. Ezeket a problémákat igyekeztünk mindig megbeszélni. Az osztály szinte minden tanulója bőbeszédű, barátságos, nyílt és segítőkész. Tanítási órákon az osztály többsége aktívan dolgozott. Herpai Károly
és Kotroczó Gabriella munkájára mindig lehetett számítani. Kiemelhető még Szuroka Zsolt, Szántó Fanni, Katona Katalin, Faragó Lóránt magyar órai teljesítménye. 4-5 tanulónak lassú a munkatempója. Gyakran elkalandozik a figyelmük. A magyar eredmények, jegyek megfelelőek. A tanév
során különböző rendezvényeken vettek részt a tanulók. Szeptemberben a Tüköry-napon akadályversenyen vetélkedtek a diákok. Az alsó tagozat 3. és 4. évfolyamának Bíró Juliannával
együtt állítottuk össze az elméleti és játékos ügyességi feladatokat erre a napra. A gyerekek vegyes csoportokban versenyeztek. Októberben és novemberben takarékossági és egészségügyi
vetélkedőn vettek részt az alsósok. Az egészségügyi vetélkedőre feladatokat gyűjtöttem, ezzel
próbáltam segíteni a vetélkedő kérdéseinek összeállítását. Karácsonyra az osztályfőnökkel
együtt zenés műsort állítottunk össze és ajándékot készítettünk, ezzel leptük meg a tanulók szüleit. Decemberi játszóházban karácsonyi díszeket varrhattak a diákok. Februárban osztályfarsangot tartottunk a 3.b-ben. Amely jelmezversennyel kezdődött, utána vetélkedőt szerveztünk, tánccal és zsúrral egybekötve. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Az iskolai vers- és
mesemondó versenyen is részt vettek tanulóink. Lelkiismeretesen tanulták a verseket, meséket.
Készültünk a májusi tanulmányi versenyekre is. Májusban anyák napi műsort rendeztünk az
édesanyáknak. Mindenki lelkesen tanulta a dalokat, verseket, táncokat. A tanév során 3 alkalommal kísértem a gyerekeket a békéscsabai Jókai Színházba. A tanév végi tanulmányi kirándulást a
3.a és a 3.b osztály közösen szervezte Poroszlóra. Megtekintettük a Tisza-tavi Ökocentrumot. Az
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állandó kiállításokon megismertük a Tisza-tó élővilágát és természeti értékeit. A Szabadidőparkban megnéztük az állatkert lakóit, tájházat, hajókiránduláson vettünk részt. Eredményesen
zártuk ezt a tanévet. A kitűzött célokat, feladatokat megvalósítottuk.
Bögre János
A 2013-2014-es tanévben az Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanszakán a tanév közel 60
tanulóval indult. A tanév során a különböző csoportokkal tudásszintjük szerint haladtunk. Sikeres tanévet tudhatok magam mögött, hiszen a gyerekek több tánciskolás versenyen, diákolimpián is képviselték iskolánkat szebbnél szebb sikerekkel. Sikeres félévi bemutató és év végi bemutatókat szerveztem, valamint amennyiben felkérést kaptunk, az iskola és a város rendezvényein is szívesen szerepeltünk. Sikeres pályázatokat nyújtottam be, melynek köszönhetően a nagyobb tanulókkal 2013. decemberében Csehországba utaztunk, Prágába és Ostravába, ahonnan
döntős, dobogós és első helyezésekkel tértünk haza. 2014. május 21-29-ig a Nemzeti Tehetségpont pályázatának köszönhetően a világ legnagyobb és legrangosabb táncversenyére, az angliai
Blackpool Táncfesztiválra utazhattunk az intézmény 4 legeredményesebb párosával. A kiutazáshoz anyagi támogatást kaptunk Körösladány Város Önkormányzatától. Az a megtiszteltetés ért
minket, hogy az évente egyszer megrendezésre kerülő Országos Tehetségnapra a mi Művészeti
Iskolánk táncosait kérték föl a rendezvény megnyitására. A Nemzeti Tehetségpont pályázatán
támogatást nyertünk a kézműves, színjátszó tanszakkal közösen az immár harmadik éve folyamatosan megrendezésre kerülő Művészetek Hete elnevezésű program megvalósításához. Ennek
keretében a társastánc tanszak tanulói háromnapos táborban vehetnek részt, amelyet az ország
legelismertebb trénerei, táncpedagógusai tartanak számukra.
A művészeti iskola mellett idén is én tanítottam a tánc-dráma tantárgyat az 5-6. évfolyamokon. A
tanítási órákon sikerült elsajátítani a társastáncok, divattáncok alapjait. Az ötödik évfolyamon
tánctörténeti kiselőadást tartottak a gyerekek. A tanév során a 3.a és 3.b osztályokban is besegítettem. A szabadfoglalkozásokon az osztályfőnökökkel együttműködve mindig az általuk kiadott
feladatokat végeztük a tanulókkal. A 3.b osztályban az anyák napi műsor koreográfiájának
elkészítésében segédkeztem. Az idei tanévet összességében eredményesen zártam. Bízom benne,
hogy a jövőben is olyan eredményekben és sikerekben gazdag tanéveket zárhatok, mint a 20132014-es tanévben.
Budainé Kántor Beáta
Az idei tanévben sok esemény történt. Október végén megrendeztük az NTP-INYK-MPA12 nyertes pályázatunk Angol nyelvi táborát. A 15 legjobb tanuló vehetett részt a reggel 8-tól délután
négyig tartó programokon, melyeken változatos feladatokkal, játékokkal igyekeztünk a tanulók
érdeklődését felkelteni, 5 angol nyelven beszélő ország népének irodalma, kultúrája, történelme,
ünnepei és szokásai iránt. A pályázat sikeresen lezárult és sok, hasznos eszközzel is bővült a
nyelvi szak eszköztára. Karácsonykor az iskolai rendezvények közül a kenyérlángos sütésen vettem részt. Bemutató órát tartottam a kollégáim részére és magam is részt vettem több bemutató órán. Készülünk a nyolcadik évfolyam angol - írásbeli és szóbeli – vizsgájára. Megtörténik
még május hónapban a gyermeknapi sokadalom. A negyedikes tanulókat - a bontó teszt megírása után- három csoportba fogjuk sorolni a hónap folyamán (emelt ,közepes, harmadik csoport).
Az idei tanévben a 2.b osztálynak tartottam testnevelés órákat, a 4.b-nek angol órákat, az ötödik
évfolyamon az emelt óraszámú csoport az enyém, a hatodikos évfolyamon a közepes, a hetedik
évfolyamon a harmadik, a nyolcadik évfolyamon, a közepes csoportot tanítom illetve a felsős
napköziben voltam két délután.
A 2.b osztály testnevelés jegyei várhatóan: négyesek és ötösök lesznek. Sokat fejlődtek a gyerekek év eleje óta. 2 fővel is gyarapodott a létszám a tanév folyamán (19+2).
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A negyedikes osztályban 20 fővel kezdődött a tanév, a legtöbb tanuló 5-ös lesz (9 fő), az év
végén, lesz 4 fő hármas és 7 fő 4-es. Ez az év az alapozás, ismerkedés és megszerettetés éve a
kezdő nyelvtanulók számára. Ilyenkor még kevesebb a tananyag, de azért igyekszünk megalapozni a következő tanév sokkal több és nehezebb tananyagának. Sok tanulónak már ekkor
konkrét elképzelése van arról, hogy nyelvvizsgát szeretne tenni az évek folyamán. Ehhez az elképzeléshez igyekszünk segítséget nyújtani az emelt óraszámú oktatással és a középiskolára
felkészítő csoport indításával.
Az ötödikes csoport -15 fővel - gőzerővel dolgozik, semmi probléma nem merült fel a tanév
folyamán. Két tanulónak nehéz volt az évkezdése, sokat hiányoztak, nehezen rázódtak bele a napi szintű munkába és nem igazán akartak pótolni pedig, anélkül, nehezen vagy egyáltalán nem is
lehet bekapcsolódni egy csoport munkájába. Lassan azért ők is felvették a ritmust. Várható eredményeik:1 fő kettes, három fő hármas, a többi négyes (8 fő) és ötös (3 fő) lesz.
A hatodikos csoport már nem ennyire lelkes. Sokuk egyáltalán nem hajlandó tanulni, készülni,
pótolni. Ennek meg is van az eredménye. Elég sokan buknak az év végén is, mert nem hajlandóak
még a szavakat sem megtanulni a kettesért. Ezeknek a tanulóknak nem segített még a napközi
sem, mert inkább majd elaludtak a tankönyv, füzet felett és a folyamatos bökdösés, nógatás
hatására sem voltak hajlandók érdemi munkát végezni. Éppen az írásbeli feladatokat megcsinálták, de a tanulnivaló már nem ment, akkor sem, ha kikérdeztük tőlük. Ez az 1 és negyed óra
egyébként is kevés ahhoz, hogy komoly eredményeket mutassunk fel illetve a kevés nevelő és
nagy létszám sem segíti a munkánkat. A „NEM AKAROM” gyerekekkel pedig nem is lehet. Előre
láthatólag 6 fő nem éri el a kettes szintet a 22 főből, 11 fő kettes, 5 fő hármas lesz.
A hetedikes harmadik csoport tagjai, ha lehet még inkább a „nem akarom” halmazba tartoznak
bár itt sokan értékelés alól felmentettek, de így is van öt tanuló, aki nem tudja venni a hetedikes
minimum követelmény akadályát sem és pótvizsgáznia kell. Náluk viszont nem csak a hozzáállással van probléma, kezdettől fogva (5. osztály), hanem a magatartásukkal is. Velük igen sok a
konfliktus, már évek óta, ez meglátszik a szaktanári figyelmeztetések és az osztályfőnöki intők
számában is. 5 fő nem éri el a kettes szintet a 17 fős csoportból, 2 fő lesz kettes, 2 fő egyéni tanrend szerint tanul és 7 fő értékelés alól mentesített.
A nyolcadikos közepes csoport – 9+1 (év végén jött egy tanuló) fővel - egész évben megfelelően
dolgozott és folyamatosan készült az év végi írásbeli és szóbeli vizsgákra. A tanulók magatartásával sem volt semmi probléma. Az év végi írásbeli egy témazáró dolgozattal egyenértékű, a szóbeli rész pedig egy szóbeli felelettel egyenlő. Valószínűleg 1 fő lesz négyes, 4 fő hármas és 5 fő
kettes. A délutáni felsős napköziben heti 2×2 órát voltam, egyszer a nyolcadikosokkal és egyszer
a hatodikosokkal. A hatodikosoknál az volt a lényeg, hogy a bukásra álló tanulókat megsegítsük
és korrepetáljam őket angolból.
Daruné Varga Mária
Ebben a tanévben alapfeladataim a következők voltak: a felső tagozat 6. évfolyamán három osztályban történelmet tanítottam, a gyógypedagógiai tagozaton társadalomismeretet, rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokat tartottam alsó és felső tagozaton egyaránt. Új feladatként ebben
a tanévben bekapcsolódtam a Háló program keretein belül a kéttanáros modellbe. Gyógypedagógusként vettem részt az ötödik osztályosok harmadik csoportjában magyar nyelvtan és matematika órákon. Ezeken kívül a 60 órás Erkölcstan továbbképzés elvégzése után erkölcstant tanítottam az egyik ötödik osztályban. Rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon összesen 20 gyermekkel foglalkoztam a szakértői véleményben előírtak szerint. A foglalkozásokon az alsósok
esetében főleg a készség – és képességfejlesztésre helyeztem a hangsúlyt, míg a felsősöknél a
tantárgyi korrekció is szerepet kapott. A tanév folyamán igyekeztem nyomon követni a gyermekek osztályban nyújtott teljesítményét, ezért tartottam a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és
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szaktanárokkal. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rehabilitációs és fejlesztő tevékenységet sokkal eredményesebben végezhetjük az ettől a tanévtől kialakult gyakorlatnak megfelelően, miszerint a gyógy- és fejlesztőpedagógusok azokat a gyerekeket fejlesztik, akikkel magyar és matematika órán is foglalkoznak. Folyamatosan végeztem adminisztrációs feladataimat: egyéni fejlesztési tervek készítése, egyéni haladási napló vezetése, félévi, év végi értékelő lapok, kontrollvizsgálatok előkészítése.
A fenti tevékenységeken túl tagja vagyok a Háló munkacsoportnak. Sok újdonságot hozott iskolánkba ez a program. Jómagam az 5.b osztály mentorpedagógusa lettem, segítséget nyújtottam
az osztályban felmerülő problémák megoldásában. Csoportfoglalkozásokon vettünk részt az osztállyal, melyeknek célja, hogy a gyermekeket közelebb hozza egymáshoz, mérséklődjenek a konfliktusok és minél jobb osztályközösség alakuljon ki. Kolléganőimmel megszerveztük az un. „Szülői önképzőkört”, melyre az osztály tagjainak szüleit várjuk, és kötetlen formában beszélgetünk a
gyerekeket érintő kérdésekről, nevelési problémákról. Ennek kapcsán kidolgoztunk egy új
megközelítésű konfliktuskezelési stratégiát is.
Egyéb feladataim a tanév során a következőek voltak: Két kolléganőmmel elvégeztük az 1. osztályosok Difer mérését, ennek eredményeiről beszámoltunk az osztályban tanító kollégáknak.
Részt vettem a Szegedi Egyetem kísérleti Difer programjában és az ehhez kapcsolódó megbeszéléseken, bemutató órákon a környező településeken. Az intézményen belül „belső” hospitálásokon tekintettem meg kollégáim óráit és tartottam egy magyar, valamint egy matematika „kéttanáros” órát.
Két történelem versenyre készítettem fel a hatodikosokat: az egyik a Kálti Márk történelem verseny, a másik a helyi „Sárrét legjobb történészei” tanulmányi verseny, melynek lebonyolításában
segíttettem. Bemutató órát tartottam a hozzánk látogató szegedi egyetemisták számára. Részt
vettem a Háló program első szakaszát lezáró konferencia előkészítésében és lebonyolításában.
Ebben az évben vár még rám a Difer program zárásaként egy bemutató óra megtartása, a következő évi vizsgálatok előkészítése a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a helyi Szakszolgálat számára. A többi kollégámmal együtt részt vettem az iskola által
szervezett ünnepségeken, rendezvényeken. Összességében örülök, hogy ilyen változatos feladatokkal teli tanévet zárhatunk.
Fazekas Andrea
Az osztályról
3. osztályos koruktól kezdve tanítom őket osztályfőnökként. Már akkor azt tapasztaltam, hogy jó
magaviseletű, szorgalmú, megfelelő tanulási motivációval rendelkező gyerekek alkotják az
osztályt. A létszám (20 fő),és a nemek aránya (11fiú-9 lány) is ideálisnak mondható. Az osztály
legtöbb tanulója megfelelő szociális háttérrel rendelkező, többnyire jó körülmények között élő
gyermek. A szülői háttér gondoskodó, odafigyelő, együttműködő. Tanulócsoportomban 4 SNI, 1
BTMN-gel küzdő , és 4 állami gondozott tanuló van. A megfelelő csoportdinamika kialakítása és
fenntartása érdekében a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt rendszeresen
alkalmazok kognitív képességeket fejlesztő, közösségépítő, ön- és társismeret-fejlesztő, szociális
kompetenciát, kommunikációs készségeket fejlesztő játékos feladatokat. Ismerik és alkalmazni
tudják a különféle kooperatív technikákat, jól boldogulnak csoport, páros és önálló munkában is.
Természetesen vannak olyan tanulók, akik kevés önbizalommal rendelkeznek, tanulásban kevésbé sikeresek vagy éppen a hirtelen megváltozott családi körülmények hatására (pl. nevelőszülőkhöz került) zavartak, nyugtalanok, szorongóak, nem érzik magukat biztonságban. Ilyenkor
társaikkal nehezen találják meg a megfelelő hangot, ingerlékenyek. A többieknek (akik édes, vérszerinti szüleikkel élnek) is alkalmazkodni kell és kezelni ezt a helyzetet. Ezért nagyon fontosnak
és jónak tartom azt a kezdeményezést, hogy ne csak a „problémákkal küzdő” tanulók vegyenek
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részt egyéni ill. kiscsoportos pszichopedagógiai foglalkozáson, hanem az osztály egésze együtt az
osztálytanítóval. Hiszen a gyerekek napjaik jó részét együtt töltik, meg kell tanulniuk a felmerülő
konfliktusaikat kezelni, egymást tiszteletben tartani, együttműködni. Az osztálytanító jelenléte is
elengedhetetlen, mivel ilyenkor még közelebb kerülhet a gyerekekhez, olyan érzelmek,
gondolatok is felszínre törhetnek, amik az osztályteremben nem és nagyon tanúságos különböző
feladathelyzetekben figyelni a tanulók reakcióit, viselkedését.
Tanítóként tudom, mennyire fontos a nyugodt, biztonságos légkör, a megfelelő csoportdinamika
ahhoz, hogy a gyermek képességeihez mérten tudjon teljesíteni, egészséges önbizalommal
rendelkezzen. Ebben is sokat segít nekünk az a heti egy csoportfoglalkozás, amit Veress Erzsébet
pszichológus és Bak Renáta pszichopedagógus kollégák vezetésével végzünk. A szülők visszajelzései is azt igazolják, hogy nagyon hasznosak, eredményesek ezek a foglalkozások. Osztályomban a magyar nyelv és irodalom, rajz, technika tantárgyakat tanítom. Úgy gondolom, sikerült teljesíteni év végére a kitűzött célokat, feladatokat, tantárgyi követelményeket. Folyamatosan törekedtem arra, hogy minél zökkenő mentesebbé tegyem számukra a felső tagozatba lépést. Legyenek képesek önállóan, megfelelő tempóban, kellő odafigyeléssel, pontossággal, az utasításoknak
megfelelően végezni a feladatokat. Mindent összegezve, imádnivaló, tiszta lelkű gyerekek, nagyon sajnálom, hogy tanév végén el kell tőlük válnom.
Önértékelés
Úgy érzem, ismét egy mozgalmas, tevékeny, szakmai fejlődésemet is elősegítő tanévet tudhatok
magam mögött. Az idei tanévben a kollégák bizalmat szavaztak nekem, így az alsós munkaközösség vezetői feladatait is elláttam. Szeptemberben erdei iskolát szerveztünk és bonyolítottunk
le a Bükkben, ahol a gyermekek nagyon jól érezték magukat, sok új ismerettel gazdagodtak, amit
a tanév során is hasznosítani tudtak. Októberben egy sikeres pályázat jóvoltából ismét ellátogathattunk oda. Novemberben kolléganőmmel, Kiss Mártával egy egész hetet átölelő egészségnevelési projectet szerveztünk és bonyolítottunk le az alsó tagozatos osztályok számára, amibe a
szülőket is aktívan bevontuk. A tehetséggondozó program keretében az első félévben az alsó
tagozat 3-4. évfolyamának humán tehetséggondozó foglalkozásokat tartottam heti 2 órában. A II.
félévtől tagja lettem a Háló munkacsoportnak, a 6. b osztállyal csoportfoglalkozásokra jártam,
osztályfőnöküknek mentora lettem. Az alsó-felső átmenet megkönnyítése érdekében Varga Gabriella magyartanár kolléganőmmel elkezdtünk közösen dolgozni, heti rendszerességgel tartottunk osztályomban magyar órákat együtt, közösen gondolkodva. Ez az első perctől kezdve zökkenőmentesen zajlott, a gyerekek pozitívan fogadták, szerették ezeket az órákat, és a mi számunkra is kedves, szakmai fejlődésünket elősegítő időszak volt. Aktív résztvevője voltam minden iskolai programnak pl.: karácsonyi játszóház, városi gyereknap. Ellátogattam a városi rendezvényekre, ünnepségekre: március 15. stb. Osztálykeretben mikulás, karácsonyi, anyák napi
ünnepséget szerveztem, osztálykiránduláson, színházlátogatáson vettünk részt. Márciusban
Kelemen Piroska tanítójelölt 2 hónapos tanítási gyakorlatának vezető mentora voltam. Áprilisban egyetemista hallgatókat fogadtam, bemutató órát tartottam részükre. Tanulóimat felkészítettem a különböző iskolai, területi versenyekre, ahol nagyon szép eredményeket értek el. Erősségemnek tartom, hogy tanítói munkám során figyelembe veszem a tanulók eltérő családi körülményeiből, képességeiből, jelleméből adódó különbségeket, ezért rendszeresen beépítem napi
munkámba a különféle képességfejlesztő játékokat, szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat, kognitív képességeket fejlesztő feladatokat.
Munkámat változatos, differenciáló, motiváló, tevékenykedtető, játékos óravezetés jellemzi, az
interaktív tábla adta lehetőségek rendszeres kihasználásával.
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Földi Erika
Az 1.b osztályba 19 tanuló jár, ebből 12 fiú és 7 lány. Gyermekvédelmi kedvezményben részesül
jelenleg 4 tanuló. Halmozottan hátrányos helyzetű 4 gyermek. Sajátos nevelési igényű 2 fő,
beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel 3 tanuló küzd. Gyógytestnevelésre jár 14 fő,
logopédiai kezelésben 8 fő vesz részt. Pszicho- pedagógiai gondozásban az egész osztály részt
vesz kéthetente 1 órában, iskolapszichológus és pszicho-pedagógus közreműködésével. Integrációs programban 7 tanuló vesz részt az osztályból. Ebben az osztályban magyar nyelv és irodalmat tanítok heti 8 órában, rajzot heti 2 órában, és ének-zenét szintén heti 2 órában. Mellette van
még egyéb tanórán kívüli tevékenység: korrepetálás, szabadfoglalkozás és ebéd-levegő. Az osztály döntő többségére elmondható, hogy kíváncsi, érdeklődő, nyitott. A képességek területén
nagy különbségek mutatkoznak. Három tanuló úgy lépte át az iskola kapuját, hogy már tudott olvasni.
Sajátos nevelési igényű gyermekek közül az egyik a szakértői vélemény szerint számottevő mértékben átlag alatti intelligencia szint mellett súlyos részképesség-zavarok állnak fent, gyenge
emlékezettel, lassú pszicho-motoros tempóval, figyelemkoncentrációs problémákkal. Diagnózisa: kevert specifikus fejlődési zavar. Ő állandó biztatást, állandó figyelmet igényel. A feladatok végzésében többletidőt kell biztosítani. A kapott feladatokban, a feladatok pontosításához
állandó segítségre van szüksége.
A másik sajátos nevelési igényű gyermek helyzete sem egyszerű. Ő mozgásszervi fogyatékossága
miatt sajátos nevelési igényű. Önállóan rövidtávon, hosszabb távon kis segítséggel közlekedik. Az
egyensúly és a mozgáskoordináció nehezített. A finommotorika és a grafomotoros készségek
fejletlenek. Határeset övezeti intellektus mellett a beszéd és nyelv fejlődésének nem meghatározott zavara állapítható meg. Diagnózis: Tetraparesis spaastica, Ataxia; Dysarhtria; Nem meghatározott zavara a beszéd és nyelv fejlődésének. Ő ebben a tanévben heti 3 óra mozgásfejlesztésben, 3 óra logopédiai terápiában, és 2 óra értelmi fejlesztésben részesül. Egyéni tempóban tud
csak dolgozni, a gyengén látó tanulók számára készült füzetet és ceruzát használja.
A beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók közül az egyik esetben kiemelkedő intellektuális képességek mellett a viselkedés- és szocializáció terén nehézség szintű
eltérés tapasztalható. A másik két esetben tanulási nehézség valószínűsíthető. Az első két hónap
(szeptember, október) folyamán úgy tapasztaltuk, hogy három esetben is szakvélemény iránti
kérelmet nyújtunk be a Pedagógiai Szakszolgálathoz. Mind a három esetben kolléganőmmel azt
tapasztaltuk, hogy tanórán sokszor lemaradnak, folyamatos biztatásra, irányításra van szükségük. Vizsgálaton már voltak, de szakvélemény kiadása még nem történt meg. A három esetből
két esetben beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséget diagnosztizáltak.
A 2013/2014-es tanévben hat második osztályos beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanuló került hozzám. Heti két órában fejlesztő foglalkozásokat tartok számukra. 4
fiú és 2 lány; a 2.a osztályból 3 tanuló, a 2.b osztályból szintén 3 tanuló vett részt a fejlesztő
tevékenységekben. A szakvéleményeket mind a hat esetben a Pedagógiai Szakszolgálat adta ki.
Közülük öt esetben a kötelező kontrollvizsgálat esetén, a pedagógiai vizsgálatot a tavalyi évben
én végeztem. A kontrollvizsgálatok alapján pszichológus kolléganőmmel megállapítottuk, hogy a
gyermekek iskolai készségei nem megfelelőek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség közül, tanulási nehézség valószínűsíthető, mind az öt, általam is készített szakvélemény esetében. A
fennmaradó egy gyermek kontrollvizsgálatára az idei évben került sor, szakvélemény azonban
még nem került kiadásra. Az ő esetében is tanulási nehézség valószínűsíthető.
A fejlesztendő területek skálája igen széles:
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Általános tájékozottság (3 esetben)
Térbeli tájékozódás (4 esetben)
Síkbeli tájékozódás (5 esetben)
Időbeli tájékozódás (4 esetben)
Szókincsbővítés (5 esetben)
Verbális kifejezőkészség (2 esetben)
Vizuális percepció (2 esetben)
Problémamegoldó gondolkodás (4 esetben)
Pszicho-motoros tempó (2 esetben)
Figyelem fejlesztés (1 esetben)
Olvasási készség (1 esetben)
Számolási készség (1 esetben)
Beszédészlelés, beszédmegértés (2 esetben)
Szövegértés (1 esetben)
Szerialitás (1 esetben)
Analógiás gondolkodás (1 esetben)
Vizuo-motoros koordináció (2 esetben)
Testséma, téri orientáció (2 esetben)
Memória fejlesztése (3 esetben)
Vizuális észlelés – figyelem – emlékezet (1 esetben)
Szabályalkalmazás (1 esetben)
Grafo-motoros fejlesztés (1 esetben)
Iránydifferenciálás (1 esetben)
Önállóság fokozása (1 esetben)
A legproblémásabb terület a szókincsbővítés. A fejlesztésre járó gyerekeket a szegényes
szókincs, bátortalan megnyilatkozás jellemzi, ezért nagyon fontos feladatnak tartom a verbális
fejlesztést. A szógyűjtő gyakorlatokat minden órára következetesen felépítve gyakoroltatom.
Csak beszédes környezetben kap modellt az őt körülvevő világ megismeréséhez, tanulja meg a
dolgok nevét, tágítja fogalomrendszerét, ismereteit. A beszéd fejlődésével együtt fejlődik
gondolkodása is. A másik ilyen problémás terület a tájékozódás. Minden órán előkerül, hiszen
csak hosszú tanulási, tapasztalási, gyakorlási folyamatban válik tudatossá, hogy ők maguk,
hogyan töltik be a teret, érti meg a jobb, bal fogalmát. Nagy hangsúlyt fektetek még a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére is, hiszen ez is egy problémás terület. Az általános tájékozottság és a memória szintén minden órán előkerül. A többi területet egyéni feladatokkal próbálom
fejleszteni, hiszen ezek a területek csak 2 tanulót érintenek. Az év elején végeztem pszichológiai
vizsgálatot és tantárgyi méréseket is. Ezeket az adatokat Az „Egyéni nyilvántartási lap és
foglalkozási napló” formanyomtatványba vezetem. Minden gyermek számára egyéni fejlesztési
tervet készítek. Mire kell a hangsúlyt helyezni? Év elejétől kezdve tehetségfejlesztő foglalkozásokat tartottam a harmadik, negyedik osztályos gyermekeknek, heti 1 órában. Ezeken az alkalmakon a matematikai feladatokon kívül tehetségfejlesztő játékokkal ismertettem meg a
tanulókat. 2014. január folyamán lehetőségem nyílt a „kéttanáros” modell kipróbálására. Kolleganőm tartós táppénzre kényszerült, ezért én voltam az aki, évközben bekapcsolódva matematika és nyelvtan órákon segíthettem a pedagógusok és a 6. osztályos gyermekek tanórai
tevékenységét, heti 6 órában.
A 6/III. csoport összetétele szempontjából: sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, tanulási-,
magatartási nehézségű, tanulásban akadályozott, összesen 14 gyermekből tevődik össze. Állandó biztatásra, a feladatok értelmezéséhez, megoldásához folyamatos segítségnyújtásra, önbizalom erősítésre van szükségük. Ebben próbáltam a segítségükre lenni.
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Havran Mihály
A 2013/14-es tanévben 5-8. osztályokban tanítottam a testnevelést. A csoportok általában fegyelmezetten és jól végezték az éves munkájukat. A 6.c osztályban osztályfőnöki munkát végzek.
A diákönkormányzat képviselőjeként fórumokat szerveztem ahol az iskola diákjai értesülhettek
az aktuális információkról. A testnevelés órák keretein belül a kötelező tananyag mellett, atlétika
versenyekre készültünk a gyerekekkel, s a tehetségeseket versenyeztettem is. Minden korosztályban képviseltettük magunkat a körzeti atlétikai diákolimpián. Heti egy alkalommal két csoportban kosárlabda edzéseket tartottam, amelyeken közel 45 fő vett részt. A kosárlabda iskolánkban nem működik versenyszerűen, ezért a diákoknak barátságos mérkőzéseket szerveztem
a környező települések iskoláival, valamint a Szolnok Olaj kosárlabda csapat mérkőzéseire utaztattam gyerekeket több alkalommal. Keresztesi Jánosnak segítettem a Bozsik program keretein
belül, iskolánk korosztályos labdarúgócsapatainak irányításában. Iskolai pályázatokban vettem
részt segítőként és szervezőként is. Ilyen volt a 2013 őszén megrendezett „Tüköry Olimpia” amelyen több mint 160 diák versenyzett: kosárlabda, asztalitenisz, úszás, labdarúgás sportágakban.
Horváth Tamás
Osztálykirándulás megszervezése, lebonyolítása. Napköziben a diákok felzárkóztatása. Pályázatok írása (testvériskola Hajdúnánás, Csillagok-csillagok szépen ragyogjatok, „Ha kimegyek a doberdói harctérre”). A nyertes pályázatok végrehajtása, lebonyolítása. IPR „Út a szakmaválasztáshoz” programban való részvétel. Útravalóban mentortanárként veszek részt. A projektnapokon
részt vettem és feladatot vállaltam. Tanár-diák meccseken szívesen játszottam. (futball, kosárlabda) A takarékossági vetélkedőt megszerveztem és lebonyolítottam. Ladányi karácsonyon való
közreműködés. Sportpályázatokban való részvétel. Ladányi gyermeknapon való közreműködés.
ECDL vizsgafelkészítés és tanuló kíséret. Kapcsolattartás a PSG-vel a levelezős versenyit illetően.
A kistérségi történelem tanulmányi verseny képi feladatait összeállítottam. A versenyen az eredmények és képek kivetítését végeztem. Több nevelő informatikával kapcsolatos kérésekkel
megkeresett az év folyamán és segíttettem nekik. Kosárlabda edzésben való aktív részvétel.
Horváth Zoltánné
Történelem
Ebben a tanévben az 5., 7. és 8. évfolyamon tanítottam a történelmet. Az érdekes témák, a
játékos kooperatív foglalkozások, a változatos, játékos feladatok, a rejtvények, a szerepjátékok,
az internet segítségével elkészítendő házi feladatok, plakátok készítése, önként vállalt feladatok
azok, amelyekkel motiválni tudom a tanulókat.
Azonban problémák is vannak:
- a tanulók képességei között egyre nagyobb a különbség
- nem minden tanuló integrálható
- az osztály létszáma és összetétele nem mindig a legszerencsésebb
- magatartási problémák
- terjedelmes tananyag
- olvasási nehézségek
- szövegértés
- a családi háttér
- az otthoni tanulás kellő mennyiségének hiánya.
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Nehéz a javasolt tanmenet által előírt ütemet tartani. Az 5. évfolyamon bevezetett új tanterv
szerint jelentősen bővült a tananyag (a régi tanterv a magyar nép honfoglalásáig tartott, most
pedig a második honalapítással zárul). Bármennyire is olvasmányos a tananyag felépítése, nagyon sok az ismeretanyag egy ötödikes számára. Maga a tantárgy új, rá kell érezni a logikájára, a
tantárgy tanulását is meg kell tanulni. Nem beszélve arról, hogy több tanulónak olvasási és
szövegértelmezési problémái vannak. A tananyag átcsoportosítása nem a legszerencsésebb. A 8.
osztályokban év végén szóbeli vizsga van, amely két tételsorból áll. Az „ A” tétel egy történelmi
esemény, a „B” tétel pedig egy történelmi személyiség bemutatása. A vizsga értékelése e két tétel
eredményének átlaga. Ezzel sikerült elérni, hogy a 8. osztályos tanulók év végéig rendszeresen
tanuljanak.
A sikerhez tartozik, hogy a „Sárrét legjobb történészei” tanulmányi versenyre sokan jelentkeztek, majd a válogató után alakult ki évfolyamonként a versenyző csapat. A 7. és 8. osztályos tanulók dobogós helyezést értek el. Sajnos az 5. osztályosok nagyon gyengén szerepeltek. Ennek
oka a már fent említett problémák. A történelem tantárgyban elért eredményekkel elégedett vagyok (a nehézségek ellenére is). A jövőben szeretném a szintet tartani, és ha lehet tovább fokozni.
Tehetségkör
Történelmet kedvelő tanulók tagjai a tehetségkörnek 5-8. évfolyamig. A jelentősebb történelmi
események alaposabb megismerése mellett egyre nagyobb szerepet kapott a helytörténet is,
mely iránt a tanulók egyre nagyobb érdeklődést tanúsítottak. A foglalkozáson az internet használata, a társasjátékok, a „barangolás” városunkban, valamint a tablók és térképek készítése a
legkedveltebbek.
Tanulásmódszertan
A tantárgy tanítására 5. és 7. évfolyamon került sor. Az 5. osztályosoknak nagy szükségük van
ahhoz, hogy a tanulás különböző módszereivel megismerkedjenek, és alkalmazzák azokat az otthoni tanulásban. Számtalan módszert tantárgyra szabva kipróbáltunk az órákon. Mind e mellett
a tanulási képességek fejlesztésére feladatok sokaságát végezték el a gyerekek. (figyelem, memória, megfigyelés, logikus gondolkodás, szövegértés, és kommunikációs képesség fejlesztése).
A figyelem a tanulás egyik legfontosabb alapja, amely a legjobb képességű tanulóknál is sok
esetben gondot okoz. A hetedik osztályokban hasonló feladatokat voltak, csak életkoruknak
megfelelően magasabb szinten. Javasolnám az eredményesség hatékonyságának érdekében,
hogy a tantestület által tanév elején elkészített hálóterv alapján végezzük közösen a tanulási képességek fejlesztését.
Etika
Hetedik osztályban tantárgy az etika, amely nagy érdeklődést keltett a gyerekek körében. Tankönyv hiánya miatt sok esetben a tanulók tapasztalataira és az internet használatára hagyatkoztam. Meglepő, hogy mennyire nem ismerik környezetüket, hazájukat, világukat, amiben
élnek. Az életről való felfogásuk kétségbe ejtő. Korábban kellene kezdeni az etika oktatását, ami
ettől a tanévtől életbe is lépett. (erkölcstan vagy hittan) Nagy szükség van erre a tantárgyra. A
tananyagot kiegészítettem a kulturális viselkedés szabályaival. Úgy láttam és tapasztaltam, hogy
erre is nagy szükség van. Számtalan esetelemzést és szerepjátékot iktattam be a tanítási óráimba. A gyakorlatban, hogy ez hogyan jön vissza, az még a jövőben mutatkozik meg.
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Tanulószoba
A tanulószoba működtetését hasznosnak tartom. A csoportbontás jó ötletnek bizonyult. A tanulók munkához való viszonya, tanulásbeli képességeik okozzák a legtöbb problémát. A szóbeli
megtanulása ilyen formában és ekkora létszámmal nem hozza meg a várt eredményt, még akkor
sem, ha a tanulókat osztályonként vagy tantárgyanként csoportosítjuk. Az írásbeli lecke elkészítése azonban eredményes. Ebben látom a rendszer működtetésének előnyét.
Hugyák István
A 6.a osztály osztályfőnökeként: A 2013/2014.-es tanévet a 6.a osztály 20 fővel kezdte és ugyanannyi tanulóval fejezte be. A gyerekek képességei elég jók, de a magatartásuk igencsak sok problémát okozott az itt tanító nevelőknek, számos figyelmeztetőt osztottunk ki a helytelenül viselkedő tanulóknak. Az osztály tanulmányi átlaga elfogadható, de valószínűleg lesznek olyan diákok,
akik egy-egy tantárgyból esetleg pótvizsgára kényszerülnek, de olyanok is, akik kiemelkedő
eredménnyel zárják az évet. A tanórán kívüli teendőkből mindenki kivette a részét, bár voltak
olyan tanulók, akiket kissé motiválni kellett. A gyerekek közül néhányan szép eredményeket értek el sportversenyeken, tanulmányi, illetve versmondó versenyen. Többen a művészeti iskola
tanszakain is kiválóan szerepeltek. Ebben az évben is és a jövőt illetően is a legfontosabb feladat
a sokféle személyiség összekovácsolása osztályközösséggé, illetve a tanulmányi eredmények
megtartása, javítása.
Testnevelés (5.b, 6.a, 7.b, 8. fiú) - A tanév követelményeit minden csoportban a tanulók megfelelően teljesítették. A csoportok munkája viszont különböző volt, a legjobb teljesítményt a 8. évfolyamos fiúk nyújtották. A legtöbb probléma a tanulók magatartásával, a gyakorlatok fegyelmezett
végrehajtásával volt, illetve a felszerelések hiánya is sok gondot okozott egyes csoportoknál. A
testnevelés órákat segítette a megfelelő csoportlétszám. Talán az ötödikes osztályban a 27 fő egy
kicsit soknak bizonyult (a kis teremben), de itt sem okozott nagyobb problémát a munka szempontjából. A gyógytestnevelővel nagyon jól együtt tudtunk működni az év során. A tanév folyamán sokat készültünk a különböző atlétikai versenyekre, ahol körzeti szinten kiemelkedő eredményeket értek el a versenyen elinduló tanulóink. Kiemelném Szekeres Richárd (6.c) és Moósz
Laura Henrietta (7.b) osztályos tanulók teljesítményét! Célunk a régi és sok új eszköz segítségével még színesebbé tenni a testnevelés órákat, felhívni a diákok figyelmét a mozgás szépségére, motiváltabbá tenni a tanulókat a mozgásra.
Jámbor Lajos
Szakmai eseményként, az immár hagyománnyá vált Sárrét Kis Természettudósa vetélkedőt
tartom, ill. a Csillagász klub beindítását, és a jelenleg is folyó, nyertes pályázatunkat. Ez utóbbi
keretében tizenkét, 7-8. évfolyamos gyereket képzünk ki a távcső használatára, karbantartására. A mintegy hatvan órás kurzusnak június közepén lesz vége. Kiemelt szerepet kapott idén a
tehetséggondozás. Sajnos a részt vevő tizenkét gyerekből idén elballag nyolc, ami jelentős érvágás. A következő év egyik kiemelt feladata lesz, a jelenlegi hatodik évfolyamból való utánpótlás
megtalálása. Főbb pedagógiai célkitűzéseim a tantárgyhoz szorosan kapcsolódóan kettős: egyrészt nyitottá tenni a gyerekek túlnyomó többségét a természettudományok iránt, másrészt
megtalálni azt a néhány gyermeket, akikkel külön is érdemes foglalkozni, mint a jövő potentált
mérnökeivel, természettudósaival. Nem kis örömömre, az idén is 2,5 órában taníthattam a fizikát, amely óraszám csaknem elegendő ahhoz, hogy egy átlagos képességű, ám szorgalmas tanuló az adott műveltségterületen meg-felelő jártasságot szerezzen. Sajnos az osztályok heterogén összetétele, ill. a tantárgy nehézségi foka (lásd matematikai ismeretek feltételezése) miatt
nagy szóródás van az elsajátított tudásban. Kívánatos lenne a kéttanáros modell alkalmazása,
ám mindaddig, amíg a középiskolai felvételihez nem kiemelt a tantárgy, anyagi okok miatt erre
nincs sok esély.
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A fiúk egységes közösséget alkotnak, a közöttük lévő hierarchia statikus állapotot mutat, működésük gyakorlatilag konfliktusmentes. Más, egészen más a helyzet a lányoknál, akik eleve két
évvel a fiúk előtt járnak a fent említett érési folyamatban. Az ő szociometriai hálójuk két zárt, de
egymással enyhe fokban mégis csak átjárható halmazból, és a periférián lévő, strukturálatlan, a
három csoport által kirekesztett négy lányból tevődik össze. Pedagógiai értelemben egy nagyon
bonyolult tanéven vagyok túl. A periférián lévő gyerekek közül három pszichiátriai gondozott.
Közülük egy év közben csatlakozott az osztályhoz, iszonyatos pszichés anamnézissel tarsolyában. A csoportok közül a legbefolyásosabb szélsőséges értékeket, tulajdonságokat hordoz magában. A szorgalom és a jó tanulmányi eredmény, mint erény mellett jelen van az többletmunkaés a tolerancia hiánya, a kirekesztésre való hajlam.
Sajnos a tárgyi feltételek csak részben adottak, de ezt évről évre leírom, a változtatás legkisebb
esélye nélkül. Kevesebb matematika, sokkal több kísérlet! Ez volna a kívánatos, remélhetőleg az
új tankönyv már ezen szemléletet tükrözi. Az persze még további kérdőjel, hogy a jelenleg
kölcsönözhető tankönyveket miből cseréljük majd le az új típusúra – már ha lesz ilyen.
Megfelelőek voltak az intézményi működési feltételei.
Új osztályként kaptam meg az egyébként csaknem homogén csoportot, amelyet a másik két osztályból állítottak össze. A homogenitás itt elsősorban azt jelenti, hogy csaknem a teljes osztály a
korábbi években is egy osztályba járt. Ennek megfelelően elsődleges célként a kölcsönös elfogadás, az osztály-osztályfőnök bizalmi indexének minél magasabbra tornázása volt a cél. Sokat
segített ebben a munkában a heti négy tanórai találkozás (három fizika, egy osztályfőnöki). Az
ősz folyamán, mintegy gyorsítandó a csiszolódási folyamatot, meghívtam őket egy privát kemencézésre, ami egyben a korábban teremtett hagyomány folytatása volt. (Tavaly elballagott
osztályom éppen a következő hétvégén jön kemencézni, majd az azt követő hét végén jön az
esedékes tavaszi kemencézésre a jelenlegi osztályom.) Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek a tanórán, iskolán kívüli szociometriai megfigyelésekre is, ami mintegy feltárja a csoport
belső szerkezetét, s segít osztályfőnöki munkámban. A tanulmányi hetek során nagyon sok a
csoportbontásos tanulmányi óra, amely lehetőséget teremt az évfolyamon belüli barátságok
mozgására, stabilizálására, ápolására.
Az osztályom tagjainak túlnyomó többségével sikerült kiváló kapcsolatot kialakítani. A korábbi
évek tapasztalataira alapozva itt is az őszinte szeretet, a klasszikus, ún. „háromlépés” távolságának a felrúgása volt az a két legfontosabb eszköz, amely segített a pubertáskorban lévő, éppen ezért egyre nehezebben kezelhető gyerekekkel való közös nyelv megtalálásában. A csoportösszetétel itt is nagyon heterogén. Az eltérő tanrendű gyermektől a kiváló képességűig a Gaussgörbe szinte valamennyi szegmense megtalálható, beleértve a széli variánsokat is. A szülők átlagosan 50%-ban látogatják a szülői értekezleteket, amely az előző osztályom ugyanezen mutatóját jelentősen alulmúlja. Ugyancsak nehézkesebb az osztályon belüli információáramlás. A
facebookon kialakított csoport bejegyzéseit még a gyerekek fele sem látogatja. Számtalan kísérletet tettem ennek jobbítására – eleddig sikertelenül.
Nem vagyok benne biztos, hogy mint osztályfőnök e feszültségek tompítására, az ellentmondások oldására mindig a legmegfelelőbb megoldásokkal éltem, de tovább keresem a leghatékonyabb nevelési eszközöket. Sajnálatos módon az első félév végén történt egy súlyos, 8 napon túl
gyógyuló szülői bántalmazás. Hibaként említem, hogy e bántalmazást követően több mint egy
hónap telt el, mire a gyermek pszichológus keze közé került. A testi és lelki trauma azonnali
orvoslása lett volna a kívánatos pedagógiai szolgáltatás. Ez nem rajtam múlott. Tárgyi feltételek
nincsenek rendben, iskolán kívüli eszközöket is alkalmazok - folyamatosan. Továbbá, amit erősségemnek (közvetlen stílus) tartok, az egyben a gyengeségem is. Ezzel a közvetlen kapcsolattal
alkalmanként vissza-visszaélnek egyes gyermekek. Bár ennek nincs különösebb jelentősége,
mert némi kellemetlenség árán, de tisztázzuk az „erőviszonyokat”.

17

TÜKÖRY LAJOS ÁI ÉS AMI KÖRÖSLADÁNY | TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013/2014.

Kiss Bernadett
Csoportok jellemzése - Emelt óraszámú csoport (10 tanuló) - Szorgalmas, fegyelmezetten dolgozni tudó, nagy teherbírású diákok alkotják ezt a csoportot. Az ideális csoportlétszám, a kiforrott munkamorál és az előző években szerzett tudásuk kiváló alapot biztosítottak az idei év követelményeihez. Fegyelmezetten lehetett velük mind párban, mind egyénileg feladatokat megoldani, együttműködőek, kreatívak. Egymás munkáját ösztönzik.
Emelt óraszámú csoport (23 tanuló) - Nagyon nem homogén csoport, a 23 fő 23 féle szintet és
odafigyelést kívánt volna, illetve tanulni is újra kellett „tanulniuk”; semmiféle fegyelem nem volt
tapasztalható a kezdeti időkben. Fokozatosan, lépésről – lépésre alakult ki mindenkiben egyfajta
teljesíteni akarás, és az életkori sajátosságnak tekinthető magatartásbeli gondokat is hatékonyan
le tudtuk küzdeni; nem megy a teljesítmény és a készségek elsajátításának kárára.
(19 tanuló) - Ebben a csoportban két tanáros módszerrel indítottuk a tanévet; mint kiderült teljes joggal – minden tekintetben nagy szükség van a differenciált oktatásra, odafigyelésre ezeknél
a gyerekeknél. Sokan küzdenek különböző szinten levő koncentrációs zavarokkal, sok esetben a
családi háttér sem megfelelő, hogy a tanuló elégséges körülmények között tanulhasson. Mindez
látványos nyomot hagyott a tanulók teljesítményén, vagy úgy is írhatnám, a teljesítmény hiányán. Ősz végén egyedül maradtam itt *, amit nagyon megéreztünk mindannyian. A gyerekek
addigra már kezdték megszokni a „rendszert”, a differenciálás miatt pedig egyedül szinte lehetetlen azóta érdemi munkát, mérhető tudást produkálniuk. A legnagyobb probléma itt az, hogy a
csoport egy kis hányada (kb. 8-10 fő) szeretne és tudna is dolgozni (ha nem is 100%-os teljesítményt nyújtva, de becsülendő lenne a hozzáállásuk) és ezt a maradék teljességgel lenullázza,
főleg viselkedésbeli megnyilvánulásaikkal. Csoportos illetve páros foglalkozásokat lehetetlen kivitelezni. Félévkor két tanuló bukott.
5. (13 tanuló) - A tanulók hasonló nehézségekkel küzdenek (nem tudnak hosszabb ideig koncentráltan figyelni, alulmotiváltak), mint hatodik évfolyamon, de itt a magatartásbeli devianciák
nem annyira kirívóak. Több időre van szükségük a készségek elsajátításához. Bukás nem volt.
*Munkatársunk szeptemberben a kéttanáros programmal kezdett, de szeptember végén a pszichopedagógiai
ellátás átszervezése miatt a fejlesztő pedagógus munkatárs munkáját át kellett szervezni (a csoport fejlesztő
pedagógus „tanártárs” nélkül maradt). E kényszerű lépés – akaratunk ellenére – jól mutatta a gyakorlatban
is azt, hogy a kéttanáros módszer a problémás gyermekek csoportjában nagyon hatékony, „visszaszervezése”
pedig azonnali negatív következményekkel jár. Ígéretünknek megfelelően a 2014/2015-ös tanévben a szükséges szakembert biztosítjuk a kéttanáros modell visszaállításához. [KJ]

Kiss Károly
Tevékenységeim – Matematika - 6/III. csoport - Kéttanáros modell alkalmazása. A módszer jó: a
tanulókat nem csak oktatjuk, hanem foglalkozunk egyéb iskolai, otthoni problémáikkal. A Hálóprogram egyik alapköve. A lemorzsolódást megakadályozza. Tapasztalatok, eredmények - Az órák légköre barátságos, biztonságot adó, előítéletektől mentes, a gyerekek szeretnek ide járni.
Önmagukhoz képest eredményesek, tényleges tudás birtokába kerülnek.
Feladatok, problémák:
 Az elmúlt 2 év tapasztalata alapján egy használható tanmenet elkészítése 5-6 évfolyamra.
 Távolabbi feladat, a tanulók középiskolai nyomon követése a 9. évfolyam végéig.
 A csoport céljai alapvetően eltérnek a másik két csoport célkitűzéseitől, más mennyiségű és
minőségű ismeretanyag átadása szükséges. Ez megnehezíti a másik két csoporttal történő együtt haladást, így a csoportok közötti átjárhatóság biztosítását. Ami viszont feltétele a cso18
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portbontásos tanulásszervezésnek. Talán megoldás lehet – ha ezt a törvény lehetővé teszi – a
harmadik csoportot korrekciós csoportnak tekinteni, így itt eltérő tanmenet alapján, és célokért lehetne működni. **
6/II csoport - Probléma a nagy létszám. A fegyelem elérhető, a figyelem nem mindig. Mentális
problémák és motiválatlanság és ennek következtében eredménytelenség jellemző a csoportra.
A kompetenciamérés eredménye az elfogadható alatti (27%). Megoldás, a keményebb, koncentráltabb, következetes és célorientált munka a hálócsoport közreműködésével.
7/I. csoport - Az átlagnál jobb képességű csoport, általában lehet a munkájukra számítani. Hiányosság, probléma: a kiemelkedőbbeket rendszeresen versenyekre neveztük, de a felkészítés –
elsősorban időhiány miatt nem volt megfelelő. Ennek ellenére születtek jó versenyeredmények
(Mezőberényi Nemzetközi Matematika Verseny). A probléma a feladatot is előrejelzi: a tehetséggondozás megerősítése.
8/II. csoport – A 8. évfolyamon két csoportban tanítjuk a matematikát. Őket is a motiválatlanság
és a gyenge-közepes képesség jellemzi. A kompetenciamérésen ennek ellenére várakozáson felül
teljesített a 8. évfolyam. A 6.-ban írt tragikusan gyenge (27%) eredményüknél 18%-kal teljesítettek többet a saját (nem hivatalos) javításunk alapján. Véleményem szerint az így elért 45%, a
várható eredménynek megfelel, a tőlük elvárt szintet teljesítették.
Kémia - A hetedik évfolyam átlageredménye kissé jobb az előző évi eredményekhez képest, a
nyolcadik évfolyamé viszont nem, elsősorban a 8/a teljesítménye miatt. Középfokú beiskolázás A beiskolázás probléma nélkül lezajlott, a részletes kimutatás iskolák, képzési típus, hátrányos
helyzet alapján folyamatban. A megfelelő tájékoztatás (iskolalátogatások, nyílt napok, megyei
börze, összevont pályaválasztási értekezlet, pályaválasztási fal) megtörtént. Kompetenciamérés A feladatot probléma és fennakadás nélkül elvégeztük, lebonyolítottuk. A teszteket visszaküldés
előtt – az előző évekhez hasonlóan – magunk is kijavítottuk, hogy a hivatalos februári kiértesítés
előtt már legyen képünk az eredményekről.
Rockenbauer Pál Természetbarát Kör
Éves események








Sárrét Teljesítménytúrák
Vésztő-Körösladány Iskolai Teljesítménytúra
Kegyelet Sétája
Mikulástúra
Téli Körös Teljesítménytúra, Mezőberény
Wenckheimek nyomában
Tájékozódási túra I. (próbafutam) és II. (verseny)

A nyár folyamán tervezünk
 éjszakai túrát
 kerékpártúrát
 vízitúrát
 részvételt Fighter’s Run programon.
Szeretném megköszönni e helyen is a Városi Önkormányzat és a Körösladányi Gyermekekért
Alapítvány anyagi támogatását, összesen 100000 Ft-t biztosítottak számunkra.
** Az átjárhatóság biztosítása a program egyik alapkövetelménye. Olyan csoportszervezési gyakorlatot nem
alkalmazunk, amely ezt a gyakorlatban megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi. [KJ]
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Kiss Márta
Ebben a tanévben az alsó tagozaton a 4.b osztályban matematikát tanítottam, korrepetálást és
képességfejlesztést tartottam , gyógytestnevelési foglalkozásokat 1-8. évfolyamig.
Ezt az évet is az erdei iskolával kezdtük. Nagyvisnyón voltunk szeptember 9-14.-ig, ahol a gyereket sok, új használható ismeretekkel lettek gazdagabbak .Megismerkedhettek a tanulók a Bükk
hegység növény- és állatvilágával, a felszíni formákkal. Az év folyamán két alkalommal is sikerült ide eljutnunk, hiszen egy pályázat lehetővé tette, hogy másodszor is elmenjünk . Most a tehetséggondozás mellett további biológiai és földrajzi ismereteiket gazdagítottuk nagyon jó
programokkal. pl. cseppkőbarlang, denevérek, bogarak,ritka növények, nemzeti parkok stb. Alsó
és felső tagozatosok csapatokban ,együtt dolgoztak ,segítették egymást. Ez az erdei iskola október 21- 25.-ig tartott. Mint minden évben a gyerekek is és a felnőttek is nagyon jól érezték magukat. A tanultakat az év folyamán jól tudták hasznosítani. Október végén egy másik tehetséggondozó pályázatban a ,,Baba-mama” klub szervezésében ,,babaúszás”-t vezettem két –két alkalommal szombat és vasárnap a gyomai Liget Fürdőben. Októberben került sor a gyógytestnevelésen résztvevők szűrésére. A védőnői szolgálattal, a gyermekorvossal továbbra is jól működik a kapcsolat. Az idei tanévben is 42 tanuló vett részt gyógyúszáson, szakorvosi vizsgálat
álapján, amit Gyomán az ortopédiai szakorvos végzett. A gyerekek szeretnek úszni, szívesen
jönnek. Az önkormányzat biztosította számunkra a buszt, amit a gyerekek névében is köszönünk. Remélem, hogy jövőre is sikerül megszervezni a gyerekek érdekében a gyógyúszást.
A belső hospitálást továbbra is jónak tartom. Egy alsós és egy felsős kollégát látogattam meg. Betekintést nyerhetünk egymás munkájába, szakmai tapasztalatokat adhatunk át egymásnak. Bemutató órát tartottam, a gyógytestnevelés órámat három kolléga látogatta meg. November hónapban Egészségnevelési hetet szerveztünk Fazekas Andreával. Változatos programokat szerveztünk a gyerekek számára és az érdeklődő szülőknek. Volt szellemi vetélkedő, előadás a szülők
számára az egészséges életmódról, gyógytestnevelésről, salátakészítés, zöldség – gyümölcsbábok készítése, spotversenyek ,plakátok készítése. A gyerekek nagyon kedvelik az ilyen mozgalmas délutánokat. December hónapban a Ladányi karácsonyi játszóházban karácsonyi díszgömböket készítettünk, majd a Ladányi karácsony – városi rendezvényén megnéztük a műsorokat. Szülői értekezletek alkalmával tájékoztattam a szülőket a matematika tantárggyal kapcsolatos tudnivalókról: - a félévi értékelés, - második félév feladatai,- tudnivalói.
Márciusban gyakornokot fogadtam. 8 matematika órán tanított a kéthónapos gyakorlat alatt.
Hospitált nálam több alkalommal. Próbáltam minden szakmai segítséget megadni, amit a későbbiekben hasznosítani tud majd. Segítséget nyújtottam I.K.T .használatában,hogyan lehet beépíteni mindennapok gyakorlatába matematika órákon. Április hónapban elkészítettem a portfóliómat és a teljes változatot sikerült feltöltenem. A szülőknek tartott anyák napi műsor lebonyolításában segítettem május hónapban. A gyerekek orvosi szűrővizsgálata folyamatban van a
jövő évi gyógytestnevelésre .A tanulmányi versenyre a 3. osztályosok feladatait állítottam össze
és javítom ki. A 4.b osztályt Ópusztaszerre szervezett tanulmányi kirándulásra kísérem el. A Városi gyermeknapon a gyerekeknek szervezett programokban részt veszek.
Csoportprofil
A 4.b osztály létszáma 20 fő.
A nemek aránya: 9 lány és 11 fiú.
A gyerekek különböző szociális és kulturális környezetből érkeztek. A szülők iskolai végzettségét
tekintve különböző az iskolázottsági szintjük. A főiskolai végzettségtől a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségig minden megtalálható. A gyerekek egy része szegény családból érkezett, vannak közöttük néhányan, akik munkanélküli segélyen, időszakos munkán (közmunka),
vagy alkalmi munkából tartják el a családot. Az osztályban 4 tanulóról nevelőszülők gondoskodnak.
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A tanulók a szociális helyzetükhöz képest ápoltak, rendezettek, nincs közöttük elhanyagolt
gyerek. Az osztályban 4 tanuló sajátos nevelési igényű, egy tanuló BTMN. Nyolc tanuló vesz részt
az iskola IPR programjában. Cigány nemzetiséghez tartozó: 6 tanuló. Halmozottan hátrányos
helyzetű tanuló 8 jár az osztályba, gyermekvédelmi kedvezményben 5 tanuló részesül. A tanulók
nagyobbik része már 1. osztálytól ebbe a közösségbe jár. A hozzájuk érkezők nagyon hamar
megtalálták helyüket az új osztályban. Igazán elmondható, hogy egy nagyon jó befogadó, és jól
együttműködő közösséget alkotnak. Szívesen segítenek egymásnak, barátkoznak, tanulásban is
segítik egymást. Tanulmányaik kezdete óta egész napos oktatásban vesznek részt, így idejük
nagy részét együtt töltik. Nem jellemző az egymás bántása, csúfolása. Osztálykirándulások mellett szívesen vesznek részt az iskolai programokban is. Pl.: tanulmányi verseny, mese- és versmondó verseny. Közös programokon még jobban összekovácsolódik a közösség: karácsonyi
ajándékok készítése, anyák napi műsor, Mikulás csomagok, erdei iskola. A szülők együttműködőek, segítőkészek, érdeklődőek. Egyénileg is megkeresnek a problémáikkal, segítséget kérnek. A szülők is ugyanolyan jó közösséget alkotnak, mint a gyerekek.
Kapcsolat a szülőkkel:
- elektronikus napló, e-mail, telefon,
- szülői értekezlet,
- személyes találkozás,
- fogadó óra,
- műsorok alkalmával: Anyák napja, versenyek.
A szülői gondoskodás, odafigyelés biztos hátteret nyújt a gyerekeknek. Az osztályban a kooperatív csoportmunkában, a projektmunkában érvényesül az együttműködés képessége, az alkalmazkodó képesség, az egymásra figyelés képessége. Képességeiket tekintve vegyes az osztály
összetétele, de jól motiválhatóak. Törekednek a képességeiknek megfelelő színvonalú munka
végzésére. Matematika tantárgyat és a hozzákapcsolódó korrepetálást és képességfejlesztést tartok az osztálynak. A MOZAIK Kiadó Sokszínű matematika című tankönyvet és munkafüzetet
használjuk. Képességfejlesztő feladatgyűjteményt a Pedellus tankönyvkiadótól rendeltünk. A
Kulcs a kompetenciához feladatgyűjtemény a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó kiadványa,
melyet az órákon használunk. Ezek a tankönyvek és munkafüzetek jól használhatóak, lehetőséget adnak a gyakorlásra és a differenciálásra egyaránt. Szinte minden matematika óra IKT-val
támogatott óra. Az internetről letölthető digitális anyagokat használom, vagy a saját magam által
készített anyagot. A digitális táblát szeretik a gyerekek, „játszva” tanulunk rajta, és nagyon motiválja a gyengébb, és jobb képességű tanulókat is. Matematika és más órákon is szívesen alkalmazzuk a kooperatív technikákat és módszereket.
A gyerekek nagyon jól tudnak együtt dolgozni, segíteni egymást. Gyakran csoportmunkában (vegyes összetételű csoportok), páros munkában dolgoznak, természetesen a csoportok is, a párok
is folyamatosan változnak. Ezek a munkaformák differenciálásra is lehetőséget adnak. A jó és
kiváló képességű tanulók segítik a gyengébben tanulókat is sikerélményhez jutni. A matematika
tantárgy 4 tanulónak gondot okoz, de sok a tehetséges, jó matematikai képességekkel rendelkező gyerek. Így az osztály teljesítménye: 3,6 és 4,6 között van. A SNI tanulók felmérésénél figyelembe veszem a szakértői vizsgálatban számukra előírtakat.
A jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni: az időbeosztásra (lassúak)
az írásbeli szorzás, osztás gyakorlására (szorzótábla )
szöveges feladatok megoldására
nyitott mondatok megoldására
mértékegységek átváltására
A képességfejlesztésre nagyon sok , jó feladatot lehet találni az interneten. Játékosak, érdekesek
a gyerekek számára.
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Összegzés
A 4. b osztály összességében egy jó magatartású, jó szorgalmú közösség. Tanulási motivációval
rendelkező gyerekek. Az osztály együttműködő, jól mozgósítható. Többnyire lehet építeni a
közösségre. Tisztelettudóak a felnőttekkel és egymással egyaránt. A szülők is együttműködőek,
segítőkészek, érdeklődőek. A lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, ami a gyerekeik érdekeit szolgálja. A nevelőszülők példát mutatnak a rájuk bízott gyerekek nevelésében. Szeretnék
a jövőben is osztályban tanítani, amennyiben ez lehetséges. A gyógy-úszást továbbra is szervezem, az orvosi vizsgálatokat intézem. A gyógytestnevelés és a testnevelés párhuzamos órákban
nagyon jónak tartom és ha lehet, jövőre is így szeretném. Szakmai továbbképzéseken szeretnék
részt venni. A pályázatokban a továbbiakban is szeretnék feladatokat vállalni. Matematika tehetséggondozó foglalkozásokat szívesen tartanék 3.-4. év-folyamon.

Komróczki Gyula
Ebben a tanévben technikát tanítottam a felső tagozatos osztályok tanulói részére. Délutánonként, szabadfoglalkozást tartottam a napközi által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő diákok
számára. Hétfői napokon 2 csoporttal (1-1 órában), citeraszakkör keretében ismertettem meg a
gyermekekkel a magyar népzenét, és a citera hangszertechnikai megoldásait. A foglalkozások
során tanult sárréti dallamokból álló népdalcsokrunkat több alkalommal is bemutathattuk. Nagy
sikerrel szerepelhettünk az Óévbúcsúztató táncházon, de a citerás gyermekek, hangszeres
játékukkal színesíthették az osztályonként megrendezett anyák napi ünnepségeket is.
Több szabadidős program szervezésében részt vettem. A Nyárnyitó Juniális komplex lehetőségekkel állt a diákok rendelkezésére. A manuális tevékenységekben tehetségesebb gyermekek
megtalálták a számításukat az emléktúra programjához tartozó fáklyás felvonulás kellékeinek,
pontosabban a fáklyák elkészítésében. Technika órák alatt az előírt elméleti ismeretek elsajátítása mellet jelentős szerepet kaptak a konkrét manuális foglalkozások. Az elkészítendő munkadarabok kiválasztásánál fontos szempont volt mindazoknak a jövőben lehetséges hasznosítása.
Az ötödik évfolyamban a tanmenetben előírtak megtanulása mellett, az alsó tagozatos osztályok
részére babzsákot varrtunk, húsvéti díszeket készítettünk rétegelt lemezből. A hatodikos
tanulókkal asztali díszeket barkácsoltunk fából, melyeket különböző technikákkal színeztünk. A
gyermekek tevékenyen részt vettek a fáklyák felújításában, illetve elkészítésében. A hetedikes
tanulóknál is jelentős szerepet szántam a barkácsolás mellett a technika tantárgy elméleti
anyagának elsajátításának, a természet szeretetére való tudatos nevelésnek. A gyermekekkel
feltöltöttük magvakkal az általuk készített madáretetőket. A hetedikes tanulók is nagymértékben kivették a részüket a Nyárnyitó Juniálishoz szükséges fáklyák elkészítésében. A nyolcadikos
tanulók az elméleti ismeretek megtanulása mellett megismerkedtek a szabás, majd a kézi és a
gépi varrás tudományával. Az elkövetkező tanévekre, a háló program keretében tartott csoportfoglalkozásokra ülőpárnákat varrtak, majd a fáklyák elkészítésben vállaltak nagy szerepet.
Szabadidős foglalkozások alkalmával, a gyerekek változatos, színes programokon vehettek részt.
A feladatok kiválasztásában jelentős szempontnak tartottam az alkotás által nyújtott élmények
megismertetését és a finommotorika fejlesztését. Az általam tartott tanórák és a délutáni foglalkozások alkalmával a gyermekek részéről nagy érdeklődést és lelkes részvételt tapasztaltam.
Örömet szerzett szinte minden gyermeknek a saját maguk által létrehozott alkotások sikerélményei. Motiváló volt számukra, hogy a kézimunkájuk eredményei jelentős mértékben fogják
segíteni az elkövetkező korosztályok iskolai munkáját és egyéb tevékenységét.
2014. január 27-én megbíztak az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak ellátásával, és
egyben a családsegítő és az iskola közti koordinációs feladatait is elláthatom. Célom a két
intézmény közötti gördülékeny információ áramlás és hatékony munka feltételeinek biztosítása.
Nagy hangsúlyt fektetek a gyermekekkel, a szülőkkel, a kollégákkal és a szakemberekkel való,
bizalomra épülő, hatékony kapcsolatok kiépítésére.
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Kovácsné Sipos Andrea
A 2013/2014-es tanévet gyesről visszatérve, új munkakörben, új feladatokkal kezdtem meg.
Eddig fő feladatom a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek
fejlesztése volt. E tanévet 1. osztályos gyerekek között kezdtem a következő tantárgyakat tanítva: matematika, környezetismeret, testnevelés, ének-zene, valamint szabadfoglalkozás, korrepetálás. Persze feladataim között megmaradt a fejlesztés is. Az 1. a osztályban 21 gyermek tanul
jelenleg: 11 lány és 10 fiú. Célkitűzéseim egyszerűek, világosak voltak: matematika: 20-as
számkörben biztos számfogalom és műveleti technika kialakítása; környezetismeret: a családi és
az óvodai nevelésben megszerzett ismeretek mélyítése, bővítése, színesítése a tananyag alapján;
testnevelés: egészséges életmódra nevelés, erő, állóképesség fejlesztése; ének-zene: a tananyag
adta lehetőségeket kihasználva az örömteli éneklés, közösségformálás, képességfejlesztés. Úgy
gondolom, a kitűzött célokat sikerült megvalósítanom.
Rehabilitáció, illetve fejlesztő foglalkozásokon a tanulók komplex gyógypedagógiai terápiája
zajlott hangsúlyozottan figyelembe véve az egyéni képességprofilt és a szakértői véleményt. Rehabilitációs foglalkozáson 4 tanuló vett részt első osztályból, sajátos nevelési igénnyel. Fejlesztő
foglalkozásra (a tanév végi állapot alapján) 7 fő 2., 8 fő 3., 5 fő 7. és 1 fő 8. osztályos tanuló járt,
összesen: 21 fő.
Összegezve: szakmailag rengeteget tanultam a tanév során, pozitívan befolyásolja a megszerzett
tudás, tapasztalat a gyógypedagógiai látásmódomat. A tanítói és a gyógypedagógiai szemléletmód kölcsönösen erősíti, gazdagítja egymást. Külön öröm számomra, hogy társammal – Szatmáriné Rakovics Renátával – az együttműködésünk, összetartásunk kiváló volt mind emberileg,
mind szakmailag. Köszönöm a lehetőséget.
Láncziné Krivanek Veronika
A 2013/2014-es tanévben lettem a gyógypedagógiai tagozaton osztályfőnök. Tanév elején a
csoport 8 fővel indult, 1 fő lett magántanuló. A tanév első félévében két állami gondozott tanúlónk érkezett, akik decemberben visszakerültek a vér szerinti szülőhöz, így a tanév végét 7 fővel
zárjuk. Az összevont csoport negyedik, ötödik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulókból áll. Két
tanulónál enyhe fokú értelmi fogyatékosságot, egy tanulónál közepes mértékű értelmi fogyatékosságot, három tanulónál pszichés fejlődési zavart és általános tanulási zavart, egy tanulónál
pedig kevert specifikus fejlődési zavart diagnosztizáltak. Mindannyian eltérő tanterv
követelményei szerint haladnak. Csoportomban a fő-, és készségtantárgyakat tanítottam (magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, földrajz, angol, életvitel és gyakorlati
ismeretek, ének-zene, vizuális kultúra) és rehabilitációs foglalkozásokat tartottam heti négy
órában. A különböző évfolyamok és képességek megkövetelték a tanórákon belüli differenciálást. Ebben nagy segítségemre volt Kovács Éva gyógypedagógiai asszisztens kolléganőm. Igazán jó kapcsolat és összhang alakult ki közöttünk a tanév során, hozzáértésével, odafigyelésével
segítette munkámat.
Tanulóim fogyatékosságukból adódóan szabálytartási-, magatartás-, és figyelemzavarral
küzdenek. Önismeret-, és személyiségfejlesztésre, tolerancia kialakítására nagy hangsúlyt fektettünk tanév eleje óta. Osztályfőnöki órák keretében Veress Erzsébet iskolapszichológus megismertette velünk a relaxációs technikákat, megtanultunk figyelni önmagunkra és társainkra, és
megtanultuk elviselni a csendet. Így kiegyensúlyozottabb, harmonikus és elfogadó légkört tudtunk kialakítani a csoportban. A gyerekek nevelőikkel tisztelettudóak, segítőkészek. Az iskolai
házirend szabályait a tanév folyamán betartották, néhány esetben előforduló magatartási problémát a szülők segítségével és együttműködésével megoldottuk.
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Egyéni differenciálás alkalmazásával, minden tanuló egyéni képességeihez mérten teljesítette a
követelményeket. Tanórán aktívak voltak, sokat jelentkeztek, tanórai feladataikat mindig elvégezték. Egy tanuló esetében fordult elő sorozatos házi feladat hiány. Feladatmegoldások során
folyamatos motivációt és segítséget igényeltek. A csoportra jellemző, hogy figyelmük könnyen
terelődik, tartós figyelemkoncentrációra csak rövid ideig képesek. Tapasztalataim szerint az
otthoni tanulásnál segítséget nem kaptak, ezért hosszabb időre és rengeteg gyakorlásra volt
szükségünk ahhoz, hogy a tananyag rögzüljön. Törekedtem mindig arra, hogy sikerélményhez
jussanak, a visszajelzések szerint szeretnek tanulóim iskolába járni.
Az iskola által szervezett programokon kivétel nélkül részt vettünk, törekedtünk mindig arra,
hogy részesei lehessünk az iskolai életnek, ebben segítségünkre volt a felsős munkaközösség.
Heti kapcsolatban álltam a szülőkkel, ez nélkülözhetetlen feltétele volt annak, hogy a gyerekeknél felmerülő nehézségeket, problémákat megoldjuk. Jó kapcsolatot alakítottunk ki, tanácsaimat
mindig elfogadták, és együttműködőek voltak.
Három tanuló kapcsán folyamatosan tartottam a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, a tanév során több alkalommal vettem részt esetmegbeszéléseken. Segítségükkel sikerült elérnünk, hogy egyik állami gondozott tanulónkkal az édesanya és az édesapa újra felvette
a kapcsolatot.
Tevékenységek melyeken részt vettem, és még részt veszek a tanév során
Szépíró versenyt szerveztem és bonyolítottam le, melyen megyei és országos versenyre jutottak
el tanulóink. Háló munkacsoport tagjaként tevékenyen vettem részt a feladatok szervezésében,
lebonyolításában, mentor pedagógusként segítettem az 5.a osztályt és osztályfőnökét, csoportfoglalkozásokon, folyamatos szakmai konzultációkon vettem részt. Bemutató órát tartottam, és
hospitáltam kollégáimnál. Munkaközösség vezetőként segítettem az iskolában folyó munkák
szervezését. A gyógypedagógiai munkacsoport vezetőjeként segítettem kollégáim adminisztrációs feladatait, illetve a szakvéleményekkel kapcsolatos teendőit. Feladatom volt a Védőnői
Szolgálattal való kapcsolattartás, melynek eredményeként több alkalommal ellenőrizték az iskola összes tanulóját. Részt vettem az iskolai ünnepi megemlékezéseken, karácsonyi kézműves foglalkozáson, részt veszek a városi gyermeknapon, osztálykirándulást szervezek csoportomnak.
Marton Lászlóné
Ez a tanév számomra nagy bizonytalansággal indult, de a kezdeti labilitást egy várakozással teli
időszak követett. Szeptember elején hamar kiderült, hogy a rám bízott 17 gyereknek a
matematika tudása oly mértékben mutat hiányosságokat, hogy sürgős és hathatós segítségre
van szükségük ahhoz, hogy a 3. osztályos anyagot el tudják sajátítani. Ezért szülői értekezleten a
szülőkkel megbeszéltük, hogy a tapasztalatim alapján milyen gyors és hathatós segítséget tudok
ajánlani. A szülők 100%-ban bevállalták, s rám bízták, hogy a gyermeküket a logikus matematikai gondolkodásra megtanítsam. Mindez eszközhasználat mellett – amit a szakirodalom és a
kutatási eredmények is alátámasztanak, - eredményes matematika oktatás nem képzelhető el
minden érzékszervet érintő eszközök nélkül. Ennek tudatában a módszertani fokozatosság
elvét betartva kizárólag egyszerű színes lapocskákat használtunk. Fáradozásunk eredménye
rövid időn belül gyümölcsöző lett, hiszen egy fogyatékos kislány kivételével mindenki 1-2, sőt
még három jegyet is javítottak a tanulóim. Így pedagógiai célkitűzésemet szalmalángnyi időben
s mákvetésnyi mélységben sikeresen teljesítettem, de a munkám gyümölcsét már fiatal kolléganőm arathatta. *** Az iskolavezetés döntése alapján új, lebilincselő feladatot kaptam, ahol az
alsó tagozatos osztályok csaknem mindegyikében taníthattam a gyerekeket a szabadidő hasznos eltöltésére. **** Ezen időszak célkitűzése elfogadtatni magam, s az általam nyújtott programokat. Ezt a célomat sikerült megvalósítani, amit a gyerekektől kapott pozitív visszajelzések
alapján merek ily magabiztosan kijelenteni.
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A volt osztályom tagjainak túlnyomó többségével, valamint a hozzájuk kapott, szinte teljes alsó
tagozat tanulóival sikerült kiváló kapcsolatot kialakítani. A korábbi évek tapasztalataira alapozva a gyerekekkel kialakított őszinte szeretet, egymás megbecsülése volt a pedagógiai mottóm. Mindaz, ami velem történt, kihozta belőlem a saját erősségem, az emberi tartásom, s gyerekek szeretetébe vetett hitem, ami a pedagógiában nagy erény. Vallom, hogy minden gyereknek szüksége van olyan nevelőre kiben vakon megbízik, s akitől nincs függő viszonyban, aki
meghallgatja, segíti tetteiben, nézeteiben, a személyisége kialakulásában. Ez a félév ezt a hitet
erősítette meg bennem.
Eddig is erősségeim közé tartozott a magyar kultúra iránti elkötelezettségem. Most viszont volt
rá lehetőségem, hogy a tanulókban is megerősítsem ezt az igényt. Néhány alkalommal meg is
csillogtathatták tudásukat a tanítványaim. Gondolok itt a zene világnapjára, a nagy sikert megért Ladányi Karácsonyra, de a legnagyobb siker a 3.c osztállyal bemutatott műsor volt a magyar
kultúra napján. Mindemellett vannak olyan tanítványaim (a Tükörys Csicsergők), akik szeretik
az éneklés örömét, velük hetente több órát is- iskolán kívül - gyakorlással töltünk.
*** Hivatkozott fiatal munkatársunk a munkaközösség egyöntetű véleménye alapján kiváló szakmai munkát
végez több, tanítói munkakört érintő területen. [KJ]
**** Intézményünkben a pedagógus munkatársak munkájukat a féléves tantárgyfelosztás alapján végzik. Alkalmazása előtt a munkaközösség tagjai kérdéseket tehetnek fel, illetve véleményt fogalmazhatnak meg.
Munkatársunk 2. féléves feladatait is tantárgyfelosztás tartalmazza, mellyel kapcsolatban annak kihirdetésekor senki sem tett fel kérdést, fejezett ki véleményt (azt az érintettek tudomásul vették). Iskolánk egésznapos
rendszerben működik az 1-4. évfolyamon, ahol a pedagógusok egyik feladata a szabadidős foglalkozások
megtartása. Munkatársunk is e feladatkörben került alkalmazásra. [KJ]

Pápáné Stempely Erika
Harmadik éve dolgozom két kolléganőmmel trióban. Vagyis egy évfolyamon 3 tanítjuk a gyerekeket. A matematikát , környezetismeretet, és a testnevelést tanítottam most a 2. a –ban, a matematikát és a környezetismeretet a 2. b –ben és szabadfoglalkozásokat. Mivel már tavaly is tanítottam a gyerekeket nem voltak ismeretlenek számomra. Év közben 2 tanuló érkezett a 2. b osztályba, ők is szépen beilleszkedtek. Sokszínű volt ez a tanév is. Szeptemberben elkezdtem a gyermektánc szakot Szarvason ami 2 éves szakvizsgát adó képzés. Már indítottam is két csoportot: 12. évfolyamon szakkör keretében, heti 1-1 alkalommal találkozom a gyerekekkel.. Jó volt valami
újba belekezdeni, s a gyerekek is kedvelik a gyermektáncot. Kiszámolókat, dalokat, lépéseket,
motívumokat tanulunk, s ezeket összefűzzük. Zenét hallgatunk, népi hangszereket ismerünk
meg. Beszélgetünk a népszokásokról, hagyományokról. S a mi a legfontosabb népi játékokat tanulunk meg s játszunk el. A március 15. ünnepségen felléptek a táncos fiúk egy kis huszártáncot
mutattak be. Ügyesek voltak. Anyák napjára is készültünk egy kis játékfűzéssel és tánccal a 2. a
osztályban. Gyereknapon is szeretnék táncházat tartani a gyerekeknek és az érdeklődő szülőknek is. Ez a tanév is a Tüköry vetélkedővel kezdődött ahol a szabadban vetélkedtek az 1-2.osztályos kisgyerekek. Ezt egyik kolléganőmmel szerveztem. Majd kirándulni mentünk a 2. a osztállyal a szarvasi arborétumba. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, esett az eső. Folytatódtak a színházi foglalkozások az ősszel ismét 3 alkalommal vittük a2. osztályos gyerekeket
az Ibsen házba különböző kézműves foglalkozásokra. Illetve volt 3 színházi előadás is amit
megtekintettünk Békéscsabán. Karácsonyi műsorral készültünk a szülőknek. A 2.b osztály
fellépett a Városi karácsonyi rendezvényen is. A 2.a osztállyal farsangoltunk az osztályban,
nagyon jól sikerült még a szülők fánkot is sütöttek. A Művelődési házban is farsangoltunk az
alsósok és külön a felsősök is. Áprilisban szakmai napot tartott az óvoda a nagycsoportosokat
nézhettük meg foglalkozások alkalmával. Itt kicsit megismerhettük a gyerekeket és az óvónő is
tudott információt adni róluk. Az alsós versmondó verseny szervezésében segítettem a kolléganőmnek. Amire közel 40 tanuló jelentkezett , hogy elmondja a versét mindenki előtt. Dicsé25
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retet érdemelnek szépen megtanulták és előadták a verseiket a gyerekek. Majd a felsős versmondóban is segítettem zsűritagként. A felsős történelem versenyen is segédkeztem kicsit. A Víz
világnapján az 1-2 osztályosok együtt tevékenykedtek és ismét iskolánkba látogattak a leendő
elsősök is. Kézműveskedtek és vetélkedőn vettek részt. A Madarak és fák napja alkalmából szintén együtt voltunk kinn a szabadban különböző mozgásos játékokkal vártuk a gyerekeket. Célba
dobás, mocsárjárás békagyűjtéssel, találós kérdések megfejtése stb. A tanulmányi versenyekre is
5-6 főt tudtam küldeni osztályonként. Ami az éven nehézkesen indult az a szorzótábla tanulása
matematikából. Nagyon sokat kellett foglalkoznom ezen a téren a tanulókkal. Próbáltam minél
játékosabban, változatosabban gyakorolni velük. Még a szülőknek is mutattam néhány egyszerű
játékos feladatot amit ők is el tudnak készíteni otthon a gyereknek. Olyan gyorsan telnek a napok, hetek s nemsokára itt az év végi felmérések ideje. S vége a tanévnek. Hosszú és izgalmas
tanév volt. Szerintem a diákok és a tanárok egyaránt elfáradtak s jól fog esni a vakáció mindenkinek. S majd kipihenve, újult erővel kezdjük a következő tanévet.
Papp Lászlóné
Ebben a tanévben 3. osztályos gyermekeket tanítottam és osztályfőnöke voltam a 3.a osztálynak.
18 gyermek járt az osztályomba. A kis létszámú osztály ellenére elég „kemény” évet tudhatunk
magunk mögött. A gyermekek nagyfokú magatartási, nevelési hibákkal érkeztek osztályomba. Igyekeztem és igyekszek ezeket korrigálni, mert csak ezek után tudtam hatékonyabb oktatató
munkát folytatni. A lemaradások pótlására az egész napos oktatás minden lehetőségét kihasználtam. Így november elején hospitáló órát tartottam magyar nyelvtan tantárgyból melynek
megtekintésére felsős kollega érkezett. Bekapcsolódtam a Háló program adta lehetőségekbe, az
osztállyal hetente látogattuk az iskolapszichológust. Tőle segítséget és megerősítést kaptam. A
félévet 1 tanuló kivételével bukásmentesen zártam. Februárban képességvizsgálóba küldtem 2
tanulót. Részükre tantárgyi értékelés alól való felmentés, illetve időtényező növelése történt. Taasszal a mesemondó versenyre készítettem 4 tanulót, majd a versmondó verseny szervezésében
vállaltam feladatot és 6 gyermeket ösztönöztem versmondásra. Örömmel vettem, hogy dobogósak lettek a gyerekek. Folyamatban van a tanulmányi versenyekre történő felkészítés, melyet
osztályon belüli verseny előzött meg. Személy szerint hangos olvasás értékelésében veszek részt
2. osztályos tanulóknál. Mint minden májusban (közel 35 éve) készülök a gyermekekkel anyák,
nagymamák köszöntésére. Így történt ez május 8-án 17 órakor. Verssel, saját készítésű ajándékkal készítettem fel a gyerekeket. Május 9-én reggel Poroszlóra mentünk osztálykirándulásra,
melynek anyagi részét az SZMK tagokra bíztam. Az osztálykirándulást, mint mindig tanulmányi
kirándulással ötvöztem. A Tisza tavi Ökocentrum növény és állatvilága alátámasztotta a környezetismeret tananyagot. A tanév vége felé érve kissé elfáradtan, de hivatásomban nyugalommal
fejezem be az évet. Úgy érzem, hogy a gyermekek tudásának, lelkivilágának a fejlődésében eredményesen zártam a tanévet.
Pardi Rita
2013 szeptemberében, öt év után kerültem vissza az iskolába. Az előző tanév másodikosaiból
osztálybontással idén három harmadik osztály lett, közülük a 3. c osztályt kaptuk meg tanító
párommal, Marton Lászlóné Csurikával. Osztályfőnökként magyar irodalmat és nyelvtant tanítok, testnevelést és szabadfoglalkozásokat tartok a gyerekeknek. A tanévet 17 tanulóval kezdtük,
november hónapban 16-ra csappant az osztálylétszám, miután az egyik kisfiú családjával együtt
elköltözött. Februárban a matematika, környezetismeret tantárgyakat, valamint néhány szabadfoglalkozást Sánta Csilla kolléganőm vett át, az ének-zenét továbbra is Marton Lászlóné, a rajztechnika tantárgyakat Bíró Julianna tanítja. Az osztály összetétele igen heterogén, magatartásukat és szorgalmukat, valamint képességeiket tekintve egyaránt. Tanév elején rendszeresen
probléma volt a tanórai magatartásukkal, és szünetekben is gyakoriak voltak a konfliktusok,
leginkább a fiúk körében. Ez a hónapok múlásával alakult, csillapodott, mára a tanórákat ritkán
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zavarják rendbontással, amikben általában ugyanaz a 2-3 fiú a főszereplő. Szünetekben még
mindig vannak konfliktusok, bár inkább más osztályok diákjaival, osztályon belül ritkán. A lányok között is vannak néha nézeteltérések, apróbb viták, de ők lényegesen higgadtabban kezelik
ezt.
Nyitottak, érdeklődőek a gyerekek minden újra, bátran, bizalommal fordulnak hozzánk bármilyen jellegű problémával, élményekkel. Szívesen beszélgetnek az osztályban tanító pedagógusokkal. Segítőkészek mindannyian, lelkesek, csapat-csoport munkában együttműködőek.
Tanórákon az osztály többsége aktívan közreműködik. 2-3 diák munkájára minden esetben lehet
számítani. Testnevelés órákon mindannyian aktívak, szeretik a csapatjátékokat, az akadályversenyeket. Az osztályban négy BTM-es tanuló van. Ők fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.
A tanév második felében lehetőséget kaptunk, hogy az egész osztállyal csoportos foglalkozásokon vegyünk részt, melyet kéthetente egy alkalommal pszichológus és fejlesztő pedagógus
tart. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat, ilyenkor alkalmunk nyílik nekünk,
pedagógusoknak is, és nekik is kicsit jobban megismerni a másikat, közelebb kerülni egymáshoz.
A Művészeti Iskola tánc tagozatára öt tanuló, kézműves foglalkozásra három tanuló jár. Hittanra
hárman, futballra ketten járnak. Több diák is részt vesz matematika, ill. magyar tehetséggondozáson. Logopédiára egy tanuló jár. Szeretik a logikai és ügyességi játékokat, szívesen vesznek
részt vetélkedőkön. A tanév során számos versenyen, rendezvényen vehettek részt. Novemberben Sánta Csilla tanítónővel takarékossági versenyt rendeztünk az alsó tagozatos gyerekeknek. A
3. c osztályt négy tanuló képviselte. Decemberben hozzánk is ellátogatott a Mikulás, akit zenével
és énekléssel vártunk, cserébe minden kisgyerek csomagot kapott. A város karácsonyi ünnepségén zenés-táncos műsorral léptek fel diákjaink. Március elején egy jó hangulatú osztályfarsanggal búcsúztattuk a telet. Játékos feladatok, otthonról hozott finomságok, zene és tánc színesítették farsangi délutánunkat. Az iskolai mesemondó versenyen két tanulónk, a versmondó
versenyen hat tanulónk képviselte osztályunkat. A tanulmányi versenyeken az osztály nagy
része összemérte tudását évfolyamtársaival. Anyák napja alkalmából verssel, dallal, ajándékkal
készültünk az édesanyák, nagymamák köszöntésére. Mindenki lelkiismeretesen megtanulta a
versét, a dalokat szívesen énekelték, gyakran még szünetekben is, az ajándék-készítésnél
lelkesek voltak, mindezek eredménye egy igazán megható műsor volt. Az osztály kilenc tanulója,
három alkalommal tekintett meg előadást Békéscsabán, a Jókai Színházban. Rend-szeresen
látogatták a helyi mozielőadásokat is. A tanév végi osztálykirándulást május 29-re, Szarvasra
tervezzük. Teljes osztálylétszámmal és két kísérő szülővel megyünk. A programunk a Szarvasi
Arborétum felfedezése, az időszakos kiállítások és a Mini Magyarország megtekintése, hajókázás
a Katalin II. sétahajón, városnézés. Bízunk benne, hogy szép időnk lesz. A gyerekek szüleivel jó
kapcsolatot ápolok. Számíthatok a segítségükre, együttműködőek. Aktívan részt vesznek az osztály életében, amikor lehetőség van arra, hogy szülők is részt vehetnek különböző programokon,
néhányan közülük minden alkalommal ott vannak. Kérdéseikkel, kéréseikkel bizalommal fordulnak hozzám, ami kölcsönös. A szülői értekezleteken 1-2 szülőt leszámítva rendszeresen részt
vesznek. Akik nem tudtak megjelenni a szülőiken, azokkal is tartom a kapcsolatot, mindig
tájékoztatva vannak az aktuális dolgokról. A kollégáimmal szintén jó a kapcsolatom. Úgy érzem,
hogy szeretettel fogadott mindenki, így a visszailleszkedés is könnyen és gördülékenyen ment.
Akikhez eddig a problémáimmal fordultam, vagy csak elakadtam valamiben, mindig készségesen
segítettek. Rengeteg bátorítást, instrukciót, tanácsot kaptam a nálam tapasztaltabb pedagógusoktól, amiket próbáltam megfogadni, vagy a saját képemre formálni. Az osztályban tanító párommal, Sánta Csillával nagyon jól együtt tudunk működni, hasonlóak az elképzeléseink az osztályt érintő dolgokban. Amiben tudjuk, segítjük egymás munkáját. Ez a harmónia kivetítődik a
gyerekekre is, elevenek, de kiegyensúlyozottak. Mindketten reménykedünk benne, hogy jövőre
vihetjük tovább ezt az osztályt, és még egy évig együtt dolgozhatunk ezzel a kis csapattal. Idén a
3. c osztályon kívül a 3. a osztályosoknak tartok testnevelés órát. Az osztályunkhoz hasonlóan itt
is leginkább a fiúk magatartásával van probléma. Gyakoriak közöttük a konfliktusok, főleg csapatjátékok előtt / közben / után. Ezeket a problémákat közösen meg szoktuk oldani. Az órákon
aktívak, lelkesek, szívesen játszanak labdajátékokat. Osztályfőnökükkel, Papp Lászlónéval rendszeresen konzultálunk, megbeszéljük az aktuális történéseket.
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Sándorné Baji Anna
Az idei tanévben matematikát tanítottam a felső tagozat minden évfolyamán és a felsős munkaközösség vezetőjeként dolgoztam.
Matematika - 5. osztály 2. csoport: A csoport létszáma 22 fő. Átlagos képességű tanulókból álló
csoport, rendkívül sok magatartási problémával. Az alsó tagozatban nem szoktak hozzá az önálló
tanuláshoz, aminek elsajátítására sajnos több tanulónak kevés volt ez a tanév is. A felszerelésük,
házi feladatuk gyakran hiányzik, ami nagyon lassítja az órai előrehaladást is. Sok motivációra
van szükség a mindennapi munkában.
5. osztály 3. csoport: A csoport létszáma 15 fő, ketten enyhe értelmi fogyatékosak és eltérő tanterv szerint tanultak, többen tanulási nehézséggel és beilleszkedési problémákkal küzdenek. A
kéttanáros modell keretében egy gyógypedagógus kolléganővel közösen vettünk részt a tanítási
órákon. A tananyag elsajátítása mellett nagy hangsúly fektettünk mindketten a motiválásra, a
játékos tanulásra és törekedtünk arra, hogy változatos eszközökkel segítsük őket a hatékony tanulásban. A csoportban tanuló gyerekek számára nagyon fontos volt a folyamatos biztatás, megerősítés és a személyes törődés.
6. osztály 1. csoport: A csoport létszáma 21 fő. Magatartási problémák nem voltak a tanév folyamán. Többségében szorgalmas, a matematikát szerető gyerekekből állt a csoport. Igyekeztem
változatos módszerekkel (csoportmunka, páros feladatok, önálló ismeretszerzés) érdekessé
tenni számukra a tananyagot. Az interaktív táblát minden órán használtunk és a időnk engedte
logikai és képességfejlesztő társas játékokat is játszottunk. A csoportból négy tanuló részt vett a
MATEHETSZ által kiírt sikeres pályázatunk megvalósításában, melynek során tíz héten át tehetséggondozó foglalkozásokat tartottunk egy kolléganőmmel, majd három intenzív nap keretében
igyekeztünk szélesíteni matematikai látókörüket. A hagyományosan megrendezett Sárrét kis
matematikusa matematikaversenyen ugyanez a négy tanulónk vett részt. Az idei tanévben először neveztük be tanulóinkat a Pangea matematikaversenyre, melynek első fordulóját a csoport
minden tagja megírta, a legjobb eredményt elérő tanuló részt vett a verseny második fordulóján
Debrecenben, ahol szintén szép eredményt ért el. A tanév során folyamatosan készültünk az év
végi kompetenciamérésre.
7. osztály 2. csoport: A csoport létszáma 25 fő. Átlagos képességű tanulókból áll a csoport. A
viszonylag magas létszám ellenére magatartási problémák csak néhány gyermek esetében voltak. A szorgalmuk viszont nagyon hullámzó. Gyakran nem készítettek házi feladatot és a felszerelések is hiányosak voltak. Az órákon általában passzívak, kevés visszajelzést kapok tőlük arról,
hogy értik-e az aktuális anyagot. Az ismeretek alapos elsajátítása érdekében sokat gyakoroltunk.
Párban ügyesen, csoportban kevésbé hatékonyan dolgoztak.
7. osztály 3. csoport: A csoport létszáma 14 fő, ketten enyhe értelmi fogyatékosak és eltérő tan
terv szerint tanultak, öten tanulási nehézséggel küzdenek, ezért részben vagy teljesen felmentettek az osztályozás alól. A többi tanulónak is komoly kihívás a matematika tanulása. Igyekeztem a tananyag legfontosabb részeit a mindennapi életben is használható módon megközelíteni. A rengeteg gyakorlás ellenére is gyakran szembesültem azzal, hogy amit az egyik órán
már tudtak, azt a következő órára elfelejtették. Ezek a gyerekek osztálykeretben, nagyon eltérő
képességű gyerekek között olyan óriási hátrányban lennének, amely számukra leküzdhetetlen
lenne és az évek során folyamatosan halmozódna. Számukra ez a csoport nemcsak az alacsonyabb létszám miatt előnyös, hanem azért is, mert úgy érezhetik, hogy amit a másik meg tud
csinálni, arra ő is képes és nem kell tartaniuk a jó tanulók „csúfolódásától” sem.
8. osztály 1. csoport: A csoport létszáma 20 fő. Az évfolyamon kevés a matematika iránt érdeklődő gyermek, így a csoport összetétele elég vegyes. Magatartási gondok nem voltak. Csoportmunkában jól dolgoztak. Több matematikaversenyen vettünk részt a tanév folyamán. December28
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ben a Varga Tamás Matematikaverseny iskolai fordulóján, februárban a Zrínyi Ilona Matematika
versenyen Szeghalmon, áprilisban a Mezőberényi Nemzetközi Matematika versenyen. Az idei
tanévben először neveztük be tanulóinkat a Pangea matematikaversenyre, melynek első fordulóját a csoport minden tagja megírta, a legjobb eredményt elérő tanuló részt vett a verseny
második fordulóján Debrecenben. A tanév során folyamatosan készültünk az év végi kompetenciamérésre.
Összességében jó körülmények között, jól felszerelt tanteremben dolgozhattam, munkám eredményeként remélem, hogy a nyolcadikos tanulóink sikeresen teljesítik a középiskolák elvárásait,
az itt maradók pedig a további évfolyamok követelményeit. A tanév során részt vettem több pályázat megírásában, megvalósításában és fenntartásában. Az egyik szervezője voltam a karácsonyi játszóháznak és a gyermeknapi programoknak. Kollégáimmal 13. alkalommal szerveztük
meg a környéken nagy népszerűségnek örvendő Sárrét kis matematikusa regionális matematikaversenyt. Több alkalommal gyerekeket készítettem fel és kísértem versenyekre. A fegyelmi
bizottság tagjaként számos fegyelmi tárgyaláson vettem részt. Munkaközösség vezetőként igyekeztem segíteni és összefogni a felsős munkaközösség munkáját, programjait, tevékenységeit.
Sánta Csilla
2013 év szeptemberében nagy örömömre, újult erővel és lelkesedéssel ismét munkába állhattam. Az első félévben, abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy az alsó tagozat majdcsak
minden osztályában megfordultam, minden egyes nevelővel kapcsolatba kerültem, ami minden
téren csak a javamra vált. Jó érzéssel töltött el, hogy bármiben számíthattam a kollégákra, figyeltek rám, tanácsokkal láttak el, és kimondom őszintén ebben az évben érzetem/ érzem úgy
először, hogy igenis hasznos tagja vagyok a munkaközösségnek. Segítettek, hogy lassan-lassan
visszanyerjem az önbizalmamat, végre pozitív visszajelzéseket kaptam, rengeteget tanultam
mind pedagógiailag, mind emberileg, és ami még nagyon fontos, hogy a gyerekek szeretettel vártak, bármilyen óráról is volt szó.
Az előző években tapasztaltak után, már tudtam hol és milyen irányban kell kezdenem. Tudtam,
hogy nem lesz könnyű, hiszen nagyrészt szabadfoglalkozások és ebédeltetetések tették ki az óraszámomat, ami valljuk be a gyerekek körében lazának nevezhetőek, és ilyenkor azért szabadabbak, mint egy tanítási órán. Megfogadtam már az elején, hogy rendszert viszek be minden egyes
osztályban, melyet szigorúan betartok. Már az első órákon látni lehetett, hogy kikkel lesz nehezebb dolgom, de szerencsére sikerélményekben nem volt hiány. A kérdéseimmel bármikor mehettem mentoromhoz Török Ernőnéhez, de legyen az alsós vagy éppen felsős pedagógus mind
segítőkészek voltak velem szemben.
Az első félév tapasztalatai
4.b. osztály: Heti két óraszámban a negyedikes környezetismeret tananyagaival ismerkedtünk. A
gyerekek szerették és élvezték a sokszor nagyon színes és játékos órákat. Igyekeztem a másik
osztállyal párhuzamosan haladni, többször konzultáltam Herpai Lászlóné Erzsikével. Meglepődve és persze örömmel fogadtam, hogy milyen odaadással, fegyelemmel ülték és dolgozták végig
az órákat, szinte öröm volt hozzájuk járni. Kihívást jelentett számomra az interaktív tábla használata, de szerencsére hamar belejöttem s könnyedén tudtam az óráimba építve játékosan is
használni. Az osztály összetétele vegyes, vannak nagyon jó tanulók, nagyon szorgalmasak, ha
szorgalmi feladatról volt szó, vagy csak utána kellett/lehetett nézni dolgoknak az biztos, hogy
volt rá jelentkező. A gyengébb tanulóknak igyekeztem többet segíteni, olyan feladattípusokat adni, hogy sikerélményben nekik is legyen részük. A közös munka gördülékenyen ment mind az
osztállyal, mind a gyerekekkel.
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4.a osztály: Ez az egyetlen osztály akiket ismerek elsős koruk óta. Jó érzés volt tudni, hogy én
adtam meg nekik az alapokat, és jó látni, hogy egy-egy gyerek mennyit fejlődött. Heti 4 órában
találkoztunk. A szabadfoglalkozásokon az önálló munkát készítettük el, melyben igyekeztem a
legjobb tudásom szerinti segítséget nyújtani, illetve sportjátékokat találtunk ki. Magatartásilag
nehezebb dolgom volt, de legtöbbször megoldódtak a problémák, melyek megoldásában számíthattam Török Ernőné Magda illetve Herpai Lászlóné Erzsike segítségére is. Úgy éreztem, hogy a
bizalmukba fogadtak, és szeretettel vártak.
3.a osztály: Hetente háromszor találkoztam a 3.a osztállyal, melyből kettő alkalommal ebédelni
vittem őket, a harmadik alkalommal Papp Lászlóné Icukával együtt segédkeztünk az önálló munka megírásában. Az osztály összetétele vegyes, főleg a fiúk közötti konfliktusokról szóltak a napok, melyeket igyekeztünk minden alkalommal orvosolni, megbeszélni. Nagy segítség volt számomra Icuka útmutatása, tanácsa az egyes helyzetekben. Örömmel tekintettem bele a negyedikesek után a harmadikosok kis életébe. Az önálló munkák alatt láthattam, hogy melyik osztályban hogyan sajátítják el a tananyagokat, melyet egyszer biztosan hasznosítani tudom a tanításaim alkalmával.
2.a, 2.b illetve 1.a osztály: Ezen osztályokkal az ebédelések alkalmával találkoztunk. Minden
osztályban megpróbáltam egy rendszert bevinni, mikor megérkeztem már tudták, hogy mi is
következik. Örömmel fogadtak, minden osztályban vannak nagyon segítőkész gyerekek, akikre
mindig lehetett számítani, és természetesen voltak konfliktusok, melyeket azonnal megbeszéltük, és megpróbáltuk megoldani. Az pedagógusokkal való munka gördülékenyen ment, kölcsönösen segítettük egymás munkáját.
1.b osztály: 2 alkalommal találkoztam Vinnai Krisztina és Földi Erika osztályával. Ezen órákon
meséket dolgoztunk fel, verseket tanultunk, beszélgettünk, játszottunk illetve többször készítettünk az évszaknak megfelelő kis munkákat. Mindig örömmel vártak, kérdezték mikor megyek
újra, és úgy érzem, ennél nem kell nagyobb elismerés. Nyugodt és kiegyensúlyozott osztálynak
ismertem meg őket, jó hangulatú órákat töltöttünk el együtt sokszor a tanítónénikkel közösen is.
Úgy érzem, hogy ez a félév ajándék volt számomra, végre megismerhettek személyesen, láthatták milyen vagyok, és ami még nagyon fontos kiismerhettem saját magamat, a képességeimet és
végül visszanyertem az önbizalmamat. Január közepétől Pardi Rita párjaként elkezdtem az eddig
számomra ismeretlen 3. c osztályban matematikát, környezetismeretet illetve szabadfoglalkozásokat tartani, valamit megmaradt a 4.b osztályban a környezetismeret, szabadfoglalkozás, illetve
még egy – két ebédeltetés első, második illetve negyedik osztályban.
3.c osztály: Nagy kihívás volt minden tekintetben, de nem aggódtam egy percig sem, hisz tudtam, ha valahol megakadok, vagy tanácsra lenne szükségem, van kihez fordulnom. A matematika
illetve környezetismeret tanítását visszatekintéssel kezdtem, de úgy érzem jól megoldottuk az
előttünk álló feladatokat, igyekeztem játékos formába önteni a tananyagok ismétlését, tanítását,
ami nagyon jól sikerült. Az összekovácsolódás már az elejétől fogva nagyon jól alakult, és lassanlassan én is az osztály tagja lettem Rita mellett. Ebben segítségemre voltak a közös programok
pl. a nagyon jól sikerült farsangi buli az osztályban, és a rengeteg együtt töltött játékos délután.
Ritával, már az első félévben egy hullámhosszra kerültünk, mondhatni a tantestületi kiránduláson elkezdődött, majd folytatódott a takarékossági szervezésével és lebonyolításával. Örömmel
fogadtam a hírt, hogy együtt fogunk dolgozni. Harmóniában és egyetértésben telnek a napok, és
ami nagyon fontos bizalommal fordulunk egymáshoz, bármiről is legyen szó. Én szívből remélem, hogy jövőre is folytathatjuk amit elkezdtünk, hogy majd negyedik év végén együtt adjuk
át a felsős kollégáknak az osztályt.
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Sántáné Illés Vilma
Ebben a tanévben a 8.b osztályfőnöke voltam, tanítottam rajz és vizuális kultúrát (5-8. osztály),
hon- és népismeretet (5-6. osztály) és a művészeti iskolában a képzőművészeti tanszakon.
Tehetséggondozó (művészeti) foglalkozásokat is tartottam.
8.b osztály: Negyedik éve vagyok a gyerekek osztályfőnöke. Létszámbeli változás nem történt
ebben a tanévben. Ideális az osztály összetétele, 10 lány és 10 fiú alkotja. Az első félév legfontosabb feladata volt, hogy a tanulókat és szüleiket segítsük a pályaválasztásban, a megfelelő középiskolák kiválasztásában. Szülői értekezletekkel, tájékoztatókkal, iskolalátogatásokkal. Békéscsabára a Pályaválasztási Vásárra is elkísértük őket. A jelentkezési lapokat elektronikusan töltöttem ki, és nyomtatás előtt még egyszer átnéztük a gyerekekkel és szüleikkel. Aki változtatni
akart, ekkor megtehette. Decemberben ismét gyümölcssalátás Mikulás Partit rendeztünk az osztállyal. Volt saláta készítés, zene és a végén bújócska a sötét parkban. Közös feladatunk volt még
a kiszehajtás (hangos felhívás, plakát és kiszebáb készítés) és a farsangi buli szervezése. A
munkából mindkét alkalommal mindenki egyformán kivette a részét. Jó volt velük együtt dolgozni. A tanévből még hátra van a bankett és a ballagás. Összességében az osztály magatartása jó,
szorgalmuk is megfelelő.
Rajz és vizuális kultúra: Az eszközhiány ebben a tanévben is problémát jelentett. Főként az 5.
osztályokban. Ez nagyrészt hanyagságból adódik, ill. nem tudják követni az órarendet. A heti 45
perces időtartamot enyhíti az órák tömbösítése. Itt a két hetenkénti találkozás a probléma.
Hon- és népismeret: A hagyományos paraszti életmóddal foglalkozunk, ahol felidézzük a már
feledésbe merült dolgokat illetve a ma is élő szokásokat. A Helytörténeti Gyűjtemények Házában
a tárgyi emlékek segítségével ismételjük a tanultakat.
Képzőművészeti tanszak: Három csoportban, 32 tanulóval dolgoztunk. Rajzpályázatokra küldtünk alkotásokat. A „Második otthon” c. országos pályázaton 3 tanuló dicséretben részesült.
Tanév végén kiállítást rendezünk az év során készült alkotásokból.
Tehetséggondozás: A gyerekek egyéni érdeklődésüknek megfelelően dolgozhattak (grafika, festészet, gyöngyszövés, nemezelés, papírplasztika). Közülük rajzpályázaton egy tanuló különdíjat
nyert.
A tanév során Kazinczy István segítségével kiállítást rendeztem a Helytörténeti Gyűjtemények
Házában iskolánk tanulóinak képzőművészeti alkotásaiból. A Halloween Party dekorációjának, a
Mikulás keresés origami Mikulásainak, a karácsonyi hópelyhek és a matematika verseny ajándékainak készítésével segítettem kollégáim munkáját. Gyerekeket kísértem Békéscsabára a Napsugár Bábszínház előadására és az Operett Színházba Budapestre. Részt vettem pályázatírásban
(„Művészetek hete”). A pályázat nyert. Megvalósítása június második felében történik.
Sántáné Tóth Éva
1. A tavalyi kéttanáros modell kialakítása után, idén e módszer fejlesztése, folyamatos bővítése,
valamint az abban való részt vételem tette ki munkám egy részét.
A 6. évfolyamon heti 4 órában matematika órán vagyok bent, 2 órában pedig magyar nyelvtanon.
Ezzel kapcsolatos feladataimat 3 részre osztanám: év eleji, tanórai és tanórán kívüli feladatok.
- Év eleji feladatok: - Szakértői vélemények begyűjtése, azok közös véleményezése -Tankönyvek,
tanmenetek beszerzése saját célra - Gyógypedagógusokkal, szülőkkel, osztályfőnökkel, párhuzamosan tanító matematika szakos tanárokkal felvenni a kapcsolatot, majd folyamatosan tartani
azt.
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- Tanórai feladataim: - terem elrendezése - képesség fejlesztő játékok alkalmazása - megértést
segítő eszközök kikészítése – tanulók motiválása, segítése, hiányzó tanulók felzárkóztatása.
- Tanórán kívüli feladatok: - a 6/II csoportot havonta legalább egyszer meglátogatni. Cél, a két
csoport összehasonlítása (az átjárhatóságot való igaz, feladatok szintjén értelmezzük, de egyes
esetekben viselkedési problémák is okozhatnak gondot). - Játékos fejlesztő feladatok begyűjtése, eszközök készítése (pl. laminált szorzótábla) - Beszélgetés a gyerekekkel tanulási szokásaikról - Heti 1 előzetes konzultáció – füzetek ellenőrzése - A felmentett és az eltérő tanterv
szerint haladó tanulónak külön kis mf-t fénymásolni, amelyben a tananyaghoz kapcsolódó egyszerűbb feladatok, illetve az alapműveletek végzésében való jártasságot gyakorolják.
2. Gyógypedagógiai munkacsoporton belüli tevékenységem
- Részt vettem a sajátos nevelési igényű gyermekek, és a beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek csoportjainak kialakításában, órarendjük összeállításában.
- Háló – program megalakulásában, kidolgozásában
-Difer mérést végeztem 1. évfolyamon. Az első osztályos tanítónénikkel az eredményeket
megbeszéltük, javaslatokat tettünk fejlesztések szempontjából.
Rehabilitációs foglalkozások
- A gyógypedagógiai tagozat értelmileg akadályozott tanulójával heti 3 órában foglalkozom.
Nyolcadik évfolyamos szorgalmas, igyekvő kislány.
- Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az összes hatodikos rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásra szorult tanulóval én tudtam délutánonként foglalkozni. Így amikor a délelőtti matematika
és magyar nyelvtan órán feltárul az, hogy mit nem értenek, hol akadnak el, azt a délutáni
foglalkozásokon fel tudjuk idézni és a legtöbb esetben megoldást találunk rá. De ez nem csak
erről szól. Nagyon sokat beszélgetünk, játszunk együtt, sokkal közelebb kerülünk egymáshoz,
mintha nem lennének ezek a foglalkozások. Így kerek, így van értelme.
- A hatodik évfolyamon kívül negyedikesekkel és nyolcadikosokkal is foglalkozom. A kicsiknél
még a képességek fejlesztésén, a játékon van a hangsúly. A nagyoknál sokkal inkább a tananyagban való eligazodás, tanulási módszerek, a szóbeli megfogalmazáson van a hangsúly.
3. Túraszervezés és annak lebonyolítása
A Kiss Károly kollégámmal szervezett túrák átölelték az egész évet. Voltak benne igen komoly
előkészületeket követelő, nagy volumenű túrák.
- Bár nem csak az iskolás gyerekekhez kapcsolódott, de mindenképpen érintette őket a Sárrét
Teljesítménytúrák. Ez egy országosan meghirdetett túra, melyre valóban az ország minden
területéről érkeztek profi túrázók, amatőrök, férfiak és nők, kicsik és nagyok, kerékpárosok és
gyalogosok egyaránt. Ez egy olyan esemény, amely öregbíti várunk hírnevét, mindenképpen
folytatni kell ezt az immár hagyományosan megrendezett eseményt.
- A II. Körösladány-Vésztő teljesítménytúra szervezése, lebonyolítása, immár a vésztői általános
iskola bevonásával. Egész napos, izgalmas program volt, a gyerekeknél nagy sikert aratott. A túra
célja: A Körösladány és Vésztő között húzódó egykor nagy jelentőségű közlekedési útvonalnak,
az ún. Vésztői országútnak a köztudatba emelése. A sportnak, a testmozgásnak, mint az
otthonülő életmód egy lehetséges alternatívájának népszerűsítése. Körösladány és Vésztő
természeti értékeinek bemutatása. A két általános iskola közötti kapcsolat kialakítása e közös
program szervezésével.
- A "Tükörysek bakancsban" természetjáró csoport ezúttal egy rendhagyó programra invitálta az
érdeklődőket. Elhunyt pedagógusainkra emlékeztünk a temetőben. Turbucz Zoltán, nyugdíjas
kollégánk felidézte életük legfontosabb állomásait, majd egy kis koszorúval tisztelegtünk
emlékük előtt.
- A „Mikulás szabadító akció” nevű túra decemberben került megrendezésre. Óvodások, iskolások, szülők is részt vettek benne, összesen mintegy 80 túrázót számlálhattunk.
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Sas Éva
A 7.b osztály osztályfőnöke voltam ebben a tanévben. A tavalyi évhez képest az osztály összetétele sokat változott, hiszen két osztály helyett három lett és néhányan el is költöztek. Úgy érzem, hogy tevékeny, jó közösség jött létre, szeretnek együtt lenni, senki sincs kiközösítve.
Magatartási problémáik főként kamaszkori, illetve neveltetésbeli okokra vezethetőek vissza. Sajnos a tanulásban nem túl igyekvőek, még a jobb képességűek sem tanulnak eleget és mindenből
rendszeresen, és tanulmányi versenyekre sem jelentkeznek, csak hosszas győzködés után, illetve
többen (és velük együtt a szüleik is) nem törekszenek jobbra, mint amit a jegyeik mutatnak. A
tanév során fontos szerepet kapott a továbbtanulás (a jegyek alakulása, iskolák megismerése).
Az osztály magatartása és szorgalma is változó. 3 tanulónak van mentesítése 1-2 tantárgyból.
Félévkor 1 tanuló bukott egy tantárgyból (angol), aki azóta sem tudott javítani, eredménye
nagyon gyenge. Emellett félévkor is és év végén is rezgett a léc kb. 4-6 tanuló esetében. 9 tanuló
4,0 feletti átlagot teljesített, ez majdnem az osztály fele. A tanév során Mikuláskor csomagot
adtunk át egymásnak, készülünk a másik két 7. osztállyal a két napos osztálykirándulásra, ahová
előre láthatóan tőlünk csak 3-4 fő nem jön. Szeretnénk május végén az osztálynak újságpapírt
gyűjteni a szülők közreműködésével. A ballagtatást lelkesen várják (ebben egyébként már tavaly
is aktívan közreműködtek). A hiányzások száma kevésnek mondható, csak indokoltan kerül rá
sor. Hiányzásaikat rendszeresen igazolják.
A 7/1.-es csoport az első félévben 20, a második félévben 19 tanulóból állt. Jó képességű csoport,
az irodalom és nyelvtan tanulásához mindannyian rendelkeznek a megfelelő képességekkel. Úgy
érzem, jó a kapcsolatom a gyerekekkel, nincs semmiféle kirívó fegyelmi vagy tanulásbeli
problémám sem velük. 2 alkalommal vettek részt a gyerekek ünnepi megemlékezéseken, úgy
gondolom, inkább szívesen vállalták, mint kényszerből. Sajnos a versenyekre noszogatni kell
őket, de azért voltak páran, akik a helyi szervezésű Simonyi Zs. Helyesírási -, Kazinczy
Szépkiejtési-, Versmondó versenyeken kívül levelezős versenyeken, illetve a Bendegúz Nyelvészen is kipróbálták tudásukat és szorgalmunkat. Voltunk Mezőberényben szavaló-versenyen,
Békéscsabán a Bendegúz Nyelvész Megyei fordulóján, igaz csak egy-egy tanulóval. Ebből a
csoportból mindannyian szakközépiskolában vagy gimnáziumban szeretnének továbbtanulni,
ezért sokat gyakoroltuk az önálló szövegértést, vázlatkészítést, kérdések meg-fogalmazását,
szövegalkotást. A felszereléssel probléma nem volt, szinte mindig volt mindenkinek mindene.
A 8/2.-es csoportot a második félévben tanítottam nyelvtanból. Mivel a tavalyi évről már
ismertem őket, így átvételük nem okozott problémát. A csoport vegyes összetételű, bár sok a
gyenge képességű tanuló, azért ebben a csoportban volt 3-4 tanuló, aki szorgalmával itt jó jegyet
és alapos tudást is meg tudott szerezni. A csoporttal nem volt magatartási probléma, velem mindig tisztelettudóan viselkedtek. Sajnos többen sokat hiányoztak, illetve év végére már elkopott a
felszerelés is (beteltek a füzetek, szétmentek a tollak, elkoptak a ceruzák, gyakran tolltartóstul),
de ennek ellenére a maguk módján jól dolgoztak az órákon. Többségük otthoni és a napközis
tanulása azonban gyakran kevés volt. Előreláthatóan év végén senki sem fog megbukni nyelvtanból.
A színjáték tanszakon két csoportot vezettem. A kisebbek (előképző első és második) nagyon
lelkes, szófogadó, aktív, összetartó csoport, többnyire tehetséges, ügyes gyerekekkel. A nagyobbak (alapfok harmadik, negyedik, ötödik) gyakran vitákkal, hisztikkel, de ragaszkodva töltötték
velem az évet. Mindkét csoportban a drámajátékot - dráma és színjátékot, illetve beszédgyakorlatokat tanítottam. A tanév során a gyerekek szerepeltek az óvodában Mikuláskor, a templomi
karácsonyon, a Ladányi Karácsonyon, a félévzárón, készülünk az évzáró bemutatóra, és voltunk
Mezőkovácsházán az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválon, ahol két bronz
minősítést kaptak a gyerekek. Ezzel nagyon elégedett voltam, mert keveset készültünk, az utolsó
pillanatban jelentkeztünk. Ezen kívül a gyerekek helyben és más területi, sőt megyei versenyeken (mese és versmondás) is szépen teljesítettek. A szülők nagyon segítőkészek voltak,
mindenkivel jól együtt lehetett működni. Egy pályázatnak köszönhetően a 2-4. osztályosok részt
vehetnek júniusban a Művészetek hetén.
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Szabó László
A 2013/2014-es tanévben egy 5. – es(5/1.), egy 6.–os (6/3.), két 7. – es (7/2., 7/3.) és egy 8. – os
(8/1.) csoportot tanítottam. Fő célkitűzésem – akárcsak az előző évben - a tehetséggondozás, és
a felzárkóztatás volt, kihasználva a csoportbontás lehetőségeit és a kéttanáros módszert.
A korábban kipróbált csoportbontással az idei tannévben minden évfolyamon zökkenőmentesen
tudtunk indulni, majd haladni. A tanulók többségével sikerült megértetni a csoportbontás lényegét és fontosságát, így a gyerekek szemléletén is változtatni tudtam. Ez a szemléletváltás a 8. évfolyamokon ment a legnehezebben, mert a korábbi passzivitás bennük élt a legerősebben. Többségük, azonban közülük is megértette a tanulás fontosságát. A kevés kivétel sajnos a saját bőrén
tapasztalta a hiányosságokat, mikor kézhez vették a továbbtanulási értesítőket. A többség megértette, hogy a színvonalasabb oktatás az ő javukat szolgálja, akkor is, ha ez több munkával jár.
A tanórai tevékenységeken kívül több iskolai és iskolán kívüli versenyre, megmérettetésre
sikerült őket ösztönözni. Ilyenek voltak: a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási
Verseny, a Kazinczy-szépkiejtési Verseny, iskolai vers- és prózamondó verseny. Idén is központi
szerepet töltött be a Sárrét Kis Nyelvésze területi versenyünk, amelyen 11 csapat tanulói vettek
részt. A verseny színvonalas, jó hangulatú volt. Sikeresnek minősítették és elégedettségüket
fejezték ki a résztvevő iskolák pedagógusai is. A magyar szakos tanárok munkája mellett
köszönet illeti a város önkormányzatát, és az AMK (művelődési ház, Városi Könyvtár) dolgozóit.
Területi versenyeken: a mezőberényi Városi Könyvtár versmondó versenyén, a mezőberényi
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium levelezős versenyén vettek részt tanulóink. Meggyőződésem, hogy ezeken a versenyeken való részvétel, illetve az elért eredmények igazolják, hogy
tehetséggondozás terén jó úton haladunk. Az eredményeket ki kell értékelnünk, és a következő
tanév során még célirányosabban kell irányítanunk tanulóinkat a sikerek felé. Ebben a tanévben
két tehetséggondozó pályázaton is sikerült tanulóinkat bemutatni és sikeresen szerepeltetni. Az
egyik egy irodalmi alkotótábor volt, amely keretében az írásbeli kommunikáció kapott központi
szerepet. A rendszeres foglalkozásokon kívül a programban résztvevő tanulókkal egy háromnapos nyári alkotótáborban vettünk részt. A program zárásakor egy kiadványt szerkesztettünk a
gyerekek írásaiból és az általuk készített illusztrációkból. Másik hasonló jellegű pályázat A kiskakas gyémánt fél krajcárja című tehetséggondozó pályázat volt. Ebben a gyerekek szóbeli kommunikációjára helyeztük a hangsúlyt. A pályázat fő célja a csapatszellem erősítése és a szóbeli
kommunikáció erősítése volt. Zárásként a gyerekek A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese
„modernizált” változatát vitték színpadra. A műsort szép számú körönség jelenlétében mutattuk
be a művelődési ház színpadán.
A kéttanáros módszer idén is meghozta eredményeit. Nagyon komoly munkával a szaktanár és a
fejlesztő pedagógus közös erőfeszítésével sikerült elérni, hogy a 6/3.-mas csoportban a továbbhaladáshoz szükséges alapkövetelményeket sikerült a csoport minden tanulójával elsajátíttatni,
így nem kapott elégtelen osztályzatot senki a csoportból. Azt hiszem, hogy most - két év gyakorlat után - állíthatom, hogy az évek során kipróbált sok módszer közül ez bizonyult a leghatékonyabbnak a felzárkóztatás terén.
Az 6/3-mas csoportban olyan tanulók vannak, akiknek alapvető hiányosságaik vannak írás,
olvasás, szövegértés és kommunikáció terén. Egy szaktanár kevés ahhoz, hogy mindezeket a
hiányosságokat pótoltatni tudja és a tananyaggal is haladjon. A 16, körülbelül azonos tudással és
képességekkel rendelkező gyerek sok egy felzárkóztatásra szoruló csoportban egy pedagógusnak. A fejlesztő pedagógus jelenléte és munkája lényegesen javítja a tanítás minőségét és
hatékonyságát. Továbbá a rendszer előnye, hogy egy tanítási órán a fejlesztő pedagógus akár
mind a 16 tanulónak segíthet. Másik előnye, hogy a gyerekeket nem viszik ki tanítási órákról
(fejlesztő foglalkozásra), tehát a fejlesztés mellett tananyaggal is halad. Kolléganőmmel, Sántáné
Tóth Évával sikerült ezt a feladatot tisztességgel ellátnunk. A csoport tanulói bátran mernek kérdezni, mernek jelentkezni. Nem tartanak attól, hogy ha rosszat mondanak, valaki kineveti őket.
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A tanév folyamán a csoportbontással és a kéttanítós módszerrel kapcsolatban semmilyen
negatív visszajelzés nem érkezett sem a tanulók sem a szülők részéről. Ezek a módszerek csakis
a tanulók érdekeit szolgálják, akár tehetséggondozásról, akár felzárkóztatásról van szó. A 8. a
osztályfőnökeként pozitív változásról sajnos nem tudok beszámolni. Továbbra is széthúzó, önző,
másokat meggondolatlanul megbántó közösség maradt. Ennek okát az osztályközösség
összetételében látom, valamint abban, hogy az eltelt évek során sok gyerek távozott az osztályból, sokan érkeztek más iskolából, illetve voltak olyan nevelt gyerekek, akik csak egy évig
vagy csak néhány hónapig voltak a közösség tagjai. Ezek a tanulók lazították, gyengítették az amúgy is gyenge osztályközösséget.
Idén is több száz fényképet készítettem az iskolai rendezvényeken, amelyek az iskola honlapján
tekinthetők meg. A honlap színvonalát emelik a digitalizált tablók is. Idén újabb 28 felújított tablót sikerült digitalizálni, melyek rövidesen láthatók lesznek a honlapon. A fotózás terén még hátra van a 2013/2014-es tanév osztályképeinek elkészítése, amely jelenleg van folyamatban.

Szabóné Gombos Orsolya
Ebben a tanítási évben ötödikeseknek, hatodikosoknak tanítok természetismeretet és a hetedik,
nyolcadik évfolyamon biológiát. E mellett sikerült beindítani az ökocsoportot és az elsősegélynyújtó szakkört, mint tehetséggondozó foglalkozásokat. Sajnos az ökocsoport félévig működött
csak, második félévben az óraszámom emelkedése miatt nem volt rá lehetőség. A hatodik évfolyamon folyamatosan tartottam felzárkóztató foglalkozásokat. Nagyon jó volt ebben az évben,
hogy a természettudományos tantárgyakat számunkra megemelt óraszámban taníthattuk, ez azt
jelenti, hogy az egész év folyamán heti két óra volt mind a két tantárgyból, minden évfolyamon.
Természetismeretből ötödik évfolyamon az eddigiektől eltérő tantervvel haladtunk. Egymást
váltva vettük át a biológia, a fizika-kémia részt, majd a földrajzi ismereteket. Próbáltam gyakorlatiasabb órákat tartani, de a magas osztálylétszám miatt nem tudtam mindenkire maximálisan
odafigyelni, csak tanári kísérletekre volt lehetőség. A tervezett anyagrészeket át tudtuk venni.
Hatodik évfolyamon is hasonló a helyzet, itt sok időt fordítottam a térkép megismerésére, megfelelő használatára.
Hetedik osztályban biológiából két fő témakör van egyik a távoli tájak élővilága a másik a rendszertan és adott egy harmadik rész is az ökológia. Heti két órában, ebben a félévben átvettük a
távoli tájak életközösségeit, ami egy nagy anyagrész. Az órákat próbáltuk élvezhetőbbé, tartalmasabbá tenni előadásokkal, bemutatókkal és mivel nem tudjuk ezeket a tájakat élőben megnézni, videofilmek vetítésével is próbáltam szemléltetni. A második félévre maradt a rendszertan, ez jó mert tavasszal ki lehet menni és élőben megnézni a tanultakat. Terepre eddig az
időjárás miatt nem tudtunk menni.
A nyolcadikos biológiában a tananyag nem épül az előző évek anyagaira, fogalmaira, egy teljesen
új rész az embertan kerül előtérbe. Egész év folyamán ezzel foglalkoztunk, éves szinten itt is heti
két órában. Nem kellett sietni, esetleg anyagokat elhagyni. A célom, hogy az alapvető fogalmakat,
az emberi testben lezajló folyamatokat megismerjék és megértsék. Fontosnak tartom, hogy az
alapvető szerveinkről legyen fogalmuk (tüdő, szív, máj) és nem tartom nagy gondnak, ha valaki
az agyi működést nem tudja teljes mértékig elmagyarázni. Az órákon van egy alap, amit a füzetbe
leírunk és ezen felül sok érdekességről, újabb kutatási eredményekről is esik szó. Az évfolyam az
egész év során nagyon érdeklődő volt. A tervezett célokat sikerült teljesíteni.
A tanítási év folyamán december hónapban Varga Gabriella tanárnő segítségével sikerült megrendezni az egy héten át tartó egészségvédelmi hetet. Pályázatok megírásában, illetve lebonyolításában is részt vettem. Sikerrel zártuk a MATEHETSZ által finanszírozott „citerás” pályázatunkat. Részt veszek a referencia intézményi team működtetésében. Feladatot vállaltam egy tan35
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anyag fejlesztésben is, mely a tudatos pénzgazdálkodással foglalkozik és Nemzedékek Tudása
Tankönyvkiadó a szponzora. Megszerveztük a „Sárrét Kis Természettudósa” versenyt. Sikeresen
készítettem fel egy csapatot a területi elsősegélynyújtó versenyre. Az év folyamán részt vettünk
pár nem általunk szervezett természettudományos vetélkedőn is (Békéscsaba: Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Dévaványa: Őszirózsa, Békés: Tehetségsegítő Tanács vetélkedői).
Szatmáriné Rakovics Renáta
A 2013/2014-es tanévben nagy kihívásnak tekintettem, hogy első osztályos gyerekeket
taníthattam. Kolléganőmmel, Kovácsné Sipos Andreával már az év tervezésekor sikerült összehangolódnunk, amely megalapozta a teljes tanév munkáját. Jól kiegészítjük egymást.
Az osztály 20 fővel kezdte a szeptembert, majd novemberben egy kislánnyal bővült a létszám. Ez
a tanuló azonban még félév előtt visszament abba az iskolába, ahonnan érkezett. Január végén
egy kisfiú érkezett hozzánk. A gyerekek jól összeszokott társaságként érkeztek az óvodából, kisebb nehézséget jelentett ugyan az új tanulók befogadása, de a kezdeti nehézségek ellenére jól
kialakult az osztályközösség. Az év elején az adaptációs időszakban igyekeztem megismerni a
gyerekek képességeit, feltérképezni az esetleges hiányosságokat és azokban nyújtottam segítséget. Olvasást, írást, rajzot és technikát tanítok az 1.a osztályban, illetve erkölcstant az első évfolyamon és az 5.a osztályban. Ezen kívül 1-2. évfolyamon humán tehetségkört tartok, ahol játékos fejtörőkkel ismertetem meg a diákokat.
Az osztályom tagjai jó képességű gyerekek, ám a magatartással néha nekünk is meggyűlt a
bajunk. Legtöbbször a családi háttérben húzódó problémák kezelése okozta a gondot. Ennek
érdekében csoportos terápiára jártunk az osztállyal, segítséget kérve a pszichológustól. Igyekeztük jelezni a problémákat mind a szakembereknek, mind pedig a szülőknek a hatékony megoldás
megkeresése érdekében. A napi munka során nagy öröm volt egy olyan társaságban tanítani,
akik őszintén, szeretettel fordulnak egymás felé. „Szivacsként” szívták magukba az új ismereteket. Az első félévben több alkalommal látogattak meg bennünket az óvónők, valamint a
gyerekek is visszalátogathattak az óvodába, ezzel is segítve az intézményváltás nehézségeinek
enyhítését. Nyílt napot tartottunk, ahol a szülők bepillanthattak gyerekeik iskolai munkájába.
Karácsonykor kedves kis műsorral készültünk a szülőknek. Az első félév teljesítményét méltán
tükrözik a kiváló bizonyítványok. Március hónapban megrendeztük Kovácsné Sipos Andrea
kolléganőmmel a Víz világnapját, ahová meghívtuk a nagycsoportos óvodásokat, és játékos vetélkedővel, valamint kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket. Tanulóink részt vettek a
mesemondó- és versmondó versenyen, ahol ügyesen szerepeltek. Osztálykirándulásunk során
Békéscsabára mentünk, ahol a Magyar Nemzeti Cirkusz színvonalas előadása jelentett élményt a
diákoknak és a kísérőknek. Május elején kedves műsorral köszöntöttük az édesanyákat és a
nagymamákat. Egy igen mozgalmas évet tudhatok magam mögött. Nagyon jó osztályközösség
alakult ki, így tanév végére igazán összeszoktunk a gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. Jókedvűen
teltek a napjaink és együtt örültünk az elért sikereknek.
Szűcsné Mészáros Anikó
Az ének-zene tanítását ebben a tanévben kezdtem el a felső tagozatban. Célom a zene, az éneklés
megszerettetése, zenét értő ember nevelése. Feladatom, hogy megismertessem a gyerekeket a
magyar népdalkincs legszebb darabjaival. A zenetörténet, híres zeneszerzők életművének ismerete az általános műveltség része. Célom: „Legyen a zene mindenkié!” A zene megértéséhez a zenei írás-olvasás elsajátításán keresztül vezet az út. Az 5. évfolyam nagyon motivált volt egész
tanévben. Szeretnek énekelni, minden zenei feladatot szívesen oldanak meg. A tankönyvben
szereplő dalokat megtanulták, elsajátították a kottázás alapjait. Szívesen szerepelnek iskolai
rendezvényeken. A tanítási órán fegyelmezetten, jól dolgoznak. A megkezdett munkát szeretném
tovább folytatni hangsúlyt helyezve a zenetörténetre és az igényes zenehallgatásra.
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A 6. évfolyamon célom az új stílusú népdalok megtanítása és a bécsi klasszicizmus nagy zeneszerzőinek megismertetése volt. Elméleti tudásuk, dalismeretük megfelelő. Problémát okozott
néhány tanuló motiválatlansága, fegyelmezetlen magatartása. Igyekszem változatos feladatokkal
érdekessé tenni az órát, hogy a gyengébb képességű tanulóknak is legyen lehetősége jó jegy
szerzésére. A 7. évfolyam számára a legfontosabb feladat a romantika korának megismerése, a
romantika korában keletkezett művek éneklése és hallgatása volt. Sok a zenei szempontból
tehetséges tanuló, akik rendszeresen jártak énekkarra és részt vettek iskolai és városi ünnepségeken. A 8. évfolyamon legfontosabb feladatunk az 5-8. osztályban tanult népdalok gyakorlása,
a zenetörténeti korok átismétlése, a ballagási dalok megtanulása volt. Zenei képességeik nem
kiemelkedőek, de munkához való hozzáállásuk jó.
Fontosnak tartom a közös éneklést, az énekkari munkát. „Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk,
szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ!” Szeptember óta minden héten tartok énekkari foglalkozást, amelyen részt vehetnek a zene
iránt érdeklődő tanulók. Az énekkar több alkalommal szerepelt a tanév során. Rövid zenei
műsort mutattunk be a zenei világnap alkalmából, énekeltünk az 1956-os megemlékezésen és a
karácsonyi ünnepségen is. A karácsonyi műsor nagyon sikeres volt, munkánkat tehetséges hangszeresek is segítették. Célom, hogy a gyerekek élvezzék a kóruséneklést, kialakuljon az igényük a
közös éneklésre, szereplésre.
Takács Lőrincné
Az osztályomról: 2.a: 20 fő, ebből 11 fiú, 9 leány. 9hh, 7 hhh, ebből 8 integrációs felkészítésben
részesült. 2 SNI, 6 BTM, 3 állami gondozott.1 logopédiai fejlesztésben részesült, 17 gyógytestnevelésben részesült az év folyamán. Művészeti iskolába jár: színjátszó: 2 fő, kézműves: 6 fő,
társas-tánc:1 fő. Foci sportkör:7 fő, hitoktatás 6 fő, gyermektánc, 12 fő, pszichoterápia: 20 fő,
tehetség-gondozó kör:6 fő. Magatartás: példás:5, jó:9, változó:6. Szorgalom: példás:5, jó:8,
változó:7. Magatartásról: az osztályban vannak nehezen kezelhető gyerekek elsősorban fiúk (6
fő). Főleg az állami gondozott gyerekekkel voltak az év során magatartásbeli problémák. Osztályfőnöki figyelmeztetést is kellett adnom. 1 tanuló (etnikum) magatartása romboló hatású.
Csoportjátékokkal, társas kapcsolatokat fejlesztő játékokkal, beszélgető körökkel, erkölcsi nevelés módszereivel igyekeztem a gyermeki személyiségükre pozitívan hatni. Elmondhatom, év
végére csökkentek a magatartási problémák. A gyerekek többsége lehiggadt, egymást elfogadták,
és látszanak a barátkozás csírái.
Szorgalomról: kevés a kiemelkedő szorgalmú tanuló. Minden megtanulandó az iskolára hárult.
A szorgalmi feladatokat szeretik és becsülettel megcsinálták. De vannak kivételek. Tanulmányi
feladatokról: magyar nyelv és irodalomból a továbbhaladáshoz szükséges tantárgyi követelményeket minden tanuló teljesítette. Senki nem marad vissza. A gyerekek többsége kifejezően
olvas, szövegértésük jó. Írásuk olvasható, vannak szépen írók, és kevés tanuló ír helyesen. Önellenőrzésük, figyelmük még fejlesztést igényel. Készségtantárgyakból egyenletesen teljesítettek.
Szeretnek rajzolni, festeni, énekelni, alkotni. Az osztály éves feladatai: Tüköry-napon a gyerekek
vegyes csapatokban ügyesen versenyeztek. A Takarítás Világnapja alkalmából a gyerekekkel
körbejártuk az iskola környékét és a parkot, össze-gyűjtöttük a szemetet. A gyerekek most is
rácsodálkoztak, hogy mennyi szemetet eldobnak az emberek. Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtésről, és arról, hogy miért nem szabadna szemetelni. Erről rajzokat készítettek. Őszi
tanulmányi kiránduláson vettek részt a gyerekek Szarvason. Megtekintették a csodálatos arborétum nővény-és állatvilágát. Békéscsabán az Ibsen Házban játékos foglalkozáson vettek részt a
gyerekek, Az egészségnevelési hét keretében a gyerekek gyümölcssalátát, zöldségbábokat, kitűzőket készítettek, szellemi vetélkedőn és sportvetélkedőn szerepeltek. Készültünk a karácsonyra. Szülői adományokból csodálatos adventi koszorút készített minden gyermek és boldogan vitték haza, hogy az ünnepi asztalt díszítsék vele. Izgatottan várták a Mikulást. Szép
verseket mondtak és boldogan köszönték meg a Mikulás csomagot. Mikulás kereső túrán vettek
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részt, és az erdőben elrejtett Mikulásokat örömmel keresték meg. Karácsony előtt a gyerekek-kel
süteménygolyókat készítettünk. Élvezettel formálták ezeket az apró gyermek kezek. A szülőket
is megleptük saját kezűleg készített ajándékokkal és ünnepi műsorral. Elérkezett a farsang. Erre
is készültek a gyerekek. Ötletes jelmezeket öltöttek magukra, és minden gyerek készült egy kis
produkcióval. Játékos vetélkedőkkel, tánccal, fánkevéssel tettük ezt a napot is emlékezetessé.
Készültek március 15.-e megünneplésére. Kokárdákat, zászlókat készítettek, ezeket elhelyezték
az emlékműveknél, majd verseket szavaltak. Mesemondó és versmondó versenyre szépen
felkészültek és eredményesen szerepeltek. A Víz Világnapján jól érezték magukat, mivel vetélkedtek és kézműveskedtek. Az igazi élményt a tavaszi osztálykirándulás jelentette a gyerekeknek. Gyulán a kalandparkban megmutathatták bátorságukat és ügyességüket. A lovastanyán
gyönyörű lovakon lovagolhattak és a szép tájon kocsikázhattak. Május legszebb ünnepe az Anyák
napja. Erre az alkalomra a gyerekek szép, megható műsorral készültek. Ajándékot készítettek és
a műsor végén a virággal együtt átadták az anyukáknak. Madarak és fák napján vegyes csapatokban versenyeztek a parkban. Tanulmányi versenyen is indult 7 tanuló, ennek az eredménye
még nincs meg. Júniusban kerékpártúrára és egy közös strandolásra készülünk. A tanévet osztályprogramokban eredményesen, gazdagon zártuk.
Éves munkámról: szeretettel készültem a tanévre. Szülői értekezleteket megtartottam, örömömre nagy volt az érdeklődés, első alkalommal 17 fő, második alkalommal 16 fő jelent meg. A
szülők kevesebb érdeklődéssel látogatták a fogadóóráimat. Hivatásom és gyermekszeretetem
vezérel abban, hogy reggelente 7 órakor várom, fogadom a gyerekeket, elbeszélgetek velük,
megszeretgetem őket, és akinél szükségesnek látom, azt reggelente nyolc előtt korrepetálok. Úgy
gondolom eleget tettem ebben a tanévben is a munkaköri leírásomban rögzítetteknek. Fontosnak tartom a pontos munkakezdést, felkészülést, a gyerekekkel való bánásmódot, a munkafegyelmet, a differenciált, csoportos foglalkozást. Felügyeleti munkámról: én mindig a gyerekek
között vagyok, nem csak akkor, amikor kötelező az ügyeleti feladatellátás. Minden évben, így
most is odafigyelek a tanterem rendezettségére, tisztaságára, otthonosságára és a dekorációjára.
Ezt évszakokhoz igazítva igyekszem újítani, és ebbe bevonom a gyerekeket is.
Vállalt feladataimról: ebben az évben is vállaltam az óvoda-iskola átmenet éves programjának
elkészítését, az óvodavezetővel az egyeztetését. Elmondhatom, hogy továbbra is nagyon jó a kapcsolattartás, az együttműködés az óvónőkkel. Az éves óvoda-iskola átmenet programját
sikeresen teljesítettük. Az óvodában szervezett bemutató és játszó foglalkozáson részt vettem.
Tüköry-napot közösen szerveztük a kolléganőmmel: Pápáné Stempely Erikával. A forgatókönyvet ehhez a programhoz elkészítettem. Ősszel tanulmányi kirándulást szerveztem Szarvasra. Az
Ibsen Házba és a Jókai Színházba vittem több alkalommal a gyerekeket. Péntekenként közszolgálatos középiskolásokat fogadtam és vonta be a foglalkozásokba. Novemberben nyílt tanítási órát
tartottam a szülőknek, óvónőknek. A karácsonnyal összefüggően többféle programot szerveztem
a szülők bevonásával, segítségnyújtásával.
Részt vettem az egészségnevelési hét programjában, Segítettem a Mikulás kereső túra lebonyolításában. Februárban farsangi ünnepet szerveztem az osztályomnak. Részt vettem és az állomásokon segítettem a Víz világnapjának és a Madarak és fák napjának a rendezvényén. Az osztályban történt programokról fotókat készítettem és kísérő szöveggel továbbítottam Sas Éva
kollégámnak. Reggelente háromnegyed nyolctól 8 óráig beszélgető köröket tartottam a mindenkori aktuális nevelési feladatokkal kapcsolatban. Tanóráimon a páros, csoportos, differenciált munkaformákat alkalmaztam. Hospitálási órát tartottam magyar nyelv és irodalomból.
Pápáné Stempely Erika, Horváth Zoltánné és Szatmáriné Rakovics Renáta hospitálós óráit néztem meg. Mesemondó versenyen vettem részt és tanulmányi versenyben is segítettem. Részt
vettem a Március 15. városi ünnepségén. 6 tanulóm szerepelt az ünnepi műsorban. A városi
gyermeknapi programon kézműves foglalkozást vállaltam. Ebben a tanévben sem hiányoztam
egyetlen tanítási napon sem. IPR: amit a vezetőim tőlem kértek, azt úgy gondolom most is
végrehajtottam. Háromhavonta értékeltem és zártam a hhh tanulók dokumentációs anyagát. A
szegedi egyetemistáknak előadást tartottam az iskolánkban működő IPR-ről.
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Tóth Sándorné Bak Katalin
A tavalyi tanév elején lettem az 6. b osztály osztályfőnöke. A gyerekeket negyedikes korukban
délutáni szabadfoglalkozások keretében ismertem meg. Az osztály létszáma 20 fő. A tanítási év
nem volt problémamentes. Fegyelmezetlenség, szünetbeli rendbontás miatt több alkalommal
kellett osztályfőnöki figyelmeztetést adnom. Néhány tanulónak több szaktanári figyelmeztetése
is van. Egy esetben fegyelmi tárgyalásra is sor került, iskolai dolgozóval szembeni tiszteletlen
viselkedés miatt. Az osztályom tanulmányi eredménye némileg a képességeik alatt marad, a féléves értékeléskor négy tanuló nem érte el angol nyelvből az elégséges szintet, egy tanuló természetismeretből egy másik pedig természetismeret és történelem tantárgyakból bukott.
Második féléves jegyei alapján négy tanuló továbbra sem éri el egy-egy tantárgyból az elégséges
szintet, két diáknak azonban sikerült javítania. A tanítási év során a tanulók eddig 975 órát
hiányoztak, ebből 17 óra igazolatlan. Az iskola által szervezett programokon kivétel nélkül részt
vettünk, a tanulók eredményesen szerepeltek. A Háló program keretein belül minden második
hét keddjén csoportfoglalkozáson vettünk részt, mely során a gyerekek közelebb kerülhettek
egymáshoz, jobban megismerhették egymás problémáit, relaxációs technikákat sajátítottak el.
Ezen gyakorlatok hatására az osztályon belüli feszültségek, konfliktusok némileg enyhülni látszanak, az ott elsajátított technikákat folyamatosan próbáljuk átültetni a mindennapi iskolai
életbe.
Az osztálykirándulásra az idén nem kerül sor a meglehetően sok magatartási probléma miatt.
A 2012/ 2013-as év során 4.- 8. évfolyamon 5 csoportban tanítottam angol nyelvet. A következőkben ezen csoportok működéséről, eredményeiről szeretnék beszámolni. A negyedikes csoport képességei alapján vegyes összetételű, viszonylag jó magaviseletű, szorgalmas társaság.
Létszámuk18 fő. Együttműködésünk jó, szívesen dolgozunk együtt. Véleményem szerint a tanév
során sikerült felkeltenem az érdeklődésüket az angol nyelv iránt. Játékos formában, versek, dalok segítségével nyertek bepillantást az idegennyelv-tanulás világába. Ismereteikről majd egy év
végi dolgozat formájában adnak számot, s ennek eredménye alapján kerülnek az 5. évfolyam
megfelelő csoportjaiba. A csoport átlaga félév végén:4.35 Bukás nem történt, jelenlegi érdemjegyeik alapján ez v végén sem várható.
5. évfolyamon a közepes csoporttal dolgoztam, melynek létszáma 18 fő. Átlagos képességű
gyerekek, viselkedési problémák nem akadtak velük, ellenben házi feladataikat még év vége felé
sem készítik el rendszeresen, az önálló tanulással, felkészüléssel nehezen boldogulnak. Bukás
félévkor nem történt, átlaguk 2.83 volt. A tanítási év végére is hasonló eredmények várhatóak.
A 6. évfolyamon a 20 fős emelt csoporttal foglalkoztam, heti 5 órában. A tankönyvi tananyagot
folyamatosan kiegészítve, sok plusz feladattal, interaktív anyagokkal, internetes kutatómunkával, rengeteg gyakorlással sajátították el a nyelvtani, lexikális ismereteket. A magas csoport
létszám ellenére jól lehetett velük dolgozni, a tanórákon eredményes munkavégzés folyt. Félévi
eredményük 3.76. Tanév végére várhatóan eredményeik kissé javulni fognak.
A hetedikes évfolyamon a közepes csoport volt az enyém. Teljesítményük, tanuláshoz való hozzáállásuk változó volt. Képességeikhez mérten –főleg ez első félév során-alul teljesítettek.
Félévkor négy tanuló nem érte el az elégséges szintet, ezért a második félévtől a harmadik csoportba kerültek. Helyettük azonban a lassan haladó csoportból érkezett négy gyermek, akik ott
az átlagosnál jobban teljesítettek. Így a tanév eleji 20 fős létszám nem változott. Félévi átlaguk.
2.05 volt. Év végére valószínűleg minden diák teljesíteni fogja a tanmenetben megfogalmazott
követelményeket.
Nyolcadik évfolyamon a lassan haló csoporttal dolgoztam. Tavalyi munkájuk még kielégítő volt,
az idén azonban – a pályaválasztás ellenére- elvesztették lelkesedésüket, egyre kevesebbet készültek. Félévkor három tanuló megbukott. A csoport félévi átlageredménye: 2.08, három tanuló
nem érte el az elégséges szintet. Jelenleg a tantervi tananyag mellett az év végi vizsgára is készülünk, melynek írásbeli és szóbeli részére a napokban kerül majd sor. Negyedik évfolyamon
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mindkét osztályban én tanítottam az idén a testnevelést. Október és május hónapok folyamán
állóképességet mértünk, megismerkedtünk a talajtorna alapvető elemeivel, több újfajta játékot
tanultunk. Az ügyesebb tanulók közül néhányan területi szintű atlétika versenyen is részt vettek.
Ötödik és hatodik évfolyamon heti egy-egy órában délutánonként szakkört tartottam, melyen a
tantervi tananyaghoz kapcsolódó játékos feladatokat, keresztrejtvényeket oldottunk meg, társasjátékoztunk, filmeket néztünk angol nyelven.
Az őszi szünet folyamán az NTP- INYK- MPA 12. sz. pályázat keretén belül kolléganőimmel egy
angol nyelvi tábort szerveztünk 15 felsős tanuló részvételével. A tábor során a gyerekek megismerkedhettek az angol nyelvi országok földrajzával, kultúrájával, gasztronómiai szokásaival, hagyományaival. A tankonyhán angol, amerikai és ausztrál ételeket készítettünk. Végeztek a
gyerekek internetes kutatómunkát, készítettek indián ékszereket, oldottak meg az adott országokhoz kapcsolódó feladatsorokat, néztek DVD filmeket és kikapcsolódásképpen az angolszász
országokhoz szorosan kapcsolódó sportjátékokat játszottak. A program zárásaként az iskola
konferencia termében a meghívott szülőknek és pedagógusoknak a tanulók angol nyelven, projektek segítségével adtak számot a tábor alatt szerzett ismeretekről, élményeikről.
Török Ernőné
A 4. a osztály vezetését szeptemberben kaptam meg. Az osztály létszáma szeptemberben 17
fő, 8 lány és 10 fiú volt. Három gyermek BTM-s, egy kislány SNI-s, az IPR-ben hat tanuló vesz
részt. Március elejétől növekedett 18 főre az osztály létszáma, ekkor érkezett Muronyból Rung
Melinda. Az osztályban folyó tanulmányi munkát nagyban megkönnyítette az, hogy a harmadik
osztályban velünk együtt tanuló két gyermek átkerült a spec. tagozatra.A negyedik osztályban
magyar nyelv és irodalmat, technikát és rajzot, a 2. b osztályban technikát tanítottam. A második
osztályban a gyermekek képességeiknek, készségeiknek megfelelően teljesítették a tantervi
követelményeket. Magatartásuk, munkafegyelmük egész évben jó volt. A negyedik osztály
teljesítménye magyar nyelv és irodalomból jónak mondható. A felméréseik egész évben, átlagban 70- 80%-t értek el. Ezek az eredmények azonban még jobbak is lehetnének, ha a tanulás
nem korlátozódna csak az iskolára, hanem otthon is többet foglalkoznának a tananyagokkal, a
gyakorlással. Természetesen több olyan tanuló is van az osztályban, akik otthon is tanulnak, de
a gyengébben teljesítők gyakran „elfelejtik” hazavinni a könyveket, füzeteket. Ez különösen az
SNI-s és BTM-s tanulókról mondható el. A jó eredmények mellett komoly gondot jelent számomra, hogy kevesen vannak olyanok az osztályban, akik a munkájuk külalakjára is figyelnek.
Az osztály tanulói mind teljesítik a tantervi követelményeket, így magyar nyelv és irodalomból
senki sem bukik.
Az osztály munkafegyelme sokat fejlődött az elmúlt évhez képest a tanórák, az önálló munkák
ideje alatt. Igaz, kemény, komoly és következetes harcot vívtunk ezért a gyermekekkel. A szünetek, a szabad foglalkozások ideje alatt azonban továbbra is elég sok problémánk akad. Továbbra
is nehezen alkalmazkodnak a szabályokhoz, „nem hallják meg” az utasításokat. Túl szeretnék
kiabálni a többieket. A túlzott egoizmus még mindig sok gyermekre jellemző. Ezen a helyzeten
próbálunk segíteni a csoportfoglalkozásokkal. Igaz, egyelőre, túl nagy eredményeket még nem
tudunk felmutatni, de kezdenek mutatkozni a „sikerkezdemények”. Már eljutottunk oda, hogy akik eddig még beszélni sem beszéltek, most már együtt játszanak! A tanórán is kezd mutatkozni
a csoportfoglalkozások eredménye. Míg az elmúlt évben veszekedések, sértődések, viták nélkül
nem lehetett csoportmunkát vagy páros munkát végezni, ebben a tanévben, a második félévre
már, az osztályban egyre többen hajlandóak együtt dolgozni – egyre kevesebb vitával -, sőt felajánlják a segítségüket másoknak. Nagy kár, hogy csak kéthetente tudunk ilyen csoportfoglalkozásokra menni, mert ennek az osztálynak, érzésem szerint nagy szüksége lenne a hetenkénti
foglalkozásokra.
Az év folyamán végzett munkáim:
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Erdei iskola Nagyvisnyón, két alkalommal.
A Jókai Színház két alkalommal kísértem el a gyermekeket.
Mesemondó verseny megszervezése, lebonyolítása
A tanulmányi verseny előkészítése, lebonyolítása
Az anyák napi műsor összeállítása, a gyermekek felkészítése, ajándékok
Az osztálykirándulás szervezése, lebonyolítása
Az év végi strandolás megszervezése, lebonyolítása
Kerékpártúra szervezése, lebonyolítása

Török Éva
A 2.b osztályomat /21 fő/ első osztálytól kezdve tanítottam, osztályfőnökként szintén két évig
irányítottam. Beszámolóimban sokszor említettem már, hogy óvodapedagógusi végzettségem is
van, így rendkívül közel állnak hozzám a 6-8 éves kisgyermekek. Belőlük ebben a korban sok-sok
szeretet, ragaszkodás, megbecsülés sugárzik, még akkor is, amikor egy-két elevenebb fiúval olykor szigorúbban és határozottabban kell fellépnem. Ezek a kedves visszajelzések kellemes napokat varázsolnak a mindennapi iskolai munkámba. Szerencsére a tavalyi tanévhez hasonlóan
ismét zökkenőmentesen indult a tanévkezdés. Gördülékenyen végeztem mindennapi teendőimet, feladataimat a többi, osztályomban tanító pedagógussal együtt egy megszokott, nagyon
jó összetételű, kedves, aranyos kis osztályközösségben. Első osztály szeptemberétől, tehát az
első perctől kezdve törekedtem arra, hogy erősítsem a tanulók értékes tulajdonságait, bátorságukat, tettrekészségüket. Mindig értékeltem lelkesedésüket, célom volt, hogy szívesen, nyugodt
lélekkel, jókedvűen, csillogó szemekkel lépjék át az osztálytermünk küszöbét. Szeressenek iskolába járni, kedveljék meg a tantárgyakat és jó hangulatban, vidáman, egyben fegyelmezetten teljenek a tanítási órák.
Ebben a tanévben először, több pedagógus is tanított az osztályomban. A főtantárgyak közül a
matematika és a környezetismeret tantárgyat Pápáné Stempely Erika, a technika tantárgyat
Török Ernőné tanítónők, a készségtárgyak közül pedig a testnevelést Budainé Kántor Beáta
tanárnő tanította. Az én feladatom volt a magyar, rajz és az ének-zene tanítása. Utóbbi tantárgyat
nagy-nagy örömömre
a 4.a osztályban is taníthattam a tanév során.
Az osztály összetétele szociális és egyéb háttereket tekintve igen vegyes, 6 tanuló HHH-s, 11
tanuló HH-s, 9 gyermek BTM besorolással rendelkezik, 6 tanulóval foglalkozik heti 1-2 alkalommal fejlesztő pedagógus. Logopédia foglalkozásra négyen járnak, gyógytestnevelésre pedig
szinte az egész osztály. Felzárkóztatáson 8 gyermek vesz részt, tehetséggondozáson pedig 5-5
tanuló magyarból és matematikából. Év elejéhez képest az osztálylétszámunk megváltozott, hiszen három új kisgyermek érkezett hozzánk ősszel és tavasszal. A két kislányt és a kisfiút is nevelőszülőknél helyezték el, ezért is volt szükség nagyobb odafigyelésre, nemcsak az osztályban
tanító pedagógusok, hanem a tanulók részéről is. Az osztály izgatottan és szeretettel várta az új
osztálytársakat, akik viszonylag hamar barátokra találtak, és gyorsan beilleszkedtek az új
közösségbe. Mi nevelők is rögtön pártfogásba vettük a gyerekeket és igyekeztünk érzelmeikben
minél jobban pótolni az anyai hiányt, törődés, és a gondoskodást. Éppen ilyen szükség volt az
összetartásra abban a szívszorító nehéz helyzetben is, amikor megtudtuk, hogy tanítványunk
édesanyja meghalt. Természetesen én is kértem a pszichológusunk, Erzsike segítő támogatását,
jó tanácsait, azért, hogy nemcsak a kislányt, hanem az egész osztályt képes legyek átsegíteni a
váratlanul ért krízishelyzeten. Egyébként a többi osztályhoz hasonlóan a második félévtől havonta két alkalommal jár az osztályom pszichológushoz, amit szeretnek és rendszeresen várnak
a gyerekek, mert ezeket a foglalkozásokat, kifejezetten az egymás iránti szeretet, tisztelet, odafigyelés és a nyugalom jellemzi.
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Nagy örömömre szolgált, hogy a szülők az idei tanévben is partnerek voltak mindenben. Együttműködésükkel, megértésükkel és segítőkészségükkel igyekeztek segítségünkre lenni, bármilyen
probléma esetén úgy éreztem, mindig nyíltan, őszintén és tisztelettudóan közeledtek felém. Természetesen én is viszonoztam ezeket a megnyilvánulásokat. Számomra megnyugtató érzés volt,
hogy két éven keresztül mindig lehetett számítani a szülői közösségre. A munkámban soha nem
gátoltak, csak támogattak. Az elért sikerekben, jó tanulmányi eredményekben nagyon-nagyon
sokat köszönhetek nekik is.
Az elmúlt tanévekhez hasonlóan ebben a tanévben is rengeteg szabadidős tevékenység, program
várt ránk. Ilyenek voltak pl.:















Tüköry-nap
Zenei vetélkedő
Takarékossági vetélkedő
Egészségnevelési hét
Színházlátogatások, színházfoglalkozások
Ladányi Karácsony
Kultúra Napja
Farsang
Víz Világnapja
Versmondó és Mesemondó verseny
Madarak és Fák Napja
Anyák Napi ünnepség
Tanulmányi versenyek
Városi Gyermeknap

A fent említett programok, események közül néhányat kiemelnék. Mivel hozzám mindig is közel
állt a zene szeretete, ezért az osztály mindennapjaiban, szabad-foglalkozásokon nagy hangsúlyt
kap az éneklés /pl: hagyományőrző és kulturális foglalkozáson/. Ezért is mutatkoztunk meg
több alkalommal a város lakói előtt, gondolok itt a Városi Karácsonyra, a Kultúra Napjára, vagy
talán az év legszebb ünnepére, az Anyák Napjára. Régen, 20 éve, pályakezdő pedagógusként is
fontosnak tartottam, hogy ezen, szép iskolai élmények, egy-egy fellépések, tanítványaim emlékében mindig megmaradjanak, hogy az évek múlásával szívesen emlékezzenek vissza rám.
Magatartás és Szorgalom félévkor – Magatartás: példás:7 tanuló, jó:8 tanuló, változó:5 tanuló,
rossz: -, szorgalom:példás:4 tanuló, jó:9 tanuló, változó:7 tanuló, hanyag:-. Tanulmányi eredmények félévkor: kiválóan megfelelt: 1 tanuló, jól megfelelt: 11 tanuló, megfelelt: 8 tanuló. A félévi teljesítményeket tekintve egy kitűnő tanuló lett az osztályban, 11 tanuló jó, 8 pedig közepes
tanulmányi eredményt ért el. Magatartás: A tanulók többsége a nevelőkkel és társaikkal illemtudó, segítőkész, együttműködő. Kötelességtudóak, a feladataikat teljesítik. Szívesen, önként
vállalnak feladatokat és azokat teljesítik. A közösség életében aktívan részt vesznek. Akad azonban, aki az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. A tanórán, vagy tanórán
kívül többször figyelmeztetésre szorul. Szorgalom: Az osztály többsége képességeinek megfelelő,
egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt. Tanulmányi feladataikat minden tantárgyból rendszeresen elvégzik. A tanórákon aktívak, munkavégzésük pontos, megbízható. Van olyan tanuló is,
akinek a tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti.
Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik.
Ezek a tanulók különböző fejlesztő foglalkozásokra járnak, ahol sok segítséget kapnak a fejlesztő
pedagógusoktól is.
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Emlékezetes ebben a tanévben a Versmondó és Mesemondó verseny, melyen mindkét alkalommal II. és III. helyezést értek el a tanítványaim. Szépíró versenyen I. helyezést ért el egy tanuló,
aki bejutott a megyei versenyre is. Erre a sikerre kimondottan büszke vagyok. Tanév vége előtt
igyekszünk a héten megrendezésre kerülő tanulmányi versenyeken részt venni és szép eredményeket elérni. Az év végi, jó eredmények eléréséhez pedig nagy odafigyeléssel fogunk az utolsó
hetekben „dolgozni”. Végezetül a két évet egy emlékezetes osztálykirándulással zárjuk le Gyulán,
a Kalandparkban 2014. június 5-én. Az eddigiekben említett és az osztállyal kapcsolatos programokon kívül az alábbi tevékenységekben vettem részt:









Zenei vetélkedő megszervezése, lebonyolítása, nagycsoportos óvodások, 1.,2.,3.,4. osztályos
tanulók részvételével
Az óvoda-iskola átmeneti programban való aktív közreműködés
Vetélkedőkre, versenyekre való felkészítés
IPR program osztályfőnöki teendőinek ellátása (HHH-s jellemzések vezetése, határidő
pontos betartásával)
Az osztályra, az oktató-nevelő munkára vonatkozó adminisztrációs tevékenység ellátása
(ellenőrző könyvek, e-napló határidőre történő pontos vezetése, füzetek, munkatankönyvek
naprakész javítása, javíttatása, az ügyeleti rend lelkiismeretes betartása)
Színházfoglalkozás Békéscsabán
Szereplésekre, műsorokra való felkészítés

Fenti beszámolóm az egész évben végzett munkámat, a tanulók színesebbnél színesebb programjait, eseményeit, a tanulmányi eredményeket és az elért sikereket tükrözik. Az elmúlt tanévhez hasonlóan a kitűzött céljaimat, feladataimat ebben a tanévben is igyekeztem tudásomhoz
mérten, lelkiismeretesen megvalósítani. Bízom benne, hogy az utóbbi, 2 évi munkám eredménye
nem lesz hiábavaló. A gyerekek tanulmányaik későbbi időszakában is megállják majd a helyüket
és legalább ilyen, vagy ennél jobb eredményeket érnek majd el.
Varga Gabriella
2013 szeptemberében, a tanévnyitó ünnepségen találkoztam először az 5. b osztállyal, ahol új
osztályfőnökükként mutatkoztam be. A közös munka ekkor vette kezdetét. Az osztályt 27 gyermek alkotja, ebből 14 a fiú és 13 a lány. Eltérő képességű gyermekekből álló, heterogén csoport.
Három tanuló SNI-s, három BTMN-es, s hét tanuló vesz részt az IPR-programban. Alapvetően egy
jó hangulatú, kedves, energiától duzzadó osztály, ám a gyerekekre nem (volt) jellemző az együttműködés, az empátia, a tolerancia, a másik megsegítése. A tanév elején még nem beszélhettünk osztályközösségről, nem tartott össze a csapat, inkább klikkek alakultak ki. A gyerekek
természetét, beállítottságát tekintve szintén vegyes a társaság. Vannak, akik visszahúzódva,
félénken élik mindennapjaikat, ám vannak, akik nagyszájúbbak, vagányabbak. Az osztályban
vannak olyan tanulók is, akik egyik klikkhez sem tartoznak igazán, hol az egyik, hol a másik
csoporthoz társulnak. Az év elején több célom is volt: szoros, bizalmas kapcsolatot kialakítani a
gyerekekkel és szüleik-kel; közelebb hozni egymáshoz a tanulókat; megoldani a már kialakult
konfliktusokat; színes programok szervezése, mellyel célom a csapaépítés volt. A kitűzött célokat
részben tudtam megvalósítani. A megvalósítás során pedig, mint kezdő osztályfőnök, szívesen
fogadtam a jó tanácsokat, segítő gondolatokat. Úgy vélem, hogy a gyerekek viszonylag rövid idő
alatt megkedveltek, ám bizalmuk elnyerése már annál több időbe telt. Az osztályfőnöki órák és
az itt lezajlott beszélgetések azonban megtették hatásukat, de még mindig van olyan tanuló,
akinek problémájáról csak később szerzek tudomást. A csapatépítés nélkülözhetetlen eszköze –
többek között - a közös programok, melyek megszervezésére és kivitelezésére nem sajnáltam az
időt. Télen szánkóztunk, tavasszal biciklitúrán voltunk, de előtte állunk még az osztálykirándulásnak, illetve a közös fagyizásoknak, mozizásnak. A gyerekek szemmel láthatóan élvezik az ilyen
és ehhez hasonló lehetőségeket, s szinte követelik a folytatást. Az iskolánkban működő új
programnak köszönhetően a gyerekek egymás közti kapcsolatát kívánjuk megerősíteni. Az
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együttműködés fejlesztése, az egymás iránti bizalom kialakítása, egy-más megértése és elfogadása, a másokra való odafigyelés kialakítása, az empátiás készség magasabb szintre emelését
tanuljuk a kéthetente megtartott foglalkozásokon. Szemmel látható a változás, bár vannak még
megoldatlan problémák. A szülőkkel való kapcsolat megerősítésén is dolgozom, ennek
érdekében a szülői értekezleteken kívül is tartjuk a kapcsolatot (önképzőkör). Úgy vélem, hogy
az első közösen eltöltött idő pozitívan zárult, de van még hová fejlődnie mind az osztálynak, mint
nekem.
Az 5. b osztályon kívül több csoportnak (5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 8/2) tanítok magyar nyelv és
irodalmat. Úgy vélem, mindegyik csoporttal megtaláltam a közös hangot, s jól tudunk együttműködni.
Az 5/3-as csoport nyelvtanórái különlegesek, hisz ott gyógypedagógussal együtt tartjuk az órát.
Számomra ismeretlen volt a kéttanáros modell, de év elején lehetőségem nyílt a módszer megismerésére. Úgy gondolom, hogy kollégámmal együtt jó párost alkotunk, hisz a jó munkakapcsolaton kívül személyiségünk is nagyon hasonló. A köztünk lévő harmónia tükröződik a tanórák
felépítésében és hangulatában is. A csoportok tekintetében kitűzött céljaim részben valósultak
meg. Célom volt, hogy jó kapcsolat jöjjön létre köztünk, hisz e nélkül a közös munka elképzelhetetlen. Úgy gondolom, hogy ez megvalósult: érzem a szeretetüket. Fontos volt számomra az is,
hogy a már meglévő ismereteiket bővítsem. Természetesen nemcsak a tárgyi tudás elsajátítását
értem ezalatt, hanem a mindennapi élethez szükséges kompetenciák fejlesztését. A gyerekek egy
része nehezen motiválható, de igyekeztem érdekessé varázsolni a tananyagot (játékok, érdekes
feladatok). A motiválás azonban nem minden esetben sikerült. A befektetett munka gyakran
meghozza a várva várt sikert, még akkor is, ha apró, szinte észrevehetetlen örömök formájában
jelennek meg. „Amióta ön tanít, olyan sok új szót tanultam meg.” - hangzott el az egyik gyermek
szájából. Ilyen és ehhez hasonló apróságok boldoggá teszik a mindennapokat.
Vinnai Krisztina
Véleményem szerint egy nehéz és fárasztó év van mögöttünk. A beszámolómat kezdeném azzal,
hogy a tanév nagyon gyorsan elrepült. Még most van előttem az a kép, amikor a kis elsősök félve
jöttek az iskolába. Kolléganőmmel arra törekedtünk, hogy a gyerekeknél a megfelelő magatartási, viselkedési normákat kialakítsuk. Illetve tanítsunk. Minden új osztály új kihívást jelent a
számomra. Nincs két egyforma első osztály, úgy gondolom, mert az új módszerekkel való tanítást
nem minden gyerek veszi egyformán. Illetve a mostani gyerek generáció teljesen átalakul, teljesen a modern technika rabjai ezek sajnos átalakítják a szülőket is és a gyerekeket is negatív értelemben. Nem beszélgetnek, a szülők a gyerekekkel nem olvasnak mesét, helyette számítógép, facebook van.
Az osztályunkról
19 gyerek van az osztályunkba elég vegyes képességű osztály, ezt bizonyítja az év végi
eredményük is.18 -as létszámmal indultunk, de október vége felé egy tanulót áthelyeztek a másik osztályból így lettünk 19-en. 12 fiú és 7 lány kicsit eleven fiús osztály. Az osztályban nagyon
sok hátrányos helyzetű gyerek van és 2 SNI-s tanuló. Van egy kislány, aki új kihívást jelentett
számomra, de nagy szeretettel és különleges odafigyeléssel tanítottam a kis Herminát. Célom
volt, a tanítás mellett, hogy nagyon sok szeretetett, törődést adjak a gyerekeknek. Mert erre is
nagy szükségük van a gyerekeknek. A kezdeti nehézségek, két hónapos adaptáció után nagy erőfeszítéssel kezdtünk a munkának. Sajnos Hermina nem jöhet tovább velünk második osztályba,
úgy gondolom hatalmasat fejlődött, de még szüksége van az erősödésre. Az osztályban felmerülő
problémákat igyekeztem megoldani külső segítséget (pszichológus) is igénybe venni. Az osztályra pozitív hatással van a csoportos terápiák Közösségformáló hatása érezhető. Az osztály
változó szorgalmú, vannak gyerekek, akik nagyon szorgalmasak, és vannak olyan gyerekek, akiket noszogatni, biztatgatni kell. A szülőkkel jó kapcsolat alakult ki, nagyon együttműködőek.
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Év közbeni feladatok, teendők:














Tüköry napon való szereplés
Visszalátogatás az óvodába
Egészségnevelési hét vetélkedő
Zene világnapja rendezvény rendezése
Mikulás ünnepség osztályokban, karácsonyi ünnepség
Farsang osztályokban
Madarak, fák napja program szervezése
Anyák napi műsorszervezés
Osztálykirándulás Budapest
Látogatás az óvodában
Iskolakóstolgató foglalkozás tartása
Tanulmányi verseny matematika 2. osztály feladatlap összeállítás
Mobil napok
III. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK BESZÁMOLÓI

Alsó tagozat
Szeptember 09-től 14-ig a 3.-4.,és 5. évfolyam tanulói erdei iskolában vettek részt. Szervezők:
Herpai Lászlóné, Török Ernőné, Kiss Márta, Fazekas Andrea. Szeptember 23-án a Takarítás
Világnapja alkalmából az 1. és 2. osztályos tanulók tanítóik vezetésével megtisztították az iskola
épületének és udvarának környékét. Szeptember 27-én emlékeztünk meg iskolánk névadójáról,
Tüköry Lajosról. Szervezők: Bíró Julianna, Pápáné Stempely Erika, Takács Lőrincné. Szeptember
hónap folyamán lezajlottak a szülői értekezletek is. Október 1-jén Zenei vetélkedőn vettek részt
a tanulók Török Éva, Vinnai Krisztina és Szűcsné Mészáros Anikó szervezésében. Október 3-án
Vésztőre kaptunk meghívást, ahol az óvónők és 1.-2. osztályos tanító nénik egy komplex
foglalkozás keretében az „óvodaiskola” programmal ismerkedhettek meg. Október 11-én az 1.
osztályosok visszalátogattak az óvodába. Október 21-25-ig újra erdei iskolában vettünk részt
egy nyertes pályázat jóvoltából. A hónap folyamán a 3. évfolyamon nyílt lehetőség belső
hospitálásra. November 7-én alsós munkaközösségi értekezletet tartottunk. November 18-19-én
a takarékossági vetélkedők zajlottak Sánta Csilla és Pardi Rita szervezésében. November 21-én a
Paksi Atomerőmű interaktív kamionját látogatták meg a 4.-esek. November 25-29-ig
egészségnevelési hetet tartottunk Kiss Márta és Fazekas Andrea szervezésében. November 27én színházlátogatáson vettünk részt Békéscsabán. November 30. IPR dokumentációk készítése.
A hónap folyamán a 4. évfolyamon nyílt lehetőség belső hospitálásra, illetve a 1. és 2. évfolyam
tartott nyílt órákat. Óralátogatást és megbeszéléseket tartottunk a kezdő ill. újra visszatérő
kollégák körében. December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás, 19-én karácsonyi
ünnepségeket tartottunk osztálykeretben, 20-án karácsonyi kézműves délelőttöt szerveztünk.
December 22-én részt vettünk a Ladányi karácsony ünnepségén, ahol az alsó tagozatból a 2. b
osztály lépett fel egy színvonalas kis műsorszámmal. Felkészítők: Török Éva, Pápáné Stempely
Erika. Január 16-án osztályozó értekezlet, 17-én az I. félév zárása történt. Január 22-én a Magyar
Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepségen fellépett a 2. b osztály, felkészítőjük Török
Éva, valamint a Csicsergők gyermekkórus Marton Lászlóné vezetésével.
A hónap folyamán újból ellátogattak az osztályok színházbérletes tanulói a békéscsabai
színházba. Február 14-én mozifilm megtekintésére nyílt lehetőségünk a helyi művelődési
házban. Február a Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyen 27-en képviselték iskolánkat,
közülük néhány alsó tagozatos kisdiák is szép eredményt ért el. A hónap folyamán lezajlottak a
szülői értekezletek is, valamint belső hospitálásra is lehetőség volt a 2. évfolyamon. A farsangi
időszakot lezárhattuk az osztálykeretben megtartott jelmezbálokkal illetve március 1-jén, a 8.b
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osztály által rendezett farsangi bulin. Február 28. IPR dokumentáció. Március 15-én részt vettünk a városi ünnepségen, ahol a 7. osztályosok ünnepi műsorába néhány 2. osztályos gyermektáncos is bekapcsolódott egy huszártánccal. Felkészítőjük: Pápáné Stempely Erika.
Március 17-én került megrendezésre az alsós mesemondó verseny Török Ernőné és Pardi Rita
tanítónők szervezésében. Március 21-én tartottuk meg a Víz Világnapját, melyen a nagycsoportos óvodások, az elsősök és másodikosok, azaz mintegy 140 gyermek vett részt tevékenyen.
Szervezők: Kovácsné Sipos Andrea, Szatmáriné Rakovics Renáta. Március 25-27-ig lehetőségünk
nyílt az óvodai nyílt napokra ellátogatni, ahol a nagycsoportosok mindennapjaiba nyerhettünk
betekintést. Április 4-én a Föld Napja alkalmából az óvodába kaptak meghívást az 1. és 2. évfolyam tanulói. Április 14-én került megrendezésre az alsós versmondó verseny Papp Lászlóné
és Pápáné Stempely Erika tanítók szervezésében. A hónap folyamán az 1. évfolyamon kerülhetett sor belső hospitálásra. Május 9-én a Madarak és Fák Napja alkalmából megrendezett
vetélkedőn újra együtt tevékenykedhettek a nagycsoportos óvodások az elsős és másodikos
tanulókkal. Szervezők: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina. A 2. b osztály táncos, a 2.a osztály
verses műsorral is készült. Május első felében meghitt ünnepi műsorral készültek az osztályok
Anyák napja alkalmából. Május 14-15-én megtartottuk az iskolai tanulmányi versenyeket, ahol
négy tantárgyból mérhették össze tudásukat az osztályok legjobbjai. Május 16-án a Háló
munkacsoport szakmai napján vettünk részt.
További teendőink
Május 18-án gazdag programokkal várjuk a gyerekeket a városi gyermeknapon. Május 28-án a 4.
évfolyam tanulói is részt vesznek az országos kompetenciamérésben. Május 30. IPR dokumentációk lezárása. A hónap folyamán lezajlanak az osztálykirándulások, melyeknek keretében az
ország számos pontjára ellátogatnak a tanulók. Júniusban részt veszünk a Pedagógus napon,
amire a 2. b osztály zenés műsorral készül. Felkészítők: Török Éva, Pápáné Stempely Erika. Részt
veszünk még az osztályozó és tanévzáró értekezleteken, ballagáson, tanévzáró ünnepélyen.
Felső tagozat
Augusztus
Elkészült a tantárgyfelosztás és az órarendek.(Kissné Kovács Anna).Tanmenetek leadása, ügyeleti beosztás elkészítése, szabadidős foglalkozások tervezete. Augusztus 29. 10.00 Nyitó-értekezlet. Augusztus 29. 9.00 Balesetvédelmi oktatás. Augusztus 28-án javítóvizsgák (szaktanárok).
Szeptember
Tanévnyitó ünnepség szeptember 1. 17.00 (Kálmán János). Szeptember 2. Első tanítási nap, a
tankönyvek kiosztása. Szeptember 9-14. Erdei iskola Nagyvisnyón 3-5. évfolyam (Herpai
Lászlóné, Török Ernőné, Kiss Márta, Fazekas Andrea). Szeptember 14. Tükörysek bakancsban
(IV. Sárrét teljesítménytúra- Kiss Károly, Sántáné Tóth Éva). Munkaközösségi értekezlet
(szeptember 18. 14.00): Év eleji teendők megbeszélése, eseménynaptár kiegészítése. Szülői értekezletek. Tüköry nap (Mobil nap szeptember 27-én iskolánk névadója emlékére).
Október
Zenei világnap (október 1-jén reggel 8.00-kor közös éneklés Szűcsné Mészáros Anikó vezetésével). Iskola ünnepség október 6. alkalmából Sas Éva szervezésében. Október 14-15. Tüköry
Diákolimpia (NTP-SV-MPA-12 pályázat megvalósítása, Havran Mihály, Hugyák István, Keresztesi
János, Sándorné Baji Anna, Horváth Tamás). Idegen nyelvi tábor az őszi szünetben (NTP-INYKMPA-12 pályázat megvalósítása, Budainé Kántor Beáta, Tóth Sándorné Bak Katalin, Kiss Berna46
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dett). Erdei iskola Nagyvisnyón (pályázat, Kissné Kovács Anna, Szabóné Gombos Orsolya, Herpai
Lászlóné, Török Ernőné). Iskolai ünnepség október 23. alkalmából Sas Éva szervezésében 6. osztályos tanulók közreműködésével. Őszi szünet: október 28-31.
November
November 12-én takarékossági vetélkedőt tartottunk, amelyen osztályonként 2 tanuló vett részt.
A programot Horváth Tamás állította össze. November 8-án Halloween-Party (Komróczki
Gyula). November 8. Kiállítás a Helytörténeti Gyűjtemények Házában (Sántáné Illés Vilma).
Tükörysek bakancsban rendhagyó túra: Kegyelet sétája (Kiss Károly). November 18. Rendhagyó
történelem óra, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnökének előadása. Arany János Verseny (Sas Éva,
Varga Gabriella, Szabó László). Pályaválasztási szülői értekezlet november 20-án (Kiss Károly
pályaválasztási felelős és Veress Erzsébet iskolapszichológus). Paksi Atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja Körösladányba érkezett november 21-én. Egészségnevelési hét november 25től (Szabóné Gombos Orsolya, Varga Gabriella). Suli virtus (Havran Mihály, Hugyák István). Péter
András Gimnáziumban vetélkedő sárréti települések között. November 28. Pályaválasztási
börze. Bukási értesítések kiküldése (osztályfőnökök).
December
Varga Tamás Matematikaverseny iskolai fordulója december 3-án, melyen hetedik és nyolcadik
osztályos tanulók vette részt. Mikulás túra december 7-án. Munkaközösségi értekezlet december
4-én.Karácsonyi diszkó december 14-én a 8. a osztály és Szabó László osztályfőnök szervezésében. Iskolai karácsonyi műsor a Református templomban december 19-én 10.00-kor, Sas Éva
szervezésében. Karácsonyi játszóház a téli szünet előtti utolsó tanítási napon. Ladányi karácsony
a művelődési házban december 22-én. Téli szünet.
Január
Január 11. 20 km-es gyalogtúra (Kissné Kovács Anna, Kiss Károly). Osztályozó értekezlet január
16-án (magatartás, szorgalom értékelése). Január 18. Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból a nyolcadikosoknak. Január 20-án nevelési értekezlet. Január 22-én délelőtt
a felső tagozatos tanulók a tornateremben együtt szavalták el a Himnuszt, ezzel ünnepelték meg
a magyar kultúra napját. Délután 17.00 órakor a dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban pedig
színes műsor várta az érdeklődőket. Január 24-én féléves bizonyítványok kiosztása.
Február
Február első hetében tartották az osztályfőnökök a szülői értekezleteket. Február 6-án került
megrendezésre a Kazinczy szépkiejtési verseny felsős tanulók részére. Február 8-án az IPR
programnak köszönhetően iskolánk tanulói és néhány pedagógus Budapesten járt, ahol a
Budapesti Operettszínház színészeinek előadásában megtekinthették Kerényi Miklós Gábor
igazgató rendezésében a többszörös Oscar-díjas film nyomán készült Ghost című musicalt.
Február 9-től 11 gyermek és Jámbor Lajos pedagógus vett részt az erdélyi Borszéken rendezett
sítáborban. Február 14. a felvételi lapok továbbításának határideje. Az idei jelentkezések is
rendben lezajlottak a nyolcadikos osztály-főnökök és Kiss Károly pályaválasztási felelős segítségével. A Bendegúz Nyelvész iskolai fordulójára 2014. február 14-én, a Simonyi Zsigmond
helyesírási versenyre pedig február 17-én került sor. Február 21-én a Zrínyi Ilona Országos
Matematika Verseny első fordulóján Szeghalmon 27-en képviselték iskolánkat, amelyen első
alkalommal már 2. évfolyamosok is részt vehettek. IPR sportnap február 21-22-én. Február 28ától indultak a MATEHETSZ pályázat foglalkozásai (gazdagító programpárok II.), ez március
végén zárul. 13 tanuló vesz részt benne, 2 nevelő és 3 diákmentor közreműködésével zajlanak a
foglalkozások. (Sas Éva).Február 28-án a farsang előzeteseként az iskola tanulói jelképesen elhajtották a telet a 8. b osztály által szervezett kiszehajtáson.
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Március
Iskolai farsang a 8. b osztály szervezésében március 1-jén. Március 2-án vasárnap rendezték meg
iskolánk társastánc tanszakának tanulói féléves bemutatójukat, március 5-én délután a zongora
és színjáték tanszak tanulói nyílt próbát tartottak, melyen előadták produkcióikat, melyeket az
utóbbi hetekben tanultak, illetve melyekkel foglalkoztak. A 6 zongorista és mindkét színjátszó
csoport bemutatkozott. Március 7-én került megrendezésre iskolánkban a "Sárrét kis nyelvésze"
területi verseny, melyen 11 csapat vett részt. Március 14-én a felső tagozatos tanulók ünnepi
megemlékezésen vettek részt a dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. A 7. osztályosok verses
és prózai összeállítását és a gyermektánc szakkörösök produkcióját tekinthették meg a gyerekek
és tanáraik. „Ugorjunk fejest a matematikába” címmel egy 476000 Ft-tal megtámogatott pályázat
megvalósítására került sor január 13. és március 15 között. A tanórán kívüli foglalkozások
sorozata három intenzív nappal zárult. Március 20-án 13. alkalommal rendeztük meg a Sárrét kis
matematikusa regionális matematikaversenyt. Telt ház előtt zajlott a Országos Tehetségnap
március 22-én, szombaton Buda-pesten. A rendezvényt iskolánk művészeti tagozatának társastánc tanszaka nyitotta meg standard formációjával, majd latin produkciók következtek. A gyerekeket Bögre János táncpedagógus készítette fel. Március 29-én a budapesti Orchidea AngolMagyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda által meghirdetett Pangea Matematikaverseny 2. fordulóján Debrecenben a Tóth Árpád Gimnáziumban iskolánk 6 tanulója vett részt.
Március 26-án a köröstarcsai mesemondó versenyen vettek részt iskolánk tanulói.
Április
Április 11-én iskolánk 8 tanulója vett részt a mezőberényi Nemzetközi Matematikaversenyen, amelyen Rudner László 7. osztályos tanuló harmadik helyezést ért el. A Belvárosi Általános Iskola
és Gimnáziumban november végén megkezdte szakmai tevékenységét az Öveges laboratórium.
Nyolcadikosaink után a hetedikesek folytatták a biológia, kémia és fizika laborfoglalkozásokat a
délelőtti tanítás keretében, ahol túlnyomórészt került sor, Budapesten a Neptun Általános Iskolában egy Tehetségnap keretében. Április 12-én szombaton került megrendezésre Mezőkovácsházán az OWS Békés megyei döntője. Iskolánk színjáték tanszakának mindkét csoportja bronz
minősítést ért el. A megyei döntőn 9 csapat vett részt 5 településről. Iskolánk tanulói részt vettek
az április 16-án Szeghalmon megrendezett Területi Elsősegélynyújtó versenyen, ahol első helyezést értek el. A megyei fordulót Békéscsabán rendezték, ahol a Tüköry Lajos Általános Iskola
tanulói képviselték a szeghalmi kistérséget. Április 17-én került megrendezésre a felsős versmondó verseny. Az idei évben Weöres Sándor, Váci Mihály, Ladányi Mihály és Radnóti Miklós
verseket szavaltak a tanulók. Összesen 31 tanuló mondta el a választott verset. Április 14-20 között „Megye Futás 2014” elnevezésű program keretén belül a „Futás hírnöke”-ként Tóth László, kísérőivel körbefutotta Békés Megyét 23 települést érintve. 17-én Körösladányon is áthaladt,
a rövid pihenő alatt beszélgetett a fogadására megjelentekkel.
Május
Május 8-án került megrendezésre a Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban a „Sárrét legjobb történészei” tanulmányi verseny, melyen hat iskola diákjai mérték össze tudásukat. Május 14-én
került megrendezésre a Sárrét ki természettudósa természettudományos verseny. Május 16.
Szakmai nap. Május 18-án rendeztük meg a hagyományos városi gyermeknapot, amelyen iskolánk pedagógusai kézműves és sportprogramokkal, arcfestéssel, kenyérlángossal és palacsintával várták nagy szeretettel a gyerekeket.
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Gyógypedagógiai tagozat
Augusztus
Felkészültünk a tanév eleji feladatokra, kialakítottuk a csoportokat. Az erkölcstan tantárgy tanításának ismeretei című továbbképzésen vett részt egy kollégánk. Tanévnyitó értekezleten, munkavédelmi oktatáson vettünk részt. Megszerveztük a sajátos nevelési igényű gyermekek, és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátását, órarendjüket összeállítottuk.
Szeptember
A gyógypedagógiai munkacsoport tanév eleje óta munkálkodik a Háló-program, mint jó gyakorlat kidolgozásán. Ennek egy eleme a kollégák által már ismert kéttanáros modell bevezetése.
A Háló- program elsőként az 5-6. évfolyamon került bevezetésre. A gyerekek szűrése egy szempontsor segítségével történt. A gyógy- és fejlesztőpedagógusok, valamint az osztályfőnökök közös javaslata alapján kiszűrtük mely gyerekek kapjanak kiemelt figyelmet a program keretében.
A továbbiakban a gyerekek speciális, saját igényekhez mért megsegítése kezdődött el. Célunk
szoros hálózati együttműködés, jó gyakorlat kialakítása a hátrányok kompenzálása érdekében.
Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot polgármester úrral és aljegyző úrral. A tantestületet
tájékoztattuk a programról. Az idén már 5-6. évfolyamon is működtetjük a kéttanáros modellt,
magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv tanórákon. Dokumentációs feladataink:
munkanapló megnyitása és vezetése, egyéni fejlődési lapok vezetése, egyéni fejlesztési tervek
készítése. A hónap folyamán tantárgyi, és részképesség méréseket végeztünk csoportban. Difer
mérést végeztünk 1. évfolyamon. Az első osztályos tanítónénikkel az eredményeket megbeszéltük, javaslatokat tettünk fejlesztések szempontjából.
Folyamatos feladataink: rehabilitációs, fejlesztő, pszichopedagógiai-, pszichológiai gondozás egyéni vagy csoportos formában. Kapcsolatot tartunk szakintézményekkel, (TKVSZRB) szakértői
vizsgálatok kezdeményezése, kontrollvizsgálatok, mentesítések céljából. A Háló munkacsoport
heti rendszerességgel megbeszéléseket tartott a tanév során. Részt vettünk a Tüköry napon.
Október
Iskolánkban 31 tanulónk felülvizsgálatát végezte a Békéscsabai TKVSZRB. Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából ünnepségen vettünk részt. Részt vettünk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megrendezett iskolai és városi ünnepségen.
November
November második hetében, szomatopedagógus kezdte meg iskolánkban fejlesztő munkáját, aki
speciális terápiás segítséget nyújt a fejlesztést igénylő gyerekek mozgásnevelésében. Csoportos
pszichopedagógiai foglalkozások indultak iskolapszichológus és pszichopedagógus vezetésével,
mellyel elősegítik a gyermekek egészséges személyiségfejlődését. Partnerkapcsolatok kiépítése
Háló program keretében.
December
Tavalyi évhez hasonlóan sor került Szülők Akadémiája megrendezésére. A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács országos szépíró versenyt szervezett, melyen 59 tanulónk vett
részt helyileg. Megnéztük a színjátszó tanszak főpróbáját a református templomban. Hagyományok szerint délelőtti kézműves foglalkozásokat tartottunk karácsonyi játszóház keretében.
Adventi gyertyagyújtáson vettünk részt.
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Január
Munkacsoportunk kibővült az 5-6. évfolyam osztályfőnökeivel. Összevont szülői értekezleteket
tartottunk 5-6. évfolyamon, melyen a szülők tájékoztatást kaptak a II. félévben elinduló csoportfoglalkozásainkról. Dokumentációs feladataink: az ellátott gyerekek féléves értékelése. Osztályozó, és félévzáró értekezleten vettünk részt.
Február
Bemutató órát tartottunk, illetve hospitáláson vettünk részt. Konfliktuskezelési javaslatot dolgoztak ki kollégáink az 5.b osztályban, ennek kapcsán szülői megbeszélést tartottak. Partnerkapcsolatok kiépítése Háló program keretében. Rendszeressé váltak a csoportfoglalkozások 5-6.
évfolyamon osztályfőnökök, mentortanárok, pszichopedagógus részvételével, iskolapszichológus vezetésével. A Háló munkacsoport kéthetente megbeszéléseket tartott tanév végéig.
Március
Ünnepi megemlékezésen vettünk részt március 15. alkalmából. Továbbra is hospitálás keretében
tanóráinkat látogathatták kollégáink. Belső hospitálást folytattuk alsó és felső évfolyamokon. Az
érintett kollégák tablófotózáson vettek részt. Difer kísérleti program keretein belül bemutató
órát tekinthettek meg kollégáink Szeghalmon. Megyei szépíró versenyen vettünk részt tanulóinkkal Csorváson. Óvodában bemutató foglalkozást láthattak kollégáink nagycsoportban.
Április
Háló program keretében óvodapedagógusokkal megbeszélésen vettünk részt. Óvodapedagógusok csoportfoglalkozáson vettek részt a 4.b osztállyal. Szülői önképzőkör létre-hozása 5.b osztályban. Kéttanáros modell bemutatása szegedi egyetemistáknak. Országos Szép-író Verseny
döntőjén vehettünk részt tanulóinkkal Budapesten.
Május
Elkezdtük a tanév végi tájékozódó méréseket. Ellátogattunk az óvodába és tájékoztatást adtunk
Háló programról. Konzultáltunk az osztályfőnökökkel, osztálytanítókkal, szülőkkel, tanulóink haladásával kapcsolatban. További feladataink a tanév során: Városi gyermeknapon különböző
programokkal várjuk a gyerekeket. A Háló munkacsoport programzáró szakmai értekezletet
tart. Difer kísérleti program keretein belül a Szegedi Egyetemmel való együttműködésben bemutató órát tartott munkatársunk.
Június
Jegyzőkönyveket, pedagógiai véleményeket írunk azon SNI tanulókról, akiknek felülvizsgálata a
2014/2015-ös tanévben válik esedékessé. Névsort leadjuk a Szakértői Bizottság felé. Tantárgyi
felméréseket, részképesség méréseket végzünk csoportjainkban. Osztályozó értekezleten veszünk részt. Év végi dokumentációs feladataink: év végi egyéni értékelő lap készítése, munkanaplók, dokumentumok zárása. Tanévzáró értekezleten veszünk részt.
Művészeti iskola
A művészeti iskolában társastánc tanszakon 61 fő, kézműves tanszakon 32, színjáték tanszakon
23, zongora tanszakon 7 tanuló kezdte meg tanulmányait. (Összesen 123 fő.) Szeptemberben kialakítottuk a csoportbeosztást, a tanulók néhány esetben felsőbb évfolyamba kerültek (ezt
néhány esetben a csoportok összetétele – mint a korábbi években is – kívánta meg). A tantárgy50
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felosztást véglegesítettük, elkészültek az órarendek. 2011-ben változtak a tantárgyak, így a régebben beiratkozó tanulók miatt kissé bonyolultabb az adminisztráció, van olyan csoport, ahol a
tananyag összehozása is. Az órarend elkészítése nem egyszerű dolog a művészetis gyerekeknél.
Megpróbáltunk igazodni a művelődési házhoz, a meglévő ottani foglalkozásokhoz, egymás
óráihoz a több tanszakos tanulók esetében, illetve az egész napos órarendhez (ez esetben végül
sikerült kompromisszumos megoldásokat találnunk).
Év elején papír alapú naplókat kezdtünk, de még ősszel áttértünk a MOZANAPLÓ használatára a
művészeti iskolában is. Mivel a naplót normál osztályokra tervezték, így a művészeti iskolásoknál még most is vannak olyan bejegyzések, melyeket a napló nem igazán jól kezel. Ennek
ellenére szívesebben vezetjük, illetve egyszerűbb, átláthatóbb.
A kollégák egyértelműen úgy vélekednek, hogy a gyerekek és szüleik sem határozottak egy-egy
tanszak esetében sem. Elkezdi a gyerek és 1-2 év múlva lemorzsolódik, átmegy másra, ott általában hasonlóan eltölt 1-2 évet (jobb esetben). A tanszakok közti vándorlás az egyik fő probléma.
Másik gond a gyerekek időben érkezése az órákra: nagyon sok esetben a gyerek elfelejti, hogy
órája lesz és a többiek rá várnak, értük kell küldeni. A kért felszerelés (tornacipő, táncos edzőruha és tánccipő) nincs, illetve otthon marad. A kézműves tanszakon pedig gyakran az eszközhiány is probléma.
Ezeknek ellent mond, hogy azért minden tanszakon vannak eredményeink. A honlapon, illetve a
Hírlevélben, valamint a Körösladányi Hírmondóban is olvashatunk a művészetis gyerekek szerepléseiről, eredményeiről. A táncos párok egyéni helyezéseket hoztak az ország különböző
részén megrendezett klubközi, területi, országos, ranglista versenyekről. Ezen kívül – főként pályázatoknak köszönhetően – ebben az évben több páros több alkalommal is versenyezhetett külföldön, pl. Szlovákiában, Csehországban. Többen Angliába és a nyáron Németországba is ki
tudnak jutni. Kézműveseink kiállításait, rajzversenyekre beadott munkáit figyelve egyértelmű,
hogy egyre több technikát tanulnak meg, változatos módszerekkel, változatos témákkal találkoznak. Különleges, egyedi az általuk ábrázolt világ. Bármikor bementem hozzájuk, mindig műhelymunka folyt, gyakran több óráig kitartóan dolgoztak egy feladaton, ami úgy gondolom, nagyon jó személyiségfejlesztő.
A színjátszósok mindkét csoportja jó közösséggé kovácsolódott. Szeretnek együtt lenni, barátságok születtek és egyre jobban segítik egymást. A fesztiválra való eljutás, a közös öröm a két
bronz minősítésnek is azt mutatja, hogy többségük szívesen vesz részt színjátékos tevékenységekben. Büszkeség töltött el, amikor a mesemondó, versmondó versenyeken a színjátszósokat
hallgattam, mert bár többségüket szüleik, tanítóik készítettek fel, azért több esetben látom a közönség felé nyitást, a bátor kiállást. A pályázatoknak köszönhetően több alkalommal lehetőségünk nyílt színjátékos programokra gyerekeket hívni.
A tanév végén még a Művészetek hetén belül a táncosok, a színjátszósok és a kézművesek részt
vesznek saját tanszakuk helyi „táborában”, intenzív programokon. A zongora tanszakon egyéni
oktatás folyt. A gyerekek sajnos általában nem rendelkeznek hang-szerrel, illetve még keveset
gyakorolnak, még nagyon ellenőrizni kell őket. A leadott jelentkezési lapok számából azonban kiderült, hogy nő a tanszak iránti érdeklődés. A zongorások félévkor bemutatóztak, illetve néhány
tanuló szerepelt karácsonykor is.
A jelentkezési lapok leadása még tart, de kb. 100-130 fő közötti létszámot fogunk tartani a négy
tanszakon. A művészeti iskola színjáték és társastánc tanszaka tisztelettel megköszöni Körösladány Város Önkormányzatának segítségét. Az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Fesztivál nevezési díjait, útiköltségét és blackpool-i táncverseny megvalósulásához szükséges
hiányzó összeget biztosították számunkra.
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IV. A HÁLÓ MUNKACSOPORT SZAKMAI BESZÁMOLÓI
BEVEZETŐ | Kálmán János
Munkatársunk pedagógus, a Háló munkacsoport tagja
A Háló munkacsoport tagjaként szeretettel köszöntöm a szakmai megbeszélésünkön megjelent
vendégeinket és munkatársainkat. Szándékosan kerülöm a konferencia kifejezést. Részben azért,
mert nincsenek túl jó személyes tapasztalataim a konferenciák gyakorlati hasznosságáról, másrészt mivel munkatársainkat az egyszerűség, a hatékonyság és a szakmai alázat jellemzi, így a
nagy és olykor üres frázisok csépelgetése helyett inkább a hétköznapok apró, értelmes megoldásait keressük.
2011. augusztusában egy kritikus állapotban lévő, súlyos konfliktusokkal terhelt intézményt vettem át azzal a feladattal, hogy rövid időn belül állítsam helyre az intézmény belső nyugalmát,
rendezzem külső kapcsolatait, konszolidáljam – munkatársaim és külső partnereinkkel együttműködve - az intézmény működését. Az, hogy ez sikeres volt-e, nem az én feladatom eldönteni,
az viszont biztos, hogy 2014-ben már más kérdésekkel foglalkozunk, mint három évvel ezelőtt.
A Háló munkacsoport tevékenysége 2012. szeptemberében kezdődött, amikor munkatársaim
szűk köre előtt felvázoltam a Háló program alapkoncepcióját és annak egyik elemét, a kéttanáros
modellt. Ártatlan, segítő szándékú, a hétköznap égető problémát egyszerű és hatékony módszerekkel orvosolni igyekvő ötletek halmaza volt ez, melyek az azóta eltelt két esztendőben alkottak
rendszert és alakították át, alakítják át intézményünket. Visszatekintve az indulásra, vékony cérnaszálon függő kezdeményezés volt ez, amit a munkacsoport egyre bővülő tagsága és a velünk
együttműködő munkatársak folyamatosan bővülő köre erősített és formált programmá.
Ötleteikkel, munkájukkal, elhivatottságukkal, bátorságukkal, szakmai alázatukkal, együttműködési készségükkel építették tovább azt a hálót, amelyről ma már tudjuk, hogy nélküle sokkal nehezebb lenne az élet a Tüköryben. Munkacsoportunk nem rendelkezik anyagi erőforrásokkal,
munkatársaink semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesülnek, munkájuk döntő hányadát
munkaidejükön kívül végzik. Ötleteinket mindig kipróbáljuk a gyakorlatban, és csak akkor alkalmazzuk azokat, ha kiállták a gyakorlat nehéz próbáját. Nagyon ügyelünk a fenntarthatóságra is.
Csak olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyek a rendelkezésünkre álló feltételek között is
hosszú távon biztonságosan és olcsón működtethetők. Számítunk külső partnereink együttműködésére is, folyamatosan hívjuk be a programba azokat a szereplőket, akikre szükségünk van és
akik profitálhatnak eredményeinkből.
Meggyőződésünk, hogy az a komplex problémakör, amely Körösladányban kialakult, és amely
látszólag óvodai és iskolai belső problémaként jelentkezett, nem intézményi, hanem (helyi) társadalmi probléma is egyben, amit a leghatékonyabban abban a formában lehet kezelni, amit a
Háló munkacsoport kidolgozott. Érdemes tehát minden érintett félnek támogatóként és partnerként részt venni ebben a közös munkában, melyhez intézményünk munkatársainak tehetségét,
szorgalmát ez úton is felajánlom. A Háló-I. program elsődleges célja a hátránykompenzáció és a
kiegyensúlyozott intézményi működés biztosítása, a szeptemberben induló Háló-II. program
ennek folytatásaként a tehetséggondozás helyi rendszerét kívánja felépíteni.
Szakmai katalógusunk a szakmai napon elhangzott előadások, beszámolók rövidített változatának közreadásával kívánja segíteni a résztvevők munkáját.

52

TÜKÖRY LAJOS ÁI ÉS AMI KÖRÖSLADÁNY | TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013/2014.

A KÉTTANÁROS MODELL | Sántáné Tóth Éva
Munkatársunk gyógypedagógus, a kéttanáros modell egyik kidolgozója
Számunkra ismeretlen feladatról volt szó, úgy kezdtük el tevékenységünket, hogy semmiféle tapasztalatunk nem volt ez irányban. A helyi sajátosságainknak, lehetőségeinknek, eszközeinknek
megfelelően alakítottuk ki és alakítjuk most is folyamatosan, teljesen önállóan. A célunk viszont
egyértelmű volt: a sajátos nevelési igényű, a valamilyen oknál fogva tanulási nehézséggel küzdő
gyermek, vagy egyszerűen képességénél fogva gyenge tanuló kapjon lehetőséget arra, hogy ismereteik ténylegesen bővüljenek, képességeik fejlődjenek. Kihasználni az egy főre jutó nagyobb
odafigyelést, megakadályozni a lemorzsolódást. Végezzük ezt a leghatékonyabban szaktanári és
gyógypedagógiai módszerekkel segítve, történjen mindez oldott légkörben úgy, hogy a gyerek ne
hátránynak, hanem előnynek érezze, hogy ebben a csoportban dolgozhat.
Csoportunkba mindannyian bevisszük szaktudásunkat, pedagógiai alapelveinket, nézőpontjainkat, saját érzelemvilágunkat. Ezek egymástól különbözhetnek, akár ellentmondóak is lehetnek.
Mint ahogyan személyiségünk, korunk, képzettségünk is. De ez nem baj, hiszen ezek az eltérések
akár ki is egészíthetik egymást. Fontos, hogy szakmailag és emberileg elfogadjuk egymást. És mi
elfogadjuk! Egymás közti viszonyunk nem alá-és fölérendelt, hanem mellérendelt. A garanciát
erre az jelenti, hogy a kettőnk szakterülete egymást nem átfedi, hanem kiegészíti. A kéttanáros
modell alkalmazása mindenképpen előnyösebb a hagyományos oktatási formával szemben, ha
az osztályban sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő gyermekek tanulnak.
- Tisztán kell látni, honnan indulunk: 5. osztály év elején szakértői határozatok összegyűjtése,
részletes megbeszélése kell, hogy megtörténjen. Megbeszéljük, hogy melyik tanuló milyen formában szorul leginkább segítségre.
- Osztályfőnökökkel, szaktanárokkal felvesszük a kapcsolatot és folyamatosan tartjuk is azt.
- Elkérjük a szülők telefonszámát, hiszen az egyik legfontosabb és leghatékonyabb tényező, a
velük való folyamatos kapcsolattartás. Fontos, hogy nem csak probléma esetén beszélünk velük.
Számos példa volt rá, hogy a tanuló dicsérete, pozitív példaként való kiemelése miatt hívtuk be
az iskolába személyes beszélgetésre.
- A közös munka heti tervezéssel történik egy előzetes konzultációin. A megbeszéléseken a tananyaghoz kötve a didaktikai problémákat elemzünk, a problémás tanulóknak nyújtandó segítség
módjait, a fejlesztő eszközök kiválasztását és tanulási-tanítási céloknak megfelelő ellenőrzési
módokat egyeztetjük és rögzítjük. A tananyag minőségének és mennyiségének megbeszélése,
megtanításának módszertana mind-mind közösen történik. A szaktanár figyelembe veszi a vele
együtt dolgozó pár tanítói és gyógypedagógusi végzettségét is.
Mitől más az óra, ha gyógypedagógus is van bent?
Feszültségmentesebb a légkör, hiszen a szaktanárnak nem kell azon aggódnia, hogy odajut-e
minden gyerekhez. Ez jó. Ha a tanár nyugodtabb, a gyerek is az lesz. Játékosabb az óra. Mindenki
játszik egy kicsit, a szaktanár is. A figyelem intenzitása váltakozik, a két eltérő személyiség által.
A gyerek hol a szaktanárra figyel, hol a gyógypedagógusra. A tanórai differenciálást, a felmentett
tanulók eltérő jellegű feladatokkal való ellátását a gyógypedagógus segíti. A lassabban haladó, bizonytalan tanulókat segíti, motiválja (módszertanilag nem mindegy, hogyan, ezért jó, ha a gyógypedagógus tanítói, tanári végzettséggel is rendelkezik).
Nagyobb toleranciát tudunk tanúsítani. Nehezen olvasnak, rosszul értelmeznek szöveget, néhányan alig olvashatóan írnak és a magatartászavaruk miatt nem könnyű őket féken tartani. Figyelmük szórtabb, nehezebben és kevesebb ideig képesek figyelni, koncentrálni. Ha ketten vagyunk
bent, ennek koordinálása megoszlik.
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- Sokszor gond a hiányzók felzárkóztatása. Ha gyógypedagógus is van bent, akkor megoldott,
hiszen a hiányzó tananyagot együtt tudják pótolni, illetve a megértést tudja segíteni. Külön szerencsés, ha a délutáni fejlesztő foglalkozásokat, az a gyógypedagógus tartja a gyerekeknek, aki
délelőtt is bent van tanórán. Így nem csak a segítségnyújtásra van több lehetőség, de jobban meg
is ismerhetik egymást.
- Fejlesztő játékok, a megértést elősegítő eszközök elkészítését elvégzi a gyógypedagógus.
- A szaktanár belekóstol egy kicsit a gyógypedagógusi segítői szerepkörbe, a gyógypedagógus pedig alkalmanként tanít is. Mindketten tanulnak valamit a másiktól. Ennél hatékonyabb tanulási
tanítási módszer egymástól talán nem is létezik. Nincs leszakadás, nincs bukás!
A CSOPORT ÖSSZETÉTELE ÉS JELLEMZÉSE | Sántáné Tóth Éva
Munkatársunk gyógypedagógusként vesz részt a bemutató foglalkozáson
- A csoportban 15 tanuló van. 8 SNI és 5 tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő. 2 tanuló képességénél fogva gyenge. Az átjárhatóság, elköltözések, ideköltözések
miatt a létszám változó.
Sajátos nevelési igény fogalma
121. § (1) E törvény alkalmazásában 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek,
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
- 2 tanulónk diszlexiás és diszgráfiás.
A diszlexia egy olyan sajátos olvasási zavar, melyre jellemző, hogy a gyermek olvasási teljesítménye jelentősen elmarad a korának és az intelligenciájának megfelelően elvárható szinttől. A diszlexiások olvasási teljesítménye gyengébb, mint azt a gyermek képességei és a gyakorlásra szánt
idő alapján elvárhatnánk. Ezeknek a gyerekeknek kifejezetten hasznos az interaktív tábla, vagy
az írásvetítő. A nagy betűk és a képes magyarázatok segítenek a megértésben, tájékozódásban.
Formai dysgraphia
Ha az írás technikai része nehéz, a finommozgások vagy a szem-kéz koordináció pontatlansága
miatt. Ilyenkor az írás külalakja csúnya, a betűk kilóghatnak a sorokból, rendezetlen az íráskép,
gyakran olvashatatlan. Ha mellé ülök és segítek a másolásban, vagy a tollbamondásban (ne maradjon le, ne kapkodjon) olvashatóbb lesz az írása.
Tartalmi dysgraphia
Ha az írás külalakja elfogadható, de nagyon gyenge a helyesírás és nem tudja írásban kifejezni a
saját gondolatait. Előfordulhat, hogy a gyermek esetleg szépen és hibátlanul másol, de tollbamondás után nagyon sok hibát ejt. Matematika órán pedig más számot ír, mint azt a gondolataiban leképezte. Tehát lehet helyes a megoldása, de rossz számot ír le. Ilyen esetekben a szóbeli
megoldások, számonkérések segítenek elkerülni a kudarcélményt.
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- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
- Ezekhez az akadályozó tényezőkhöz még csatolni kell egyéb, fontos kiegészítéseket. Vannak
gyerekek, akik nevelőszülőkhöz vannak kihelyezve. Ez jó. Az akadályozó tényező az, ami megelőzte azt, hogy nevelőszülőkhöz kerüljenek. Ez biztos, hogy rányomja bélyegét a gyerek viselkedésére, amiből egyenesen következik, hogy a tanulmányi munkájára is. Egy tanulónk eltérő tanterv szerint halad, súlyos tanulási zavarral küzd. Ő a tanulásban akadályozottak tanterve szerint
halad és e szerint van értékelve is. Ennek a kisfiúnak édesanyja írástudatlan, ennek ellenére a
gyermeke házi feladatát minden nap megnézi, még ha csak mennyiségileg látja is. A kisfiú szorgalmas, igyekvő, sokat fejlődött az elmúlt két év alatt. Egy másik tanulónk, bár nem az iskolában,
de otthon pszichés zavara miatt folyamatosan gyógyszert szed. És nem szabad megfeledkeznünk
arról sem, hogy sok gyereknél a családi háttér, a szocializálódás sem megfelelő. Nincs odafigyelés, kellő törődés. A gyerek magára van hagyva. Tisztelet a kivételnek, mert azért akad az is.
A MUNKACSOPORT TEVÉKENYSÉGE | Láncziné Krivanek Veronika
Munkatársunk gyógypedagógus, a Háló munkacsoport tagja
A Háló munkacsoport tanév eleje óta tevékenykedik a Háló-program, mint jó gyakorlat kidolgozásán.
Heti megbeszéléseink célja szoros hálózati együttműködés kialakítása partnereinkkel, pedagógusokkal
és a szülőkkel. A program olyan módszereket, oktatásszervezési formákat, hátránykompenzáló és
személyiségfejlesztést célzó tevékenységeket foglal magába, amelyek a tanulók, gyermekek alapkészségeit, képességeit fejlesztik.
A Háló-program elsőként 5-6. évfolyamon került bevezetésre. Előzetes szűrések alapján elkészült egy
problématérkép, mely alapján kirajzolódott, milyen fokban veszélyeztetettek a gyermekek. A felsős
munkaközösséget tájékoztattuk a program céljáról, fontosságáról. A munkacsoport tagjai egyéni felajánlás alapján, mentortanárként vállalkoztak csoportfoglalkozások tartására, osztályfőnökök bevonásával és iskolapszichológus irányításával. A munkacsoport kibővült az 5-6. évfolyam osztályfőnökeivel. Közös konzultáción megbeszéltük, ki, mit vár a programtól, meghallgattuk az egyéni elképzeléseket, a gyermekcsoportokban kialakult konfliktushelyzetekre kerestünk megoldásokat. Összevont szülői
értekezletet tartottunk 5. és 6. évfolyamon, melyen bemutattuk a programot. A tanév II. félévében a
csoportfoglalkozásokat beépítettük az órarendbe. 5-6. évfolyamon összesen öt osztály, A és B héten
váltva vett részt a foglalkozásokon, melyeket megbeszélések követtek. Megbeszéléseinken több alkalommal részt vettek azok a partnereink is, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk a Hálóprogram keretében. Megvalósított tevékenységeink: partnerekkel való együttműködés, kéttanáros
modell működtetése, önismereti és személyiségfejlesztő csoportok létrehozása, gyermekek, szülők és
pedagógusok egyéni megsegítése, osztályfőnökök és mentorok együttműködése, szülői önképzőkör
létrehozása.
SZÜLŐI ÖNKÉPZŐKÖR | Daruné Varga Mária
Munkatársunk tanár, gyógypedagógus, a Háló munkacsoport tagja
A szülői önképzőkör előzménye az volt, hogy a Háló munkacsoport tagjai mentorként melléálltak
egy-egy ötödikes és hatodikos osztálynak és osztályfőnöknek. Ennek célja, hogy segítsünk megoldani az egyre többször megjelenő konfliktusokat, legyünk a gyerekek és osztályfőnökeik segítői. Azt már a kezdetektől tudtuk és éreztük, hogy munkánk a szülők bevonása, együttműködése
nélkül mit sem ér. Igyekszünk nem csak tájékoztatni, hanem be is vonni őket mindenbe, hogy
aktív résztvevői legyenek az eseményeknek. A felmerülő problémák megoldására több módszert
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dolgoztunk ki. A szülőkkel való együttműködésünk egyik megnyilvánulása, hogy az osztály tagjainak szüleit „önképzőkörre” hívtuk. Célunk egyrészt az, hogy mivel gyermekeik nyolc évig egy
osztályba járnak, ismerjék meg egymást, kerüljenek közelebb egymáshoz. Másrészt legyen egy
fórum, ahol a mindenkit érintő közös problémákról kötetlenül beszélgethetünk. Harmadrészt
érezzék, hogy a gyermekeik körül kialakult helyzetek, nehézségek megoldásában kulcsszerepük
van. Az első osztály, mellyel elindult ez a kezdeményezés az 5.b volt. A foglalkozásokat, ahogy a
gyerekekkel való foglalkozásokat is, pszichológus kolléganőnk vezeti. Nevelési tanácsokkal látja
el a szülőket, tipikus és egyedi nehézségek megoldására tesz javaslatokat. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy az önképzőkör eléri azt a nem titkolt célját is, hogy a szülőket közelebb hozza az osztályfőnökhöz és általában az iskolához is.
CSOPORTFOGLALKOZÁSOK A 4.B OSZTÁLYBAN | Fazekas Andrea
Munkatársunk tanító, a Háló munkacsoport tagja
Az osztály legtöbb tanulója megfelelő szociális háttérrel rendelkező, jó körülmények között élő
gyermek. A szülői háttér gondoskodó, odafigyelő, együttműködő. Természetesen vannak olyan
tanulók, akik kevés önbizalommal rendelkeznek, tanulásban kevésbé sikeresek vagy éppen a hirtelen megváltozott családi körülmények hatására (pl. nevelőszülőkhöz került) zavartak, nyugtalanok, szorongóak, nem érzik magukat biztonságban. Ilyenkor társaikkal nehezen találják meg a
megfelelő hangot, ingerlékenyek. A többieknek (akik édes, vérszerinti szüleikkel élnek) is alkalmazkodni kell és kezelni ezt a helyzetet. Ezért nagyon fontosnak és jónak tartom azt a kezdeményezést, hogy ne csak a „problémákkal küzdő” tanulók vegyenek részt egyéni ill. kiscsoportos
pszichopedagógiai foglalkozáson, hanem az osztály egésze együtt az osztálytanítóval. Hiszen a
gyerekek napjaik jó részét együtt töltik, meg kell tanulniuk a felmerülő konfliktusaikat kezelni,
egymást tiszteletben tartani, együttműködni. Az osztálytanító jelenléte is elengedhetetlen, mivel
ilyenkor még közelebb kerülhet a gyerekekhez, olyan érzelmek, gondolatok is felszínre törhetnek, amik az osztályteremben nem és nagyon tanúságos különböző feladathelyzetekben figyelni
a tanulók reakcióit, viselkedését. Tanítóként tudom, mennyire fontos a nyugodt, biztonságos
légkör, a megfelelő csoportdinamika ahhoz, hogy a gyermek képességeihez mérten tudjon teljesíteni, egészséges önbizalommal rendelkezzen. Ebben is sokat segít nekünk ez a csoportfoglalkozás. Egyre gyakrabban merült fel bennük az igény, fogalmazódott meg a kérdés az irányban,
hogy ki miben „jó”, miben „különleges”. Folyamatosan arra törekszem, tanulják meg felismerni
saját és mások értékes tulajdonságait, legyen az akár a legapróbb figyelmesség is a másikkal
szemben. Ezért is találtam ki mostanában azt a játékot, amit úgy neveztünk el, hogy: „minden
napra egy jó cselekedet”. A lényege: reggelente minden tanuló húz egy-egy nevet, akivel aznap
valami jót tesz. Pl. segít neki valamiben, megdicséri valamiért, figyel rá, figyelmes vele. A gyerekek nagyon szeretik és várják minden reggel, hogy kiderüljön, ki volt az előző napi jótevőjük,
ill. kire kell figyelniük aznap. Ez a játék közelebb hozhatja azokat a tanulókat is egymáshoz, akik
egyébként nem keresik egymás társaságát, ill. megtanulnak egymásra figyelni, megtapasztalhatják, hogy milyen jó adni és kapni. Imádnivaló, tiszta lelkű gyerekek!
MENTORTANÁROK HÁLÓBAN | Földi Erika
Munkatársunk gyógypedagógus, a Háló munkacsoport tagja
„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.”
(József Attila)
2013. szeptember óta az ötödik és hatodik osztályok mellé az osztályfőnökökkel kapcsolatot
tartva, létrejött egy fejlesztő munkacsoport. Minden osztály mellé egy segítő fejlesztő munkatárs
került, azért, hogy közösen gondolkodjunk azon, hogyan lehetne megelőzni a problémákat, mit
lehetne tenni a napi rendszerességgel előforduló konfliktusok ellen. Szeptember óta, minden
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héten munkacsoport megbeszéléseket tartunk, ahol célunk a közös gondolkodás a gyermekekért, a szülőkért és önmagunkért. Tenni szeretnénk, próbálkozni, hogy mindenkinek jobb legyen!
A tapasztalatok azt mutatják, hogy munkánk csak akkor lehet eredményes, ha mindenki és
minden egyes gyermek részt vesz ebben a folyamatban. A második félévtől a 6. a osztály kéthetente csütörtökönként vesz részt a foglalkozásokon 14:30-tól, 16:00-ig. Mentortanárként az
osztályfőnökkel közösen, a gyermekekkel együtt veszünk részt ezeken az alkalmakon. Felgyorsult világunkban a lelki egészség, a hatékony megnyilvánulás feltétele az önismeret, ami helyzeti-viselkedési biztonságot és bátorságot ad az egyénnek. A hiteles önismerethez egy hosszabb
fejlődési folyamat bejárása által juthatunk, nem elég egy-két alakalom.
A foglalkozásokon előforduló gyakorlatokat iskolánk pszichológusa és pszicho-pedagógusa vezetésével közösen végezzük. Olyan játékokra, tevékenységekre kell gondolni, ahol közösen kell
megoldásra jutni. Közösségfejlesztést, együttműködést, toleranciát, kitartást, önbizalmat, öntudatot, önbecsülést, másik iránti bizalmat, nyitottságot, empátiát fejlesztünk. Mi kérdésekkel, beszélgetésekkel segítjük és gondolkodásra serkentjük őket. A foglalkozások alatt az osztályfőnökkel közösen részt veszünk a játékos tevékenységeken és figyeljük a gyermekek reakcióit, melyet
a foglalkozások végén - amikor a gyermekek elvonulnak - diszkréten megbeszélünk. Az első
alkalommal megbeszélt szabályokat, jogokat, minden foglalkozáson be kell tartani. Egyre felszabadultabb, közvetlenebb a légkör, egyre őszintébb megnyilatkozások hangzanak el.
Az osztályfőnök számára kihagyhatatlan alaklom, hiszen az osztályt jobban meg tudja ismerni, az
osztályközösséget jobban tudja formálni. Kiváló lehetőség arra, hogy több időt tölthessen velük,
közelebb érezheti magát a gyermekekhez. Úgy gondolom jó úton haladunk a problémák hatékonyabb megoldásában.
PSZICHOPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK | Bak Renáta
Munkatársunk gyógypedagógus, a Háló munkacsoport tagja
Hogyan is kezdődtek ezek a csoportfoglalkozások? A csoportfoglalkozások egyik kiinduló pontja
a pszichopedagógiai foglalkozások voltak. Október végén az osztályfőnökök részéről jött egy kérés, miszerint szeretnék, ha a pszichopedagógiai foglalkozások iskolán belül lennének ellátva. Az
intézmény vezetése felkért arra, hogy szervezzem meg ezeket a csoportokat. Veress Erzsébet
iskolapszichológus vezetésével kezdtük el őket működtetni. Kísérleti stádiumban négy csoportot
sikerült létrehozni alsó tagozaton. Azok a tanulók kerültek bele, akiket a tanító nénik javasoltak.
Egyetlen osztályfőnök volt, aki felvetette, hogy ő szeretné, ha az egész osztálya járna, mert ő már
látta, hogy a legtöbb probléma a csoportdinamikában van.
Pár alkalom után már észleltük, hogy a probléma gyökerét nem szüntettük meg. Amit felépítettünk a mikrocsoportos foglalkozásokon, az az osztályterembe visszaérkezve ledőlt. A felmerülő
észrevételeinket, tapasztalatainkat továbbítottuk az alsós pedagógusok felé, akik a félévhez közeledve egyre többen jelezték, hogy szeretnék hozni az egész osztályukat foglalkozásokra. Így
született meg az az ötlet is, hogy 5.- és 6. osztályban (a Hálóban) is ésszerűbb, ha az egész osztály
jöhet, így félévtől öt felsős osztály érkezik kéthetente egy órára hozzánk.
Most alsóban ott tartunk, hogy az összes alsó tagozatos, vagyis kilenc osztály megfordul nálunk
kéthetente 45 perc erejéig. Ha úgy látjuk a pszichológus kolléganővel, illetve az osztályfőnökkel,
valamint a Hálós osztályok esetében a mentortanárral, hogy az osztály segítő, támogató légköre
nem oldja meg a gyermek problémáját, akkor jön a következő lépcső: az egyéni terápia a pszichológusnál a szülő közreműködésével.
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A gyerekek nagy örömmel, szeretettel érkeznek hozzánk, nincs olyan nap, hogy a folyosón ne
állítanának meg: hogy „akkor mikor is mehetünk legközelebb?” Relaxációs technikákat mutatunk
nekik, szituációs helyzetgyakorlatokat próbálhatnak ki. Megmutatjuk, hogy „énüzenet” küldéssel
mennyivel egyszerűbb kommunikálni, ha valami bánt minket. Sorolhatnék példákat, de ezeket az
élményeket nem lehet leírni, ezeket meg kell élni, meg kell tapasztalni. Minden órán tanulok valamit a gyerekektől, a tanítóktól, tanároktól, és nem utolsó sorban a pszichológus kolléganőmtől.
HÁLÓZATFEJLESZTÉS | Kálmán János
A munkacsoport tagjaként feladatom a külső kapcsolatok kiépítése volt. E folyamat jelenleg is
tart, az elmúlt két tanévben határozott, mindenki által látható és a hétköznapokban is érezhető
eredményeket értünk el. A város önkormányzatával és képviselő-testületével konstruktív és
kiegyensúlyozott a viszonyunk. Annak ellenére, hogy állami fenntartásba kerültünk, semmit sem
változott kapcsolatunk. Továbbra is magukénak érzik az intézményt, feladataikat messze meghaladó gondossággal kezelik a köznevelés helyi ügyét. Támogatják nevelőtestületünk szakmai
kezdeményezéseit, közreműködnek az általunk szervezett települési rendezvények kivitelezésében is. Megértették, hogy a vázolt problémák leghatékonyabban az iskolában kezelhetők,
mielőtt települési, társadalmi problémává válnának.
A Családsegítő Szolgálattal szintén kiváló a szakmai kapcsolatunk. Munkánkat egyeztetett és
olajozottan működő gyakorlat alapján végezzük, szakmai együttműködési megállapodás mentén.
Nagy eredmény, hogy iskolapszichológust alkalmazhatunk, hiszen egy olyan intézményben, ahol
a települési, megsegítést igénylő gyermekek mellett közel 150 főben tetőző állami gondozásból
kikerült gyermek is megjelenik, ez létfeltétel. Nagy értéknek tartom azt a nevelőtestületet, amely
Körösladányban dolgozik, mert kemény és eredményes munkát végeznek. Nem működne a Háló
program a speciálisan képzett, a fejlesztés motorját adó gyógypedagógus munkatársak nélkül.
Azt gondolom, hogy az osztályfőnökök döntő többsége érti, hogy mit miért teszünk, sokan részt
is vesznek a programban, mert megtapasztalták, mennyivel könnyebb, mennyivel jobb és eredményesebb így dolgozni. Fenntartónknak sem mindegy, hogy megoldja-e intézményünk ezt az
egyébként nem rá szabott mértékű feladatot, vagy egyszerűen összerogy a teher súlya alatt.
Megtisztelő számunkra, hogy a Békéscsabai Rendőrkapitányság is érdeklődést mutat munkánk
iránt, mint ahogyan tette ezt megyénk Pedagógiai Intézete is. Munkatársaink bátran nyitnak a
szülők felé is, eddig kipróbálatlan módszereket is eredményesen alkalmaznak annak érdekében,
hogy velük együttműködve oldják meg, vagy mérsékeljék a problémákat.
Programunk két évvel ezelőtt jobb híján kapta a Háló program nevet. Az azóta eltelt idő azt
mutatta, hogy az elnevezés találó: olyan háló készül, amely összefogja a szereplőket, és segítséget nyújt azoknak, akik arra rászorulnak. A program során enyhítettünk a nagy létszámú osztályok nyomasztó problémáin, a csoportfoglalkozások sokkal hatékonyabbak és eredményesebbek. A kéttanáros modell már induláskor éreztette a hatását, a hatékony oktatási módszerek
átadásának is ez vált a legfontosabb színterévé. Megkezdtük a munkatársak belső átképzését
annak érdekében, hogy sokkal hatékonyabb és tudatosabb alkalmazói legyenek az új módszereknek. Azoknak, melyeket mi magunk fejlesztettünk ki annak érdekében, hogy a munkánk hatékonyabb, iskolánk nyugodtabb, hétköznapjaink élhetőbb legyen.
Ugyan a Háló-I. program kétéves szakasza a tanév végén lezárul, feladatunk még akad bőven.
Több év szükséges ahhoz, hogy a kidolgozott módszerek a hétköznapok gyakorlatává váljanak és
idő kell ahhoz is, hogy azok széles körben elfogadásra találjanak. Időre van szükség ahhoz is,
hogy mindenki a maga tempójában feldolgozza az eseményeket, megtapasztalja a kollektív
bölcsesség eredményeit, hogy befogadni és alkalmazni tudja azokat. Azt azonban mindenki
érezheti a saját bőrén, hogy egyedül, a hagyományos módszerekkel ma már nem lehet eredményt elérni. A jelen és a jövő kizárólag a hatékony együttműködésre alapozható.
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Körösladány, 2014. szeptember 3.

Kálmán János
Intézményvezető
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