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Az értékeléshez az iskola munkatervét, a munkaközösségek munkatervét, a munkaközösségvezetők beszámolóit, az osztályozó értekezletek tapasztalatait és a statisztikai adatokat
használtam fel.

BEVEZETŐ
Tanévindításkor a személyi feltételeinkben változások következtek be. Tantestületünkben –a
tankerületünkben levő iskolákhoz hasonlóan– nagyobb számú fluktuáció volt tapasztalható,
ami az előző tanévig nem volt iskolánkra jellemző.
A pedagógusok közül 1 fő (Ladányi Anna) véglegesen nyugdíjba vonult, hárman (Záhonyi
Barbara, Majzik Enikő és Debreczeni Ildikó) pályaelhagyók lettek, míg 1 fő (Márkus
Melinda) másik iskolában folytatta pályafutását. Pótlásuk megoldása nagyrészt sikeres volt,
Héjja Emese a félév során érkezett, jól beilleszkedett a közösségbe, a vizuális nevelésből
adódó feladatokat töretlenül folytatta. Doktor Virág továbbra is angol szakos és tanulószobai
feladatokat látott el, a második félévben már nem dolgozott iskolánkban.
Február elsejével két angol szakos kolléga került tantestületünkbe, Sajtos Éva hasznos tagja
lett a közösségnek, bebizonyította, hogy hosszú távon számíthatunk rá. Héczey Zsuzsanna
határozott idejű szerződéssel került alkalmazásba, sokat hiányzott, így folyamatos fejlesztést
nem tudott biztosítani tanulóink számára, s mivel a helyettesített kolléga valószínűleg
visszajön dolgozni, így szerződése meg fog szűnni.
A tanulói létszámunk az utóbbi tanévekhez hasonlóan alakult, a megszokott jelentősebb
érkezés-távozás most is tapasztalható volt, de inkább érkeztek, mint távoztak az iskolánkból.
Ismét pozitívan értékeltem, hogy több új első osztályos érkezett, mint amennyi nyolcadikos a
tavalyi tanév végén elballagott, s így három első osztályt tudtunk indítani ebben a tanévben.
A Hídprogramba irányítás és évfolyamismétlés miatt nyolcadik évfolyamon
osztályösszevonást végeztünk.
Az osztálylétszámok a tavalyi racionalizálás után stabilak maradtak, néhány osztály létszáma
növekedett. Az említett elsőn kívül minden évfolyamon két osztályunk van.
Az iskola épülete a nyár folyamán szinte végig nyitva állt: a homlokzat felújítása, majd a
takarítás és a napközis tábor gyakorlatilag teljesen lefedte a július-augusztusi időszakot.
Megtörtént az emeleteken lehullott csempék pótlása, továbbá két beázott tanterem teljes
tisztasági festésére is sor került. A nyílászárók és ajtók kisebb hibáinak elhárítása mellett a
tantermekben keletkezett esztétikai problémákat is orvosolták.
A tanév során továbbra is szorosan együttműködtünk a velünk egy épületben működő
Facultas Humán Gimnáziummal, és korrekt kapcsolatot tartottunk fent a Molnár Antal
Zeneiskolával, amely délután használja tantermeinket zeneoktatás céljára. Ebben a tanévben
több tantermünket vették igénybe más kerületi intézmény felújítása miatt.
Intézményünk tervező munkájában biztosítja a fenntartóval és a működtetővel való jogszabály
szerinti együttműködést.
Éves tervezésünk és értékelésünk összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösségek terveivel. A munkaterv és beszámoló elkészítése a nevelőtestület
bevonásával valósult meg.
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FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK









12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet - a 2016/2017. tanév rendjéről
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának
tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2016/2017. tanévre
2014. évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról (a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatása)
Pedagógiai program
Házirend
SZMSZ
Iskola éves munkaterve
Munkaközösségi tervek, beszámolók

TÁRGYI FELTÉTELEK
A karbantartási munkálatok elvégzésével és a nagytakarítással minden adott volt a
gördülékeny tanévkezdéshez.
Tantermeink a félév során szépen dekoráltak voltak, felszereltségük megfelelő.
A pedagógusok törekedtek arra, hogy a gyerekek saját munkája legyen kitéve, így
bevontuk a tanulókat a dekorálásba. A folyosókat is a diákok munkái díszítik. Nem
tapasztaltuk, hogy rongálták ezeket, ez is jelzi, hogy szívesen látják saját és egymás
képeit.
Viszont a megnövekedett osztálylétszámok néhol kisebb zsúfoltságot okoztak. A
pedagógusok ezt hely-hatékony átrendezésekkel oldották meg.
Szaktantermeink száma növekedett az által, hogy idén 17 osztályunk indul, ez eggyel
kevesebb, mint tavaly. A nyolcadik évfolyamon három osztályból kettőt indítottunk az
alacsonyabb tanulói létszám miatt. Ez módot teremtett arra, hogy a meglévő
szaktantermek mellé a technika teremből ki tudott költözni egy osztály, lehetőséget
teremtve a technika tantárgy háztartási ismeretek tananyagának elmélyítésére.
A Lépésről lépésre programunk hatékony megvalósítása érdekében új terembeosztás
készült. A Lépésről lépésre osztályokat a pedagógusok a program speciális
elvárásainak megfelelően rendezték be (2.c, 3.c, 4.a).
Ezért a programmal dolgozó Lépésről lépésre osztályok a nagyobb termekbe
költöztek, így került le a negyedik emeletről a másodikra az egyik negyedikes osztály.
Ezzel előkészítve a felső tagozatra való beilleszkedésüket is.
Iskolánk profiljának megfelelően kiemelten támogatott a sport oktatása. Az ehhez
szükséges felszerelések és eszközök beszerzését Erzsébetváros Önkormányzatának
támogatásával tudtuk megvalósítani.
Az informatikai ismeretek elsajátításához Erzsébetváros Önkormányzata az oktatás
fejlesztése érdekében 30 db táblagépet biztosított számunkra.
Továbbra is gondot okoz elavult számítógépparkunk és a WI-FI-hálózat hiánya.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Alkalmazottak
Igazgató
Igazgató helyettes

1
2
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Tanár, tanító
Napközis nevelő, tanulószobás
Könyvtáros tanító
Fejlesztő pedagógus
Pszichológus
Laboráns
Pedagógiai asszisztens
Rendszergazda
Iskolatitkár

28
10
1
2,5 (3 fő)
0,5
1
1
1
1

A félév során 17 osztály indult, ehhez 10 napközis és 1 csoport tanulószobai foglalkozás
tartozik. Így tudtuk biztosítani a tanulók egész napos foglalkoztatását. Az osztályfőnökök és
napközis nevelők kijelölése a múlt tanév végén megtörtént, változást csak a távozók és
érkezők cseréje jelentett.
Oszt.
1.a
1.c
1.t
2.a
2.c
3.a
3.c
4.a
4.c
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

Osztályfőnök
Somogyi Éva
Osváth Gáborné
Varga Dorottya
Tripolszky Judit
Komaság Margit
Rózsa Magdolna
Szeszenka Gabriella
Cserné Sárosi Anna
Tállai Zsuzsanna
Szűcs Judit
Galgóczi Noémi
Tátrai Ildikó
Balyi Lászlóné
Juhász Sándor
Dandó Péterné
Borisz Ilona Katalin
Recski Edit

Osztályfőnök-helyettes
Rétfalvi Ágnes
Bohner Zsanett
Kovácsné Kiss Gabriella
Gál Mária Tünde
Révészné Kukta Szilvia
Üvegesné Gálffy Edit
Varga Péter
Vellainé Dobi Anikó
Endrédi Nóra
Futó Ágnes
Heinrich Zoltánné
Horváth Andrea
Papp Ferencné
Mihálik-Antal Zsuzsanna
Dr Timku Józsefné
Vaszilievits-Sömjénné
Halász Edit
Bencze Erzsébet

Napközi/Tanszoba
Rétfalvi Ágnes
Bohner Zsanett
Kovácsné Kiss Gabriella
szétosztva
Révészné Kukta Szilvia
Üvegesné Gálffy Edit
Varga Péter
Vellainé Dobi Anikó
Endrédi Nóra
Doktor Virág
Héjja Emese
Tanszoba – szaktanárok
váltásban
(Heinrich Z.,Bencze E.,
Futó Á, Mihálik-Antal Zs)

Szaktanárok:
 Heinrich Zoltánné – matek, kémia
 Héjja Emese – vizuális kultúra
 Horváth Andrea – informatika
 Mihálik-Antal Zsuzsanna (fél állás) – magyar, média
 Wágner Zsuzsanna – testnevelés
 Zsivoczky-Pandel Péter – testnevelés
 Váradi Miklós – könyvtár, tanító
 Sajtos Éva – angol
 Héczey Zsuzsanna – angol
Fejlesztők:
 Papp Ferencné
 Vaszilievits-Sömjénné Halász Edit
 Gál Mária Tünde (0,45 állás)
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 Csatlós Vivien (fél állás) – pszichológus
PMS:
 Kállai Lászlóné – pedagógiai asszisztens
 Juhász Tiborné – iskolatitkár
 Vidákné Varga Matild – laboráns
 Tapoti Antal – rendszergazda
Gyesesek:
 Földvári Erzsébet fél állás (néptánc) – a félév során távozott iskolánkból.
 Balogh Csilla (Héczey Zsuzsanna)
 Gubekné Karpiak Nikoletta (napközi)
 Kézdy Brózik Vera (fejlesztő)

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
A munkaközösség-vezetők újraválasztása lezajlott, a tavalyi tanévhez képest változás nem
történt.
Az oktató-nevelő munkánkat az alábbi munkaközösségek és szakmai csoportok koordinálták:
Alsós munkaközösség – vezetője Cserné Sárosi Anna
Humán munkaközösség – vezetője Dandó Péterné
Reál munkaközösség – vezetője Borisz Katalin
Napközis munkaközösség – vezetője Révészné Kukta Szilvia
Osztályfőnöki munkaközösség – vezetője Balyi Lászlóné
Fejlesztő munkaközösség – vezetője Papp Ferencné
Sportcsoport – vezetője Wágner Zsuzsanna
Egyéb csoportok és szervezetek segítették az iskolai célok és feladatok megvalósítását:
Belső Önértékelési csoport – vezetője Komaság Margit
ÖKO-csoport – vezetője Tállai Zsuzsanna
Közalkalmazotti Tanács – vezetője Wágner Zsuzsanna<
Diákönkormányzat – segítő tanára Tripolszky Judit
Intézményi Tanács – vezetője Wágner Zsuzsanna
Szülői Szervezet – vezetője Pázsy István
Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány – képviselője Csongrádi Kata
Munkavédelmi- és balesetvédelmi felelős – Galgóczi Noémi
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STATISZTIKAI ADATOK
Tanulói létszám
Alsó tagozat
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
összesen

Tanulócsoportok
száma

Tanulók
száma

3
2
2
2
9

61
46
44
43
194

VII. kerületi
tanulók
száma
54
37
36
36
163

Tanulócsoportok
száma
2
2
2
2
8

Tanulók száma

Felső tagozat
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
összesen

45
46
45
45
181

VII. kerületi
tanulók száma
38
32
34
33
137

Iskola összesen

17

375

300

Általános adatok
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
Hátrányos helyzetű tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros
tanulók
Sajátos nevelési igényű tanulók (Szakértői
bizottság vizsgálata alapján)
Tanulóbalesetek száma
Tanulói fegyelmi eljárások száma
Napközis csoportok száma
Napközis tanulók száma
Felmentett tanulók száma
Távozó nyolcadikosok
2017/2018. tanévben induló 1. osztályok száma
Leendő elsős tanulók száma

8
16
70
28
5
0
10
199
15
45
2
36

7

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola

Bukások
Alsó tagozat
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
összesen

Javítóvizsgára
bukott
4
3
4
11

Osztályismétlésre
bukott
5
3
1
9

Felső tagozat
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
összesen

Javítóvizsgára
bukott
4
8
4
3
19

Osztályismétlésre
bukott
1
8
7
1
17

Iskola összesen:
30
26
Osztályozó vizsgát tesz augusztusban: 11 fő
Kiemelkedő eredmények
Alsó tagozat
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
összesen

Kitűnő tanuló
7
1
2
3
13

Jeles tanuló
3
6
3
1
13

Felső tagozat
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
összesen

Kitűnő tanuló
2
1
3
1
7

Jeles tanuló
2
1
3

Továbbtanulás
Gimnáziumba felvételt nyert
Szakgimnáziumba felvételt nyert
Szakközépiskolába felvételt nyert
Szakiskolába felvételt nyert
HÍD I.
Nem nyert felvételt

22
14
1
6
1
1
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Statisztika elemzése
Iskolai létszám - természetes létszám: 375 fő, számított létszám: 403 fő (SNI – 28 fő)
A 17 osztályba 375 tanuló jár, az átlagos 22 fővel ideálisnak mondható az osztályok létszáma.
Alsótagozatosok
Létszám
Kerületi tanuló
SNI+TMB
Veszélyeztetett
Hátrányos helyzetű és HHH
Napközis / tanulószobás
Tantervi követelményeket teljesítette
Kitűnő
Jeles
Javítóvizsgára bukott
Osztályismétlésre bukott
Összes bukott

Fő
194
163
46
69
16
173
176
13
13
11
9
20

%
52
84
24
35
8
89
91
7
7
6
5
10

Legnagyobb létszámú évfolyam
Legalacsonyabb létszámú évfolyam
Tanulmányi átlag
Felsőtagozatosok
Létszám
Kerületi tanuló

1.
3.
3,8
Fő
181
137

61 fő
43 fő

SNI+TMB
Veszélyeztetett
Hátrányos helyzetű és HHH
Napközis / tanulószobás
Tantervi követelményeket teljesítette
Kitűnő
Jeles
1 tantárgyból bukott
Több tárgyból
Összes bukott
Legnagyobb létszámú évfolyam
Legalacsonyabb létszámú évfolyam
Tanulmányi átlag

52
59
8
26
145
7
3
9
25
37
6.
3,2

29
33
4
14
80
4
2
5
14
20
46 fő
45 fő

%
48
76

Megjegyzés
Több az alsós tanuló
Csökkent a kerületen kívüliek aránya
Majdnem minden 3. tanuló
Több, mint minden 3. tanuló
Nem felel meg a valóságnak

Ebből 5 fő elsős (DIFER!)
Romlott az arány!

2-4. évfolyamon, az eredmény javult!
Megjegyzés
Több a felsős tanuló
Alacsonyabb az alsósnál – tenisz, angol az
alsóban vonzóbb
Minden 3. tanuló
Minden 3. tanuló
Nem felel meg a valóságnak
Javítani kell az arányt!
Javult!
Jelentősen csökkent!
Javult!
Növekedett!
95 tantárgyból, minden 5. tanuló
5.7.8. egyenlő
Ugyanaz az eredmény

A felsős pedagógusok beszámolói alapján egyre több magatartási problémával találkozunk,
különösen azokban az osztályokban, ahol a tanulói összetétel nem szerencsésen alakult.
Ezekben a csoportokban egymást erősítik a fegyelmezetlen diákok.
Felsőtagozaton bizonyos osztályokban komoly magatartási, viselkedési problémákkal
küzdünk, amit minél hamarabb meg kell oldanunk. A problémás tanulók negatív mintát
mutatnak, melyet az ingadozó, labilis személyiségű tanulók követnek.
Legjobb osztályaink a 7.b és 8.a osztályok. A legnehezebben kezelhető osztályaink a 6.b és
7.a osztályok.
A társadalmi problémák a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan a felső tagozatos
korosztálynál fokozottan jelentkeznek. Megoldást kell találni az iskolai fokozódó magatartási
problémákra, igazolatlan hiányzásokra, hogy meg lehessen őrizni a hagyományosan jól
működő osztályközösségeket és csökkenjen az elégtelen osztályzatok száma.
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A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKELÉSE
I.

A TANÉV CÉLJAI ÉS FŐ FELADATAI

Az éves tervezés alapját pedagógiai programunk, az előző évek során megkezdett pedagógiai
munkák, folyamatok felmenő rendszerű biztosítása és az előző tanév értékelése adja.
Éves munkatervünk összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek
terveivel.
Munkatervünket az előző tanév elemző értékeléséhez igazítottuk. A munkaközösségek
megállapították gyengeségeiket, erősségeiket és a kompetenciaterületeknek megfelelően
kijelölték a további fejlesztési irányokat. Ezek alapján határoztuk meg a 2016/2017. tanévre
kiemelt nevelési és oktatási céljainkat.
Munkatervünk értékelését öt fő terület köré csoportosítottuk: nevelési célok, oktatási célok,
változatos pedagógiai módszerek alkalmazása, arculatépítés, újszerű pedagógiai programok.
A tanév folyamán a munkatervben meghatározottakat teljesítettük. A munkaközösségek és
szakmai csoportok eredményesen koordinálták a saját területükön a tevékenységeket.

A TANÉVBEN KIJELÖLT CÉLJAINK ÉS FŐ FELADATAINK
MEGVALÓSÍTÁSA
6.

NEVELÉSI CÉLOK

Nevelés területén kiemelt céljaink




a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése – az emberi, erkölcsi értékek felismerésére,
tiszteletére nevelés,
a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, fejlesztése,
a környezetkultúra javítása, fejlesztése, állagóvás; igényes külső, igényes környezet
elvárása voltak.

Az osztályfőnöki munka területén ezért továbbra is kiemelt figyelmet kapott
 az iskolai fegyelem,
 a viselkedéskultúra fejlesztése,
 a tanuláshoz és a munkához való viszony javítása,
 a munkafegyelem fejlesztése,
 a neveltségi szint emelése.
A szoktatásban a hagyományőrzés, a jeles napokra való megemlékezés kulcsszerepet kapott
nemcsak a tanítás során, hanem vonzó tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek
biztosításával. Az esztétikai érzék fejlesztése közvetlen környezetünk révén is megvalósult.
Törekedtünk az iskola és család együttműködésének erősítésére. A szülők résztvevői voltak
az ünnepélyeknek, szabadidős programoknak, egyes projekteknek.
Az osztályfőnökök és napközis nevelők folyamatos ellenőrzéssel, értékeléssel és
önértékeléssel segítették a szabályok betartását, a normák beépülését.
A nevelési célok megvalósítása érdekében az osztályfőnökök az alábbi osztályukra szabott
feladatokat valósították meg, illetve törekedtek ezek minél jobb megvalósítására:
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A kötelességek teljesítése, szabályok betartása (Házirend, osztály- és
csoportszabályok),
Hetesi és felelősi rendszer működtetése (hagyományos hetesi, szaktárgyi és
napközis felelősök)
Reggeli beszélgető-körök tartása (szükség és igény szerinti, osztályonként
változó tartalommal),
Tanári ügyelet megszervezése, állagóvás,
A kulturális sokszínűség megismerése és elfogadása, közösségi beilleszkedés
segítése, (osztályfőnöki és erkölcstan órán, kiránduláson, iskolai
rendezvényeken, kiállításon, színház- és mozi látogatáson)
Vonzó tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek biztosítása (színház, mozi,
múzeumok, kiállítások, koncert, Szakmázz programok),
Környezeti és egészségnevelési programok megvalósítása (ÖKO-programok,
szenvedélybetegségek, egészséges életmód, bűnmegelőzési program,
drogprevenciós előadások, médiatudatossággal kapcsolatos interaktív
előadások),
A stressz megfelelő kezelése, önuralomra nevelés,
Hagyományőrzés, jeles napok, ünnepélyek
Nevezetes évfordulók, megemlékezések (Arany200)
Iskola és család együttműködésének erősítése (iskolai ünnepélyeken részvétel,
kirándulások Szigetvárra, Isaszegre, Futó és gyaloglónap a szülőkkel, Mikulás,
Karácsony, Anyák napja, Cyrano Tanár-diák színielőadás, Takarítsunk együtt!)
Az alkotásvágy fejlesztése (jeles napok, pályázatok, kiírt vetélkedők, Ki-mit
tud, projektnapok, dekorációk).

Az alsótagozattal kibővített osztályfőnöki munkaközösség tanévindító értekezletén
meghatározta a legfontosabb nevelési célokat és feladatokat figyelembe véve a tanulói
összetételt és a tanulók neveltségi szintjét.
Az osztályfőnöki munkaközösség fő feladatai az idei tanévben a tanulástechnikákkal való
ismerkedés, a munkahelyi fegyelem, pontosság, a neveltségi szint emelése (fegyelem,
önfegyelem, tolerancia), a beszélgető-körök továbbvitele, az ügyeleti rendszer további
erősítése, a karácsonyi projekt szervezése.
 Az osztályfőnökök a tanulókkal szemben támasztott egységes követelményrendszert
és elvárásokat egyeztették; megbeszélték a hagyományos eljárásokat.
 Minden osztályfőnök az iskola házirendjét az első tanítási napon közösen beszélte
meg a tanulókkal. A tanév folyamán folyamatosan törekedtek betartatására – több,
kevesebb sikerrel.
 Egyes osztályok saját szabályokat alkottak és szükség szerint folyamatosan
kiegészítették, illetve módosították azokat.
 Az osztályfüzetet továbbra is jó módszernek ítélték, ezért idén is használták.
Segítségével a tanulók magatartása, szorgalma jól nyomon követhető. A problémás
helyzetek tisztázásához adott jó alapot, ill. bizonyítékot. Ez azért is nagyon fontos,
mert több osztályban az órai magatartás veti vissza a gyerekeket a hatékonyabb
tanulásban.
 Az osztályfőnökök folyamatosan kapcsolatot tartottak az osztályukban tanító
szaktanárokkal, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó kollégával, fejlesztő tanárokkal.
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Az ellenőrzőkben havonta ellenőrizték az érdemjegyeket, beírásokat, hogy a szülők
rendszeres és naprakész tájékoztatást kapjanak gyermekükről. Tapasztalatunk szerint
sok szülő hetekig nem írta alá az értesítőket!
 Az osztályfőnöki órák tervezése mindig az adott osztály szintjétől, problémáiból
adódtak.
 A feldolgozott témák a helyes életvitel, a helyes napirend, fontos erkölcsi kérdések
voltak. Egyes osztályokban az osztályfőnöki óra témája csak a fegyelemre, a
konfliktusokra és azok kezelésére korlátozódott.
 A szüneti rend és fegyelem fenntartása különös odafigyelést igényelt. Az
osztályfőnökök nagy része a szüneteket az osztályukkal töltötte, de még így is akadt
probléma.
 A hetedik és főként a nyolcadik osztályokban a pályairányítás, a nyolcadikosoknál
pedig a továbbtanulás került előtérbe.
 Októberben megtartottuk a beiskolázási szülői értekezletet. Nagy örömünkre szolgált,
hogy nagyobb volt a részvétel a szülők részéről, mint a korábbi években.
 Megtörtént a 8. évfolyamosok beiskolázása. Úgy tűnik, nagyobb problémát jelentett
idén az iskolaválasztás a gyerekeknek és a szülőknek. Ezt segíthette a pályaválasztási
börzén és a Szakmázz!-on való részvétel.
 Az osztályfőnökök a közösségépítés érdekében délután és iskolán kívüli programokat
is szerveztek osztályuknak. Ezek a külön programok színház-, cirkusz-, mozilátogatások, ligeti játékok voltak. Az Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával
a „Mindenki jusson el színházba” program keretében jutottunk ehhez a lehetőséghez.
 Az osztályfőnökök és az osztályban tanító szakos tanárok, napközis kollégák
együttműködése kiváló volt. A gondok jelzése azonnal megtörtént, a felmerülő
problémákat mindenki igyekezett azonnal orvosolni.
 Az osztályozó értekezleten jó volt hallani azokról az osztályokról, amelyekben a
tanulók munkafegyelme, terhelhetősége, a tanuláshoz való viszonya pozitív. Jó
eredményeket értek el, szívesen vállaltak egyéb iskolai feladatokat is. Ezt az
eredményt is csak nagy odafigyeléssel, következetes fejlesztéssel lehetett elérni.
 Az osztályközösségek erősítését a diákönkormányzat, az ÖKO-csoport és a
sportcsoport által szervezett programok is segítették.
 Minden osztályban van különböző nemzetiségű tanulónk. A gyerekek elfogadták őket,
nem okozott konfliktust a sokszínűség. Ami esetleg problémaként felmerült, az inkább
egyes tanulóknál a nyelvi akadály volt. A különböző kultúrák megismerésére
osztályfőnöki és erkölcstan órán volt lehetőség, továbbá a Ki mit tudok is jó alkalmat
adtak erre. A Mysty program is új alternatívát adott a bemutatkozásra, ismerkedésre.
Nevelési téren a kiemelt feladatok megvalósításában eredményeket értünk el, de ezen a
területen a jövő tanévben is van még fejlesztenivalónk.
7.
OKTATÁSI CÉLOK
Az oktatási célok megvalósításában kiemelt területeket határoztunk meg, melyeket a
munkaközösségek előző tanévvégi beszámolói alapján választott a nevelőtestület.

Az oktatás területén kiemelt céljaink



az alapkészségek elmélyítése,
a tanulói aktivitás növelése az órákon; a munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok
betartása és betartatása,
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a motiváció emelése és a koncentráló képesség fejlesztése voltak.

A tanítói és szaktanári munka területén ezért továbbra is kiemelt figyelmet kapott
 az alapkészségek megerősítése, fejlesztése,
 a tanulástechnikák tanítása a tantárgyakhoz kapcsolódóan,
 a kommunikáció és a szaknyelv erősítése, fejlesztése,
 a változatos módszerek alkalmazása az órákon, differenciálás.
Ezekhez a célokhoz meghatározott feladatokat rendeltünk, a tanórákon valamennyi
pedagógus törekedett megvalósításukra:
 Megtörtént a tananyag-ésszerűsítés, a tudatos tanmenetkészítés.
 Egyre több tanórán jelent meg a differenciált tanulásszervezés (egyéni
képességek és fejleszthetőség szerint) és egyes tanulócsoportoknál a kooperatív
tanulásszervezési módok alkalmazása. Az egyéni, páros és csoportmunka
kapcsán kreatív feladatok megoldása vált lehetővé.
 A munkaközösségek műhelymunkájában szakmai segítség adása, ötletek
megosztása, közös követelmények, egységes felmérések összeállítása évfolyam
szinten idén is fontos szerepet kaptak.
 A tantestület döntése értelmében következetesen megjelentek a szakórákon az
ismétlődő tanórai mozzanatok: pl. minden óra első 10 perce gyakorlás
(szakkifejezések ismétlése, szókincsfejlesztés, helyesírás, a tantárgyaknak
megfelelő alapfeladatok, nyelvi drill)
A kitűzött célok megvalósítása érdekében több megoldást alkalmaztunk:
 Az alapkövetelmények teljesítése – Az alapkészségek fejlesztése, megszilárdítása
Csoportbontásokat matematika, magyar nyelv és irodalom, technika, informatika,
idegen nyelv, testnevelés tárgyakból szerveztünk.
A képesség szerinti bontás lehetővé tette, hogy kevesebb gyerekre jobban
figyeljünk, és könnyebbé vált a feladatok tervezése. Ha szükséges, a tanulók
elért szintje alapján a következő tanévben módosítanunk kell a csoportokon.
Tapasztalatunk alapján a gyengébb csoportokba a nehezen motiválható és
tanítható gyerekek kerültek, akiknél a tantárgyi minimum elérése is komoly
problémát okozott, sok esetben magatartási gondok is hátráltatták a közös
munkát.
Az ismétlődő óraszervezés is eszköze az alapkövetelmények elsajátításának,
megszilárdításnak. Rendszeresen sor került a szókincsfejlesztésre, a
szakkifejezések ismétlésére, alapszámolásokra, helyesírás gyakorlására,
olvastatásra, szabályok és memoriterek felmondására, idegen szavak
ismétlésére, a tantárgyaknak megfelelő alapfeladatok gyakorlására.
A munkaközösségek éltek a tananyag-ésszerűsítés lehetőségével. A
tudatos/rugalmas tanmenetkészítés lehetővé tette több gyakorló óra beiktatását.
Sok esetben az anyag minimalizálása vált szükségessé a mindennapi munka
elvégzéséhez.
Szakórák keretében a szövegértés, a vázlatírás, a grafikus szervezők használata
mellett megjelent az olvastatás, a feladatok értelmezése, az olvasástechnika
javítása magasabb évfolyamokon is.
Kompetencia alapú feladatsorok értelmezése és megoldása, tematikus feladatbank
összeállítása, feladatlapok alkalmazása (térképészet- természetismeret/földrajz,
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térlátás, hálókészítés, folttechnika ábrái, hajtogatás-technika, feladatok
olvasása, értelmezése, informatika) segítették az alapkövetelmények
teljesítését.


A szövegértés és beszédközpontúság fejlesztésének előtérbe helyezése
Fontos a mindennapi olvasás, de csak az iskolában olvasnak a tanulók. Az iskolai
szünidőkben sok diák nem vesz könyvet a kezébe. Ebből adódik, hogy a szövegértés
fejlesztéséhez is sok idő és türelem kell.
Az írást ma már másként használják a gyerekek, mint az iskolában (sms, chat). A
mindennapi életben egyre kevésbé fontos a hibátlan helyesírás: Sms-nél és chatnél
nem használnak ékezeteket, gyakran nem mondatokat írnak csak szavakat, ezért a
helyesírás is nehezebben fejleszthető.
A szövegértés fejlesztése a tananyag feldolgozásakor összekapcsolódott a
szókincsfejlesztéssel, szakkifejezések gyakoroltatásával. Az adatok lejegyzése
többféle módszerrel is megvalósult valamennyi tantárgynál.
Alsótagozaton több tanító is alkalmazta az olvasási stratégiákat.
Mindennaposak a reggeli beszélgető körök. Itt spontán nyilatkoznak meg a tanulók,
ezzel bátorítunk mindenkit a szóbeli kommunikációra. Hamar megtanulják a
kommunikáció alapszabályait. Szívesen beszélnek a gyerekek és igénylik is a
beszélgetéseket. Felsőtagozaton váltakozó sikerrel működtek a reggeli
beszélgető körök.
Magyar és történelem órákon a szaktanárok módszeresen korrigálták a tanulók
olvasástechnikáját.
A
tanulók
különböző
szövegtípusokkal
való
megismertetése, a kommunikáció fejlesztése, a helyesírás javítása állt a
fejlesztés fókuszában.
Komoly nehézséget jelentett a tanítás során, hogy a tanulók többsége nagyon
gyengén olvas, helyesírásuk rossz. A fejlesztés érdekében rendszeres volt a
hangos olvasás, az értő olvasás, dramatizálás, a fogalommagyarázat,
folyamatos a szókincsfejlesztés, a memóriajáték és gyakoribb lett a szóbeli
számonkérés.
Az utasítások fölolvasása, értelmezése, szöveges feladatok olvastatása, adatok
lejegyzése minden szakórán megvalósult. A reáltárgyaknál kevés lehetőség
adódik az olvastatásra, kevesebb szövegértéses feladat valósult meg. Beépült
az órákba és a szaktanárok gyakoroltatták a segédeszközök használatát (térkép,
munkafüzet, könyvek, grafikai szervezők, IKT-eszközök)
Az idegen nyelv oktatása során a kommunikációs készség fejlesztése volt az
elsődleges. Az alsó tagozaton játékosan a szókincs megalapozására, a nyelv
megszerettetésére törekedtek a kollégák, felső tagozaton a szókincsfejlesztés
mellett a kérdésfeltevésre és a nyelvtani alapok ismeretére törekedtünk. A
tanórákon rendszeres volt a hangzóanyag és szemléltetőképek használata.
Napköziben előtérbe helyezték a szövegértést. Meséket, történeteket olvastak a
csoportok, ezeket megbeszélték, eljátszották, illusztrálták. A nagyobbak már
ismeretközlő olvasmányokkal is foglalkoztak. A helyesírás fejlesztése
érdekében naponta „helyesírási 10 percet” tartottak a csoportvezetők.
(tollbamondás, másolás, hiányos szöveg pótlása).
Fejlesztő órákon a tankönyvek olvasásakor gyakorolták a szövegfeldolgozás fontos
lépéseit, ugyanúgy, mint magyar órákon.
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Tanulástechnikák tanítása
Tanévindításkor hagyományosan tanulásprojekttel indítottunk. Az első három
napban tanulás-módszertani feladatokat, személyiségfejlesztő játékokat
végeztek tanulóink.
Alsótagozaton a sportosztályoknál Tanulás tanulása órakeret biztosította a
tanulástechnikák elsajátíttatását a korosztálynak megfelelően, a többi
osztályban a tananyag feldolgozásába szervesen épült be a tanulás.
Negyedik osztályban kiemelt szerepet kapott az önálló tanulásra való
felkészítés. Rendszeresen készítettek a tanulók tablót, gondolattérképet és
kiselőadást is. Tanulták a jegyzetelést. Több grafikus rendezőt is megismertek,
ők választották meg, hogy melyikkel szeretnének dolgozni.
Az osztályfőnöki órákon a tanulásmódszertan bevezetésével valósult meg a
tanulástechnikák elsajátítása. A kidolgozott módszertan mellett a belső
továbbképzési csoport módszertani anyagokat, tanulói kérdőíveket adott az
osztályfőnököknek.
Tanórákon szakonként a lényegkiemelés fejlesztése zajlott, a vázlatírást minden
tantárgy keretében gyakorolták a tanulók. A térképhasználat, az ábrák és
grafikonok értelmezése, kiselőadások tartása, gyűjtőmunka, a tantárgyi
koncentráció, forrásmunkák feldolgozása segítette a tanulást.
Az alapkészségek megszilárdítása érdekében szakórákon több tárgynál is
alkalmazták a grafikus szervezőket, használatuk a rögzítést és a felidézést
segítették.
Fejlesztő órákon megvalósult az áttekintés, részösszefoglalás, képek-ábrák
szövegekhez egyeztetése, lényegkiemelés, vázlatkészítés, sorrendbe állítás.
Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai nagy figyelmet fordítottak és fordítanak
folyamatosan erre a területre osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt.
Az érintett területek: motiváció a tanulásra, tanulási technikák megismerése,
saját tanulási stílus megismerése, kíváncsiság felkeltése, a tanulás céljának
egyéni megfogalmazása a tanulók részéről; hatékony, önálló tanulás: kitartó
tanulás, figyelem összpontosítás, saját tanulás megszervezése, saját munka
tárgyilagos értékelése. Az eredmények azt mutatják, hogy még mindig nem
sikerült teljes mértékben megvalósítani a célkitűzéseket. A következő tanévben
is tovább kell vinni a megkezdett folyamatot.
5.b osztályunkban bevezettük a Tanulás támogatása programot, melyet az ELTE
Neveléstudományi Tanszék munkatársai dolgoztak ki. A program az
osztályban eredményesen működött, kiegészült kézműves fejlesztéssel. A
nehéz összetételű osztály (számos tanulási nehézséggel küzdő és sajátos
nevelési igényű tanuló) tanulmányi átlaga nem romlott. Könnyebben vették a
negyedikből az ötödik osztályba való átmenetet.


Az IKT eszközök alkalmazásának bővítése
Ma már általánosan alkalmazzák a kollégák az oktatási folyamatban.
Alsótagozaton a fejlesztésben, gyakorlásban kiemelt szerepet játszottak azok az
IKT-órák, amikor a tananyag feldolgozása, alkalmazása vagy a gyakorlás során
a differenciálás eszköze a tablet, az interaktív tábla és az azokon kiadott
feladatsorok voltak.
Felsőtagozaton szemléltető célzattal a reáltárgyak tanításánál komoly szerepet
játszottak a filmrészletek, a kísérletek bemutatása. A magyar órákon az
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irodalmi művek filmváltozatait nézték meg a gyerekek. A történelem, média,
technika-életvitel és élő idegen nyelv tanítása már elképzelhetetlen az IKT
eszközök használata nélkül. Az erkölcstan oktatásában vitaindítóként
alkalmazta a kolléga a filmrészleteket.
Az informatika oktatásában és bizonyos tananyagrészeknél az interaktív táblát
egyre többen alkalmazták. A berendezett IKT-termeket azonban még jobban ki
kellene használnunk.
Informatikai osztályaink tanulói komoly eredményeket értek el a digitális
kompetencia területén. Az első félévben a harmadikos gyerekek az alábbi
programokkal dolgoztak:
Microsoft Word szövegszerkesztő, Microsoft Office Power Point, Mimio
Studio interaktív táblaszoftver, Online program a kódolás alapjainak
elsajátításához: www.code.org; www.lighbot.com; Eszközeikkel leolvasnak
QR-kódot.
Figyelem fejlésztésre képpont-másoló programot, memóriafejlesztésre a
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPjatek.php
feladatait
alkalmazták. Használták a Pixabay Free programot jogtiszta képek
másolásához.
Biztonsággal tudnak képeket másolni az internetről, ismerik az információk
keresésének módját, kutatómunkát végeztek, munkáikat el tudják menteni a
kijelölt mappákba. Ismereteiket más tantárgyak tanulásához is felhasználták.


OKÉV mérésekre való felkészülés.
A kulturális hátrányok és az olvasási probléma ezen a területen mutatkozik meg
igazán. Különösen nehéz a helyzet, mert a 74 oldalas feladatlap a tanulók kitartását
is igen csak próbára teszi. Néhány tanuló nem érti a feladatot és az utasítást sem.
Mivel a teljesítmény „osztályfüggő” is, és az elemzés jóval később érkezik meg,
nehéz az éves tervezésnél figyelembe venni a megállapításokat, javaslatokat. A
humán és reál munkaközösség folyamatosan végeztette a kompetencia feladatokat.
Megbeszélték a tanulókkal a lehetséges megoldásokat. Értelmezték az utasításokat
és gyakorolták végrehajtásukat.
A humán és reál munkaközösség fejlesztési tervet állított össze, mely alapján zajlott és
zajlik a tanulók felkészítése. Javaslataik végrehajtását valamennyi pedagógus
feladatának tekintette.

8.

VÁLTOZATOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA,
DIFFERENCIÁLÁS, KOOPERATÍV TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA

Differenciálás, kooperatív technikák
Alsótagozaton ma már minden tanító tisztában van a differenciálás fontosságával és
napi szinten alkalmazza a munkája során. A tanmeneteket mindenki a csoportjához
igazította, volt, aki viszont teljesen egyéni tanmenetet készített.
Még vannak olyan kollégák, akik nem élnek eléggé a tananyagcsökkentés
lehetőségével, őket bátorítják a többiek. A munkaközösségen belüli műhelymunka
erősítése segíthet ebben.
Az irodalom, történelem és idegen nyelvórákon rendszeres a csoport és pármunka, a
játékos, rejtvényes feladatok beépítése a mindennapi tanulásba. A tanulók
motivációjának fejlesztését is szem előtt tartották (bemutató olvasás, beszámolók –
egyéni érdeklődés szerint, verbális, nem verbális feladatok, szituációs játékok,
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rejtvények, gondolattérkép, ablakmódszer, szemléltető eszközök). Páros és
csoportmunkában megjelentek a képességszerinti feladatok.
A matematika tanításában szintek szerint három csoportban tanulnak a tanulók, házi
feladataik, felmérőik is a szinteknek megfelelően, differenciáltan történik.
Matematika tantárgyból a bukásokat nem sikerült jelentősen csökkenteni, bár ha
nem lett volna csoportbontás, akkor a matematika eredmények még alacsonyabbak
lettek volna.
Tapasztalataink is azt támasztják alá, hogy differenciálás nélkül nem tudunk
előrelépni. Felsőtagozaton a kooperatív technikákat csak időszakonként és a
tapasztalat szerint nem minden osztályban tudták alkalmazni a pedagógusok.
Napköziben a differenciált tanulásszervezés a délutáni tanulóidőben is tovább
folytatódott, mivel a tanulók gyakran különböző, saját képességeiknek megfelelő
házi feladatot kaptak. A tehetséges tanulók pedig egyéb szorgalmi és fejlesztő
munkákat végeztek. A tanulás-foglalkozásokon többet gyakorolták és a napközis
nevelők a délelőtti tanulás érdekében a szóhasználatot, a helyesírást és az
alapfeladatokat elmélyítették a tanulókban. A délutáni beszélgetések során nagy
gondot fordítottak a tanulók motivációjának az elmélyítésére (logikai és fejlesztő
játékos feladatok, táblás játékok). Tanulási időben a zavaró tényezőket majdnem
teljesen sikerült lecsökkenteni, de a számos különóra és az ezzel járó jövés-menés
problémáját nem tudták kiküszöbölni.
A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókkal való foglalkozás és a korrepetálások
kiegészítették az osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok, napközis nevelők
munkáját. Igyekeztek felhívni a szülők és a tanulók figyelmét az esetleges
problémákra és a lehetséges megoldásokra.
A reál-tárgyaknál a legkritikusabb a matematika és a kémia eredménye, stagnál a
technika, informatika, biológia, javulás mutatkozik a földrajz és a fizika területén.
A diákok érdektelensége, a felszerelés hiánya, a házi feladatok el nem készítése a
sikertelenség elsődleges oka. Sok esetben a haladás érdekében a pedagógusok
adnak a tanulóknak eszközöket: lapot, füzetet, ceruzát, színest, körzőt, vonalzót,
atlaszokat.
Projektnapok, projektek szervezése
Már hagyományosan évek óta szervezünk projektnapokat. Az előző tanévben egy
egész évet átfogó nevelőtestületi képzés keretében a projektoktatás elméletéről és
gyakorlatáról szerveztünk helyi továbbképzést. A nevelőtestület anyaggyűjtéssel,
feladatbank létrehozásával és közös (munkaközösségek közötti) programszervezéssel
készült fel a megvalósításra.
Sokoldalú, differenciált, érdekes fejlesztő feladatok alkalmazásával valósultak meg
projektjeink, megtörve a hagyományos tanórai kereteket. Talán ezért is szeretik
tanulóink ezeket!
„Együtt a csapat” projekt napokat tartottunk a tanévkezdéskor, hagyományainknak
megfelelően. Az elsősök nagyon örültek a felsőbb osztálytól kapott apró
ajándéknak és köszöntésnek. Az osztályok is hamarabb összekovácsolódtak az
érdekes feladatok elvégzése, az ajándékok készítése közben. A nagyobbak szociális
kompetenciája sokat fejlődött.
Az idén újból indítottuk a „Lépésről Lépésre” Programot. Az LL-osztályokban külön
órakeretben dolgoztak fel a tanulók projekteket. A tanévben több három hetet
meghaladó projekt szervezése folyt ezekben az osztályokban kooperatív tanulási
technikákat alkalmazva.
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Az ÖKO- és Családi Napon az egészséges táplálkozás és életmód, káros
szenvedélyek és a fenntarthatóság témaköre állt a központban. Komoly szervező
munkát igényelt a lebonyolítása. Az osztályok évfolyamonként más-más témát
dolgoztak fel. Mindenhol készült egészséges gyümölcs- vagy zöldségsaláta.
Sikerességét az is mutatja, hogy több szülőt tudtunk mozgósítani, mint az előző
évben. Tapasztalatunk szerint a családi napon alsótagozaton egyre több szülő vesz
részt, a felsőtagozaton osztályonként eltér a szülők mozgósíthatósága.
A „Lelkek érintése” karácsonyi témahetünk nagyon jól sikerült, melyet az
osztályfőnöki munkaközösség szervezett. A változatos programok és érdekes
feladatok eredményesek, közösségépítő hatásúak voltak. Az „Évszakok”
kamaraegyüttes koncertje szép színfoltja volt a hétnek, hagyományosan meghitt
hangulatú osztálykarácsonyok és iskolai ünnepély zárta a hetet, melyet az alsós
munkaközösségnek köszönhettünk.
A Mestermunka a nyolcadik évfolyamosok egyéni projektje. Olyan önálló, kreatív
munka megalkotása, amelynek létrehozásához az általános iskolában megszerzett
tudás alkalmazása volt szükséges. Mestermunkájukat választott mentor-tanárral
készítették el a tanulók. Ez nagy odafigyelést, összeszedettséget, kitartó
anyaggyűjtést, nagy feladatot jelentett a gyerekeknek. Nehezítette a feladatot az is,
hogy a dolgozatot kézírással, szép kivitelben kellett beadniuk, s szóbeli felelet
keretében megvédeniük. Ebben a tanévben emelkedett az igényesen elkészített,
sikeres mestermunkák száma.
Témahetek bevezetése
A témahetek korcsoport-specifikusan, játékos feladatok által adtak át olyan gyakorlati
ismereteket, amelyek a tudatos életvitel kialakítását támogatják, a pedagógusokat
pedig új módszerek kipróbálására ösztönözték.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tanév rendjéről szóló rendeletében három
területet választott a témahetek megtartása kapcsán: pénzügyi-gazdasági, digitális,
valamint fenntarthatóságra nevelést. Ezek a témák a Nemzeti alaptanterv fejlesztési
területei között is megjelennek.
Mindhárom témahétre iskolánk is regisztrált és sikeresen vettek részt diákjaink a
választott témák feldolgozásában. Ezen felül kollégáink a Kódolás hetére is
bejelentkeztek.
Európai Kódolás Hete 2017.
Iskolánk részt vett az Európai Kódolás Hete (Code Week) programban. A Kódolási
témahét programjába több osztály is bekapcsolódott . Informatika órákon foglalkoztak
a kódolással. Alkalmunk nyílt arra, hogy három osztályunk egy tartalmas délelőttöt
töltsön el az Ericson fiatal csapatával. A program keretében a gyerekek ismerkedtek
azokkal a készségekkel, amelyekre egy programozónak, informatikusnak a munkája
során szüksége van. Együttműködést, algoritmikus gondolkodást igénylő, játékos
feladatokkal is kipróbálhatták tudásukat tanulóink. A gyerekek mélyebb ismereteket
szereztek az informatika világáról és azoknak a programoknak, alkalmazásoknak a
működési hátteréről, amelyeket nap, mint nap használnak. Pozitív visszajelzést
kaptunk tanulóinkról az Ericson cégtől.
A hét másik fontos programja az EPAM System Kft. meglátogatása volt, ahol a
gyerekek belekóstolhattak a programozás rejtelmeibe és láthatták, milyen
körülmények között dolgoznak a programozók. Szívesen és sikeresen dolgoztak a
kódolás logikáját bemutató programmal (Scratch).
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A kódolás hetében feladatsorokat végeztek tanulóink, melyeket QR-kóddal tudtak csak
elolvasni.
A húsvéti ünnepkör feldolgozásakor ugyancsak QR-kóddal megfejthető játékos
feladatsorok megoldásával jutottak csak az ajándéktojásokhoz.
Digitális témahét (DTH)
Több osztályunk számára választottak kollégáink a felajánlott projektekből. Három
osztályunk bemutató foglalkozással készült az IKT-órák népszerűsítésére. Iskolánk két
tanítója mintaprojektet állított össze a témahétre, melyet országosan választhattak az
iskolák a kínálatból.
Alsótagozaton több természettel kapcsolatos témát dolgoztak fel az osztályok a
„Zöldág projekt” keretén belül. Nemcsak projektekkel, hanem honlap készítéssel,
digitális történetírással is fejlesztették informatikai tudásukat.
A digitális témahéten részt vettünk a HP cég rendezvényén, ahol a gyerekek
megismerkedhettek egy informatikai cég dolgozóinak munkakörülményeivel és a
Darts Matek programmal. Két csoport is alakult az iskolában alsós és felsős tanulók
részvételével. Nagyon kedves fogadtatásban volt részük: kipróbálhatták a Darts Matek
játékos/tanulós lehetőségeit, körülnézhettek az épületben, még vendégül is látták őket.
A HP cég munkatársai nagyon kiemelték tanulóink érdeklődését és megdicsérték
tudásukat.
Pénz7 – pénzügyi és gazdálkodási témahét
A Pénz7 témája és mottója 2017-ben: „Bankoljunk okosan!”, emellett a témahét
kiegészült egy vállalkozói kompetenciafejlesztő, gazdálkodási témakörrel is. A hét
gazdálkodási témái: üzleti ötlet és együttműködés voltak. A tanulók fejlesztése
érdekében fontos volt, hogy a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói
ismeretek élményalapú bevezetése is helyet kapjon az iskolákban.
A csatlakozó iskolák a helyi igényeknek és a diákok felkészültségének megfelelően
akár a családi költségvetés-készítés vagy a pénzügyi tervezés és takarékosság
tananyagaiból is válogathattak.
Iskolánk azt vállalta, hogy a Pénz7 időszakában 7. és 8. osztályokban foglalkozik a
választott témákkal.
A Család-háztartás témakörében egy mintaként vett család kapcsán dolgozták fel a
tanulók az anyagot, ezt egészítették ki saját tapasztalatokkal:
Három tanóra keretében került sor a téma feldolgozására, amely kompetenciafejlesztő
játékkal egészült ki. A feladatokat matematika, erkölcstan, technika, informatika és
osztályfőnöki órákon oldották meg több pedagógus bevonásával.
A diákok hetedikben páros-, nyolcadikban csoportmunkában dolgoztak. Néhány
tanuló a szülőket is bevonta a feladatok megoldásába.
Fenntarthatósági témahét
Az ajánlott témákat tanórákba illesztve dolgozták fel az osztályok.
Két alsós osztályunk végigcsinálta a Cseppben a tenger című foglalkozássorozatot, és
nekivágott a Fogadj örökbe egy tavat kihívásnak.
Isaszeg határában van az a tó, amelyet választottak, három alkalommal látogatták meg.
A tanulók megfigyelték az ebihalak fejlődését, a part növényeinek növekedését,
változását. A szülők lelkesedése is hétről hétre nőtt, az utolsó alkalommal még
uzsonnát is készítettek a gyerekeknek a helyszínen. Nagyszerű lehetőség volt
megfigyelések elvégzésére, feljegyzésére, játékra.
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Alsó és felsőtagozatosaink a Fővárosi Állat- és Növénykert által meghirdetett
programon vett részt. Az állatkerti látogatás feladatlapok megoldásával zárult.
A Magonc óvoda gyerekeit láttuk vendégül a Víz világnapja alkalmából.
Negyedikeseink segítségével játékos formában ismerkedhettek meg a víz
tulajdonságaival, éltető erejével.
9.
ARCULATÉPÍTÉS – SPORTOSZTÁLYOK
A sportcsoport idén is sikeresen és sokoldalú tevékenységek biztosításával szervezte az
iskolai sportéletet.
 A törvény által előírt mindennapos testnevelés biztosítottuk,
 Részt vettünk a sportrendezvényeken, diákolimpiai versenyeken (7. kerületi
futó-és gyalogló nap, Történelmi váltófutás és kerületi kispályás labdarúgó
bajnokság, partizánlabda bajnokság, kerületi egyéni amatőr sakkbajnokság,
kosárlabda bajnokságok, sor-és váltóversenyek, II. Országos Sulivívó
Bajnokság, Bp-i focibajnokság, kerületi Heted7 összesített verseny)
 Indultunk minden meghirdetett kerületi versenyen és rendezvényen
 Táborozásokon vettünk részt,
 Az úszás órák megszervezése a 3. és 6. évfolyamokon megtörtént,
 Helyszínt biztosítottunk kerületi versenyekhez,
 A vívásoktatást a tagozatos osztályokban felmenő rendszerben szerveztük (A
vívás órán játszott koncentrációs és figyelem fejlesztő játékok a tanulásra is
pozitívan kihatottak),
 A teniszoktatás megszervezése új feladatként jelent meg,
 Megszerveztük szakköri keretben a sakk-oktatást.
10.
ÚJSZERŰ PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
 Folytattuk megkezdett tevékenységünket a LIGET Egyesület Szitakötő
programjában.
Alsó és felső tagozaton zajlott magyar és vizuális nevelés órákon a folyóirat tematikus
számainak feldolgozása. Közös továbbképzésen vett részt a tantestület az őszi
kiadványhoz kapcsolódóan, ahol ötleteket és módszereket kaptunk a szövegértés
fejlesztésére. Victor András ismételten foglalkozást tartott harmadikos
tanítványainknak, nagy sikerrel. Ezt követően több pedagógusunk is feladatokat és
óravázlatokat készített a folyóirat kiadványaihoz, melyek megjelentek a kiadó
honlapján is.


Zrínyi projekt: Szigetvárra különvonattal utaztunk. Gyerekek, szülők, pedagógusok
töltöttek el együtt egy tartalmas, szép napot. A város fúvószenekara és korhű ruhákba
öltözött hagyományőrzők kíséretével vonulhattunk a várhoz. A nap folyamán
kézműves tábor, népi gyermekjátékok, Zrínyi korának muzsikája, íjászat, bajvívás,
KANGAL kutyás és lovas-solymász bemutató várt bennünket. A várban
hagyományőrző csapatok hadi játékokkal, a végvári katonák tábori életével, a
középkori várlakók mindennapjaival ismertették meg a tanulóinkat. Átélhettünk egy
csatajelenetet, valamint Zrínyi Miklós és maroknyi csapatának várból való kitörését.
A rendezvénysorozat részeként néhány kolléga megtekinthette az Operaházban a
Zrínyi című operát, valamint a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében

20

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola
élvezhettük azt az emlékhangversenyt, amelyet Zrínyi Miklós és katonatársai hősi
halálának 450. évfordulóján tartottak.


Békamentés
Márciusban 30 fős tanulói csoportunk utazott Farmosra békákat menteni. Szülők is
támogatták az akciót azzal, hogy vállalták a csoport kíséretét. Az ott található tó felé
induló csapdába esett békákat mentették a gyerekek. Feladatuk az volt, hogy
szakemberekkel együtt a békákat meg kellett számolniuk és fajtájukat feljegyezni.
Nagy lelkesedéssel, és nagyon fegyelmezetten folyt a munka. Közel 1000 békát
gyűjtöttek és vittek el a tóhoz a gyerekek. Láthattak védett növényeket, állatokat és
közvetlen tapasztalatokat szereztek a tanulók a víz- és a vízpart élővilágáról.



A Lépésről Lépésre Program (LL) alkalmazása, módszertani műhely létrehozásának
előkészítése.
Három LL osztályt indítottunk ebben a tanévben alsótagozaton. A program szakmai
irányítása a Partners Hungary Alapítvánnyal együttműködve történt. Bemutató órával
egybekötött szakmai napon tapasztalatcserére került sor a pedagógusok és a szakmai
irányítók között. Három kolléga több tanórát is tartott, melyet a témában elismert
szakember, Zágon Albertné, vezetett és elemzett. A program keretén belül több napos
képzésben is részesültünk
A program kiegészítéseként pedagógusok számára szerveztünk továbbképzést. A
WANDA pedagógus esetmegbeszélő csoport alkalmai sikeresek voltak, óvodákból és
a Dob Iskolából is érdeklődéssel vettek részt a programon. LL-tanítóink a pécsi
módszertani központba látogattak el. Tanórák látogatásával és elemzése révén
ismerkedtek a program jelentős, újszerű elemeivel.



MYSTY címmel nemzetközi Erasmus+ pályázaton veszünk részt angol, osztrák és
olasz iskolák részvételével.
A pályázat központi témája a kulturális sokszínűség, a feldolgozás módja a digitális
történetmesélésen keresztül történik.
Összefoglaló elemzést készítettünk a Rogers Alapítvánnyal a résztvevő országok
nemzeti és helyi tanterveiről, majd a digitális történetírás alkalmazási lehetőségeiről.
Szakmai napon összegyűjtöttük azokat a tevékenységeket, amelyek az iskolánkban a
kulturális sokszínűség értékének megismerése jegyében zajlottak.
Jelenleg a digitális történetírás módszer alkalmazásában a tervezési szakaszban
vagyunk és elkezdtük a kidolgozni a gyakorlati megvalósítást is. A résztvevő
pedagógusok tanórán kívül Mysty-Műhely (M&M) keretében mentorálták az
érdeklődő tanulókat a digitális történetek elkészítésében, melyeket angol nyelvre való
fordítás után nemzetközi felületre töltünk fel.
Ezzel kapcsolatban a pedagógusok nemzetközi továbbképzésen vettek részt az első
félévben Angliában, a második félévben Ausztriában, majd online-képzés keretében a
második félévben további módszereket ismertek meg.
Előkészítettük egy módszertani kiadvány (Guide) főbb részeit, melyet a következő
tanévben jelentetünk meg a digitális történetírással kapcsolatban.



Arany-projekt a Baross-suliban
Az Arany János-emlékév keretében az iskola apraja-nagyja több hétig tartó projektben
emlékezett meg nagy költőnkről.
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Arany-percek
Születésnapját megelőzően, 7 héten keresztül minden nap az iskolarádióban tanulók és
pedagógusok olvasták fel Arany János legszebb költeményeit. Tanulók és tanárok
közösen készültek egy-egy felolvasásra, bemutatóra. A versekhez szép, művészi
illusztrációk készültek.
Arany-óra
Arany János születésnapján az iskolai színpadon elevenedtek meg Arany János versei.
A tanulók jeleneteket mutattak be Arany János műveiből. A versillusztrációkat
kiállításon csodálhatták meg a jelenlévők.
A sikeres bemutatón nemcsak a diákok és pedagógusok, hanem a szülők is részt
vettek. A hét eseményeiről, eredményeiről a tanulók által készített Arany-Könyvben
olvashatnak az érdeklődők.


Tanár-diák színielőadás
Hagyományossá vált iskolánk névadójának születésnapján a Baross-est
megszervezése, mely több éve közös tanár-diák színdarab előadással ér véget.
Ez egy olyan komplex program, ahol a darab megjelenítésében, a díszletek, a
jelmezek, a technikai háttér eltervezésében és megvalósításában minden résztvevőnek
együtt kell működnie. Több mint ötven ember összefogásából született meg végül az
előadás. A díszletek, jelmezek, koreográfiák megalkotásánál is sokan vették ki
részüket. A tanulók, tanárok elolvasták, értelmezték, kívülről megtanulták a
színdarabot. Zenét, képet kerestek a szöveghez, sokat próbáltak.
Ebben a tanévben a Cyrano de Bergerac került feldolgozásra. A darab színesítése táncés aerobic betétekkel lett teljes, modern környezetben lett megjelenítve. Tanárok,
diákok izgatottan készültek az előadásra, mert tudták, hogy a cél elérése csak akkor
lehetséges, ha mindenki egyformán jól teljesít.
Az előadás erősítette az együvé tartozás érzését, pozitív változást hozott a diákok
szociális viselkedésében, kooperációs készségében. A lelkes közönség hangos
ovációval és vastapssal jutalmazta a szereplőket.



Vándortanösvény
Öko-iskolai program keretében három hétig tanórai keretrendszerben alsós és felsős
diákjaink megismerkedhettek a Hermann Ottó Vándor-tanösvény interaktív játékaival.
A foglalkozásokat pedagógusaink (biológia szakos tanár és tanítók) vezették. A
munkába bevontuk a főiskolai hallgatókat is A foglalkozásokon a tanulók
betekinthettek a természettudósok életébe, kutatásaiba. Társasjátékok, sík és térbeli
képkirakók, érzékelést segítő játékok, állat- és növényismeretet segítő megfigyelések,
kísérletezések segítségével felfedezték a tanulók a környező természet értékeit.
Célunk az volt, hogy tanulóink aktívan vegyenek részt saját tudásuk konstruálásában,
motiválva legyenek a tanulásra. Az integrált oktatáson keresztül a tantárgyak
ismeretanyaga nem különállóan rögzült, hanem nagyobb az esélyt adtunk arra, hogy
egységes világképpé egyesüljön a tanulók számára. A kutatásalapú tanulásban a
diákok problémamegoldó készsége is fejlődött.
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Prioritások
Az előző tanév tapasztalatai alapján a nevelőtestület döntése értelmében az
alábbi területek élveztek prioritást a tanév során:
 Beiskolázás
A beiskolázás sikeressége és a szülői igények alapján iskolánk arculatépítése kiemelt
feladat minden tanévben.
- A sportosztályok szervezése sikeres volt. Ebben a tanévben a választékot is
bővítettük a tenisz-angolos osztály indításával.
- A leendő első osztályok beiskolázására az alsótagozatos munkaközösség
dolgozott ki ütemtervet, melyet időarányosan teljesítettek, kevesebb sikerrel,
mint a tavalyi tanévben.
- Az alsótagozatos kollégák még a kísérést is ellátták az óvoda és iskola között.
- Nyílt napunkon az érdeklődés a leendő szülők részéről alacsonyabb volt a
tavalyihoz képest.
- A középiskolai beiskolázási feladatokat az osztályfőnöki munkaközösség
koordinálta az Oktatási Hivatal felvételi eljárásrendjének megfelelően.
- Nyolcadikosainkat sikeresen iskoláztuk be ebben a tanévben is.


Intézményi önértékelés
- Az intézményi önértékelési csoport kidolgozta éves ütemtervét és
eredményesen megvalósította.
- A pedagógusok minősítéséhez elkészítette a kívánt dokumentumokat, az
intézményi elvárás-rendszert alkalmazta a rendeleteknek megfelelően és
segítette a minősítésben részt vett pedagógusokat.
- A tanév során eredményesen minősített pedagógusok: Juhász Sándor, Osváth
Gáborné és Wágner Zsuzsanna voltak.
- A megváltozott, értékeléshez kapcsolódó kérdőívek és interjúk kérdéssorait,
kritériumait megismerte és a jövőben beépíti az értékelő munkába.
- A csoport értékelte és anyagot állított össze az iskolában megvalósuló
kulturális tolerancia és a digitális történetírás témákban a Mysty nemzetközi
projekt elvárásai alapján.



Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek
Napköziotthon
A napközis munkaközösség tervezete alapján működik a szabadidős tevékenység.
A csoportok lehetőségeik alapján építették be a programokat. Felhasználták az
intézményen kívüli lehetőségeket is. Az alábbi szabadidős foglalkozásokat szervezték
a nevelők a napköziben: Kulturális foglalkozások (az ERÖművház és a K11 kínálta
programokból is – kakaó-party, eper-party, gyereknap), Színház- és bábszínház
látogatások, Állatkerti vetélkedő és látogatások, Kézműves foglalkozások, Levegőzés
naponta a Ligetben, illetve a megújult udvarainkon, Táblás játékok, Csoportközi
foglalkozások.
A napközis foglalkozásokba egyre több szülőt sikerült bevonni. A szülők nemcsak
nézőként vettek részt, mint eddig, hanem több területen vállaltak feladatot. Így
besegítettek szervezési feladatokba, anyagbeszerzésbe, kísérésbe a külső
rendezvényekre, egyéb téren való segítségadásba.
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Szakkörök, klubok, előkészítők, tehetséggondozás
A tehetséggondozás érdekében több szakkört indítottunk, melyek eredményesen
működtek.
Humán területen: magyar nyelv és irodalom előkészítő, német nyelvi, történelem
szakkör,
Reál területen: biológia-földrajz versenyre felkészítő, kézműves szakkör, matematika
előkészítő.
Cicero-Kör: Vegyes korcsoportban zajló tehetségfejlesztés, tanulási tevékenység
támogatása, érdeklődési kör szélesítése.
Stúdiós-képzés: A műszaki ismeretek és kultúra erősítését szolgálta az új stúdiósok
képzése és vizsgáztatása. Az iskolai ünnepélyek technikai hátterét, hangosítását ezek a
tanulók biztosították.



Korrepetálások, differenciált fejlesztés
Humán területen: középiskolai előkészítő, helyesírás, német nyelvi,
Reál területen: Matematika, kémia, biológia, földrajz, természetismeret tantárgyakhoz
kapcsolódva.
Alsótagozaton az osztálytanítók az órarendhez igazítva szervezték.



Diákönkormányzat
A tanulók igényei, érdeklődése alapján érdekes programokkal színezték a diákéletet.
Tanulóink önálló, sikeres szervező munkáját tükrözik a tevékenységek: Egész évet
átfogó „Ki-mit-tud?” – tehetségkutató verseny, sztárvendégekkel. Sulibulik – jeles
napokhoz kötődően, Valentin napi levelesláda, Papírgyűjtési akció, Bolhapiac
szervezése.
II.
ISKOLAI SZINTŰ FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA
AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI ALAPJÁN








7.
Pedagógiai folyamatok tervezése
Az iskolai munkaterv a munkaközösségek bevonásával készült figyelembe véve
pedagógiai programunk célkitűzéseit és feladatait.
A tanévvégi beszámolók alapján a tanulói alapkészségek és kulcskompetenciák
fejlesztésére koncentráltunk a tanév során.
A cél elérése érdekében a szakmai munkaközösségek részletes cél és feladatrendszert
dolgoztak ki munkatervükben a kompetenciaterületeknek megfelelően.
Kiemelt feladatként kezeltük az intézményfejlesztési terv megvalósítását, mely az
OKÉV mérések eredményeinek elemzése és értékelése alapján készült.
A tanmenetek, foglalkozási tervek csoportprofillal egészültek ki. Ezek képezték az
alapot az éves tervezéshez.
A munkaközösségek mellett működő szakmai csoportok (iskolafejlesztés,
sportcsoport, ÖKO-csoprt) is komoly tervező munkával és megvalósításukkal
segítették a szakmai munkát.

8.
Személyiség- és közösségfejlesztés
 A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a tanulók
személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történt, iskolai ünnepélyek és
változatos programok megrendezésével, amiből a diákönkormányzat is kivette részét.
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Iskolai projektjeink és a csoportközi napközis kézműves délutánok által a szociális
képességek/készségek eredményesebben fejlődtek.
A tanulási nehézségek kezelése érdekében bevezetésre került az új „A tanulás
támogatása” program az ötödik évfolyamosok számára. A program kidolgozóival
(ELTE Pedagógia Tanszék) a félév során folyamatos konzultációt tartottunk az
esetleges módosítások, átalakítások érdekében.
Kiemelt szerepet kapott a tanulási nehézségek kezelése és a tehetségek fejlesztése,
ezért tantárgyakhoz kapcsolódó korrepetálásokat, középiskolai előkészítőket
szerveztünk. A tehetségfejlesztés támogatására sokszínű szakköri kínálatot
biztosítottunk.
A tanár-diák kapcsolat fejlesztése érdekében ebben a tanévben is sor került tanár-diák
színdarab előadására. „Cyrano” előadás mind a szülők, mind a diákok körében nagy
sikert aratott.
Az Arany200 projekt nagy kihívást jelentett tanulóinknak, számos bemutatóra adva
lehetőséget.
A „Minden tanuló jusson el színházba” elnevezésű önkormányzati program nemcsak a
kulturális hátrányok leküzdéséhez, hanem az osztályközösségek fejlesztéséhez is
hozzájárult.
Diákönkormányzatunk egész éves versenysorozata, Ki-mit-tud?-ja, szabadidős
programjai erősítették az iskolához való tartozás érzését.
Hagyományos osztályprogramjaink és színvonalas, bensőséges hangulatú
ünnepélyeink, a megrendezett Baross-est, melyeken a szülők is részt vettek, nagyon
sikeresek voltak.
Alsótagozaton szeptember első hetében az „Együtt a csapat” nevű projekt segítette az
új tanulók bevonását, melynek célja az osztályközösségek ráhangolása az iskolai életre
és az új elsősök befogadására. Az osztályok arra készültek egész héten, hogy fogadják
a kicsiket. Ajándékok készültek az elsősöknek, melyet egy kis fogadás keretében
adták át a nagyok.
9.
Eredmények
Szakmai munkánk eredményeként tarthatjuk számon az iskolai oktató-nevelő munkában
elért magas pedagógiai hozzáadott értéket, mely az OKÉV mérésben elért
eredményünk és a tanulói kérdőívek elemzésével megállapítható. Tanulóink
szociokulturális háttere jóval alacsonyabb eredményeket predesztinál.
A pedagógusminősítések eredménye is kimagasló iskolánkban: egy kolléga ért el 87%os eredményt, kilencen 90% fölötti minősítést kaptak.
A tehetség felismerését és fejlesztését pedagógusaink mindig kiemelt feladatként
kezelték. A nehéz és vegyes tanulói összetétel ellenére számos versenyen indítottuk
tanulóinkat eredményesen.
Elért eredmények:
Kerületi tehetségkutató verseny – 1. hely
Kerületi tehetségkutató verseny – 2. hely
Kerületi versmondó verseny 6. évfolyam – 2. hely
Kerületi versmondó verseny 7. évfolyam – 2. hely
Kerületi Ki-mit-tud? verseny – 3. hely
Kerületi angol verseny – 3. hely
Kerületi népdaléneklő verseny – 2. hely
Kerületi kémia verseny - 2. hely
Kerületi Heted7 összesített verseny alsótagozat – 2. hely
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Kerületi Heted7 összesített verseny felsőtagozat – 2. hely
Néprajzi Múzeum papír Betlehem-készítés – Különdíj
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület Költészet napi versillusztráció - 3. helyezés
PlayKID által meghirdetett országos rajzpályázat „Én az űrben”- 3. helyezés
7.Kerületi futó-és gyalogló napon 399 fő - Iskolánk idén is megnyerte a legtöbb
indulót nevező iskola címet.
Kerületi kispályás labdarúgó bajnokság a III. korcsoportos fiúk – 2. hely
Kerületi kispályás labdarúgó bajnokság a IV. korcsoportos fiúk – 2. hely
Kerületi II. korcsoportos partizánlabda bajnokság - 2. hely
Budapesti úszódöntő – 6. és 9. hely
Kerületi egyéni amatőr sakkbajnokság - Minden korcsoportban helyezés
Kerületi kosárlabda bajnokság III. korcsoport a lányok és a fiúk is – 1. hely
Kerületi kosárlabda bajnokság IV. korcsoport a lányok és a fiúk is – 2. hely
Sor-és váltóverseny I. korcsoport – 2. hely
II.Országos Sulivívó Bajnokságon – 1. hely (hibátlan teljesítménnyel)
Budapesti labdarugó bajnokság III. korcsoport – 7-12. hely
Kerületi labdarúgó bajnokság I. korcsoport – 1. hely
Kerületi labdarúgó bajnokság III. korcsoport – 1. hely
Kerületi labdarúgó bajnokság II. korcsoport – 2. hely
Kerületi labdarúgó bajnokság IV. korcsoport – 2. hely
Kerületi Heted7 összesített sportverseny alsótagozat – 1. hely
Kerületi Heted7 összesített sportverseny felsőtagozat – 1. hely













10.
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Az iskolákban alkalmazott hagyományos formákat, eszközöket folyamatosan
alkalmaztuk a kapcsolattartásra és kommunikációra (értekezletek, fogadóórák,
tájékoztatók, faliújság, hírlevél,,,)
A belső tudásmegosztás formái műhelymunka, értekezletek, hospitálások,
óralátogatások, egymást támogató megbeszélések.
Baross Tudástár néven internetes felületet nyitottunk meg a pedagógusok szakmai
együttműködése, az információáramlás és a tudásmegosztás érdekében. Projektekkel,
tanulás támogatásával kapcsolatos ismereteket, segédanyagokat, mintaeszközöket
helyeztük el itt,.
Innovatív közösségeink dokumentumokat töltöttek fel, hogy láthassuk egymás
tervezett tevékenységeit, inspiráljuk egymást ötleteinkkel.
Az Öko-csoport, Lépésről lépésre csoport, Mysty-Műhely, Belső Ellenőrzési Csoport
külön munkaterv alapján dolgoztak és folyamatosan tájékoztatták a tantestületet,
meghatározták és koordinálták a területüknek megfelelő feladatok megvalósítását.
Iskolai ünnepélyeink, megemlékezéseink, iskolai programjaink, a DÖK-rendezvények
több munkaközösség együttműködésével magas színvonalon valósultak meg. A
rendezvényekhez kapcsolódó dekoráció ízléses, mutatós volt, fejlesztette a tanulók
ízlését.
A szülőkkel való kapcsolattartásra, az osztályközösségek összetartására szinte
valamennyi osztály zárt facebook csoportot hozott létre.
Iskolánk facebook oldala és honlapja is segítette az információáramlást és
kapcsolattartást.
A belső kommunikáció az iskolavezetés részéről napi rendszerességű volt.
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Az iskolavezetőség havonkénti ülésein a stratégiai célok megvalósulását folyamatosan
nyomon követte, értékelte.
Havonta Tantestületi fórumot tartottunk az aktuális feladatok meghatározása és
elosztása érdekében.
11.
A pedagógiai munka feltételei
A tárgyi és személyi feltételek biztosítva voltak a zavartalan oktató-nevelő munkához.
Folytatódott a belső továbbképzés a tantestület részére.
Ösztönöztük a pedagógusok egyéni képzéseken való részvételét is. Kerestük a
továbbképzési lehetőségeket, pályázatokat, erről a vezetőség folyamatosan tájékoztatta
a tantestületet.
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
A módosított nemzeti alaptanterv, mint a legmagasabb szintű szabályozás biztosítja
számunkra a közoktatás egységességét. A kerettantervvel, a helyi tantervvel
törekszünk elősegíteni a közös műveltségi alapok érvényesülését, lehetőséget adva az
intézmény önálló profiljának megerősítésére és a kompetenciák fejlesztésére.
Pedagógiai programunk a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait.
Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek
ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben
rögzítésre is kerül.
Az iskolavezetőség havonkénti ülésein a stratégiai célok megvalósulását folyamatosan
nyomon követte, értékelte.
Nevelő oktató munkánkban kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, felzárkóztatást,
egyéni fejlesztést (SNI, BTM). Elengedhetetlen feladataink közé tartozik a tanulási
problémákkal küzdők vagy időszakosan lemaradók felzárkóztatása.
A továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a legtöbb problémát okozó tantárgyakhoz
megfelelő tanári segítséget tudjunk rendelni, illetve a természettudományi tantárgyak
még több támogatást kaphassanak.

12.
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MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS SZAKMAI CSOPORTOK BESZÁMOLÓI

1. Alsótagozatos Munkaközösség
2. Lépésről Lépésre Csoport
3. Napköziotthonos Munkaközösség
4. Osztályfőnöki Munkaközösség
5. Humán Munkaközösség
6. Reál Munkaközösség
7. Sportcsoport
8. Fejlesztő Csoport
9. ÖKO-Csoport
10.Diákönkormányzat
11.Iskolai fejlesztési terv
12.Belső Ellenőrzési és Iskolafejlesztési Csoport
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Alsós munkaközösségi beszámoló
2016 – 2017. tanév
Személyi feltételek
Munkaközösségünkben 9 alsós osztály működött együtt, közösen gondolkodva a napközis
munkaközösséggel és a fejlesztő csoporttal.
1.a Somogyi Éva
1.c Osváth Gábor Dezsőné
1.t Varga Dorottya
2.a Tripolszky Judit
2.c Komaság Margit
3.a Rózsa Magdolna
3.c Szeszenka Gabriella
4.a Cserné Sárosi Anna
4.c Tállai Zsuzsanna
Munkánkat segítette a belső ellenőrzési csoport, a fejlesztő munkaközösség, a DÖK, valamint
a napközis munkaközösség.
Az éves munkatervben meghatározott célok és feladatok alapján dolgoztunk a tanév
folyamán.
Nevelési feladatatok
 Kötelességek teljesítése, szabályok betartása
Minden osztályban még év elején elkészültek a csoportszabályok. Ennek betartása sok
fáradtságot okozott, mert évről évre egyre több a magatartási problémával küzdő tanuló.
Ennek hátterében legtöbb esetben a szülői ház oda nem figyelése áll. Otthon nincsenek
kialakult szabályok, kevés gyerekkel foglalkoznak.
Szeptemberben az első osztályokban 4 hetes beszoktatási időszakot terveztünk, mely idő alatt
a szokásrend kialakítása volt a feladat, valamint ezen idő alatt a szülők is felkísérhették
gyermekeiket.
 Reggeli beszélgető-kör
A reggeli beszélgető körök- melyet az LL Programból adoptáltunk sikeresen, sokat segítettek.
A gyerekek igénylik és várják a közös reggeli megnyilvánulásokat kötetlen formában. Jó
módszer a ráhangolódásra és nem utolsó sorban a kommunikáció fejlesztésére is. Sok
gyerekkel nem beszélgetnek otthon, így ezt is pótolni tudja.
 Kulturális sokszínűség
Minden osztályban egyre több a különböző nemzetiségű gyerek. A gyerekek elfogadják őket,
ez nem okoz konfliktust. Ami esetleg probléma, az inkább egyes tanulóknál a nyelvi akadály.
A különböző kultúra megismerésére az erkölcstan órák is lehetőséget adtak. A „Ki mit
tudok?” is jó alkalmat voltak erre- karöltve a napközivel. A Mysty program- melyet egy
nemzetközi pályázat útján nyertünk el - új alternatívát adott a nemzetiségek bemutatkozására,
az ismerkedésre.



Vonzó tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek
Számtalan programban vettünk részt a tagozaton.
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Sportversenyek, osztályműsorok, kerületi szabadidős tevékenységek. 5 osztálynak sikerült 2
napos erdei iskolai kirándulásra eljutni. Ebben anyagilag sokat segített az Erzsébetvárosi
Önkormányzat. Itt nemcsak jól érezték magukat a diákok, hanem sokat tanultak .A 3. c és 2.c
osztályok a Fenntarthatósági hét keretén belül a „Fogadj örökbe egy tavat!” program
részeként Isaszegre kirándultak 3 alkalommal vizsgálni a tavat és környékét.
Szeptemberben Szigetváron járt a tagozat a Zrínyi évfordulóhoz kapcsolódó eseményen.
Tavasszal több osztályunk az isaszegi csata bemutatójára utazott. Ezek a kirándulások nagyon
nagy élményt jelentettek a gyerekek és a szülők számára egyaránt.
 Az iskola és a család együttműködése
A kapcsolattartás folyamatos és sok osztálynál már Facebook csoporton keresztül is működik.
Eredményesnek mondható, mert az információk kevésbé sikkadtak el. A szülőknek és nekünk
is tanulni kell még ezt a kapcsolattartási formát.
Vannak olyan családok, akikkel nagyon nehéz a közös gondolkodás, mert nem jönnek be az
iskolába, csak abban az esetben, ha nekik van valamilyen problémájuk.
Oktatási feladatok
 Tananyag-ésszerűsítés, tanmenetkészítés
Az angol-informatika emelt szintű oktatás már a negyedik évfolyamon tart. Ezeknek az
óráknak a beiktatása maga után vonta a magyar és matematika óraszámok és a készségtárgyak
óraszámainak csökkentését, így a tananyagot is ésszerűsíteni kellett. Többen a differenciálás
miatt is egyéni tanmenetet készítenek, használnak. Az osztály képességeit minden esetben
figyelembe vesszük, ezért sokszor kerül sor a tananyag átrendezésére. Ez a munkánk során
elengedhetetlen.
 Tanórai munkaszervezések
Az órák elején képességfejlesztés történik, itt játékos módon fejlesztjük a tanulási
képességeket.
 Differenciált tanulásszervezés
Diákjaink nagyon különböző képességűek, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, így napi
szinten differenciálunk. Tanórákon nemcsak a feladatokat differenciáltuk, hanem a tananyagot
is. A gyenge képességű tanulók számára a minimum szintet tanítottuk meg. Matematikából az
alapműveletek elsajátítása volt a fő cél. Magyarból az olvasás, írás készségfejlesztésén volt a
hangsúly.
4.c osztályban lehetőség volt a magyar órák bontásra. Ez sokat segített.
 Kooperatív tanulásszervezési mód
A legtöbb osztályban használják a kooperatív technikákat. Van ahol csak alkalmanként, de
van ahol rendszeresen mindennap.
 Motiváció fejlesztése
Nagyon nehéz, mert sok gyerek mögött a családnak nem fontos a tanulás, így az évek alatt
nehéz megtartani a kezdeti érdeklődést. Sokat segít a tananyag hétköznapi megközelítése
vagy a projektek, ahol a gyerekek maguk választják ki a témákat.
Az IKT eszközök használata motiváló, szívesen és lelkesen dolgoznak a Tabletekkel - a tanév
folyamán 30 darabot kaptunk az Önkormányzattól.


Tanulás tanítása
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Sajnos a tagozat miatt csak kevés osztályban maradt meg tanórai keretben. Az órákon, a
tananyaghoz kapcsolódva próbáljuk megtanítani tanulóinknak a hatékony önálló tanulást,
valamint a napközi van ebben óriási segítségünkre.
A mai gyerekek szívesen használják az IKT eszközöket, ezért a tanulási technikák során is be
kell vonni ezek használatát.
 Beszédközpontúság
A beszélgető-köröknél már említettem, hogy ez nagyon fontos, mert otthon keveset
beszélgetnek a gyermekekkel, vagy egyáltalán nem is kerül rá sor. A kooperatív technikák
lehetőséget adnak arra, hogy párhuzamos beszélgetések, megbeszélések legyenek.
Beszámolókat készítenek és kis- előadásokat tartanak, melyek szintén hatékonyan fejlesztik a
szókincsüket.
 Projektnapok
A karácsonyi projekt már hagyományosnak számít, és nagyon szeretik a gyerekek. A húsvéti
projekt idén minden osztályban a pedagógus által tervezett és lebonyolított volt. Ennek több
előnye is volt. Mindenki a saját osztályának a képességeihez igazította a feladatokat, olyan
módszerekkel és módon dolgozott, ahogyan ő szeretett volna.
Már második évben veszünk részt a Digitális Témahétben önálló projektekkel. Külsős
rendezvényeken is részt vett két osztályunk. A Hewlett Packard által rendezett programban
vettek részt, ahol egy új programmal ismerkedhettek meg a gyerekek. (2.c, 3.c) a többi
osztály az informatikaóra keretén belül vett részt a programban. Önálló projektje volt a 2.c,
3.c, 4.a, 4.c osztályoknak.
A Fenntarthatósági Hét keretén belül az osztályok egy Állatkerti látogatáson voltak, ahol
feladatlapot töltöttek ki. Izgalmas volt a gyerekek számára, hogy feladatokon keresztül
ismerkedtek az állatokkal.
3 osztályban külön óra keretében önálló, több hetes projekteket valósítottak meg. Itt mindig a
gyerekek választották meg a témát, amivel foglalkoztak. Színvonalas munkák készültek.
 Arculatépítés
A mindennapi testnevelés minden osztályban biztosítva van. Ha nincs mód az tornateremben
tartani az órát, akkor vagy az udvaron vagy a Rottenbiller utcai tornateremben volt lehetőség.
Szerencsére a „tesi tagozatos” osztályokban lehetőség van a bontásra, így például a lányok
tudnak aerobikoztak,a fiúk focizni tanultak. Gyermekeink ezenkívül vívásoktatásban is
részesültek. Szeretik a tanulók,fejlődött a koncentrációs képességük,mely a tanulásukra is
jótékony hatással volt.
Több sportrendezvényen vettünk részt. Ősszel a Futó- és gyaloglónapon, ahol a gyerekeken
kívül több szülő is bekapcsolódott a programba.
A teniszoktatás idén kezdődött el az első t osztályban, tanórai keretben, szakképzett
teniszoktatókkal, melyet szintén az Önkormányzat finanszírozott. Szívesen jártak az órára a
diákok. Délután pedig szakköri keretben folytatódott az oktatás.
 Beiskolázás
Idén nem volt a legeredményesebb. Reméljük ennek ellenére két osztályt tudunk indítani.
Ugyan a két leendő elsős tanító hordta-vitte a teniszező óvodásokat, de ennek kevés hozadéka
volt. Februárban és március elején tartottunk iskola előkészítő foglalkozást, ebben minden
alsós kolléga rész vett, valamint két alkalommal nyílt napon mutattuk be iskolánkat. Az
érdeklődés jó volt.
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 Pályázatok
Már harmadik éve tart a „Szitakötő” pályázat. Jó lehetőség, mert színesíti a magyar órákat a
gyermekújság a témáival, szövegeivel. Mind a négy évfolyamból voltak résztvevő osztályok.
Tervezzük a Lépésről Lépésre Módszertani Műhely létrehozását. Voltunk Pécsett szakmai
napon e témában. Három kolléga több tanórát is tartott, melyet a témában elismert szakember
Zágon Albertné vezetett és elemzett. A program keretén belül több napos képzésben is
részesültünk, ahol a VANDA esetmegbeszélő csoport módszereivel ismerkedtünk- kerületi
pedagógusokkal együtt. A programot az „LL” Alapítvány finanszírozta.
Mindenki nagy hangsúlyt fektetett a hangos olvasás gyakorlására. Az elmondható, hogy a
gyerekek többsége csak itt olvas csak az iskolában, kevesen vannak, akik igazán olvasóvá
lesznek. Sok pedagógus hoz órákra érdekes, változatos szöveget. Olyan meseregényeket
mutatunk be és olvasunk, melyek a mai gyerekeknek íródtak.
A szövegértés fejlesztése érdekében változatos módszereket, grafikus szervezőket,
drámapedagógiai eszközöket használunk.
Szövegalkotást nemcsak magyar órán készítenek, hanem matematikaórákon, mikor szöveges
példákat alkotnak. Az órákra beszámolóval, vagy kiselőadással készülnek.
Az íráskészség fejlesztése is csak itt történik az iskolában, mert otthon már csak nagyon
kevesen gyakorolják. A tablók, gondolattérképek, projektmunkák, napló írása sok lehetőséget
ad ennek fejlesztésére.
 Matematika kompetencia fejlesztése
Az alapműveleteken kívül a logikus gondolkodás fejlesztése a cél. Próbálunk differenciált
óraszervezéssel dolgozni, hogy a tehetséges gyerekek számára is érdekesek legyenek az órák.
Kevesen dolgoznak úgy, hogy egy probléma felvetésen keresztül dolgozzanak önállóan a
gyerekek és jöjjenek rá a megoldásra. Az informatika órák sokat segítenek ebben.
Fejlesztési javaslatok a következő tanévre:
 Az olvasás, szövegértés fejlesztése
 Matematikai gondolkodás fejlesztése
 A kulturális sokszínűség jobb kihasználása a tolerancia, közösségépítés érdekében
 Műhelymunka keretében a motiváció fejlesztésének lehetőségét járjuk körül

Cserné Sárosi Anna
munkaközösség-vezető
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Lépésről Lépésre Módszertani Műhely Beszámoló
2016/2017. tanév











A program szakmai és módszertani elemeit támogató informatikai háttér létrehozása
Szakmai közösségépítés, disszemináció
közös tervező munka (éves célok, tanmenet, a program elemei, alkalmazott
módszerek)
bemutató foglalkozás szervezése
tematikus műhelymunka szervezése
esetmegbeszélő csoport szervezése (WANDA)
pedagóguspárok együttműködésének támogatása, erősítése (tanító-napközis nevelő)
iskolán belüli tájékoztatás, beszámoló a program eredményeiről, megvalósulásáról
módszertani segédletek megosztása a Lépésről lépésre programban résztvevőknek
LL iskolák felkeresése, tapasztalatgyűjtés

Augusztusban megalakult a LL Csoport, a szervesen bekapcsolódtunk az iskolavezetőség
munkájába
Szeptemberben a tanévindításkor a LL tanítók munka értekezleten alakították ki a program
követelményeinek megfelelő oktatási formákat, elemeket. A tanterme speciális berendezése is
megtörtént.
Az első szülői értekezleten megtörtént a szülők tájékoztatása a programról, előnyeitől.
A Partners Hungary Alapítvány szakmai útmutatást adott egy munka délelőttön a programba
bevont pedagógusoknak.
Októberben a Wanda esetmegbeszélő csoportot elindítottuk. Bemutató órákat szerveztünk –
egymást látogatták a LL pedagógusok (horizontális tanulás biztosítása) és megbeszélték
eddigi tapasztalataikat.
Novemberben szakmai műhelymunka keretében a projektek indítása zajlott (projekttervezés,
projekttermék meghatározása).
Decemberben módszertani segédleteket biztosítottunk a LL tanítóknak a további szakmai
munkához, ezeket a Baross Tudástárban is megosztottuk a többi pedagógussal.
Január-február hónapban folyamatosan zajlott a program alkalmazása, kisebb
megbeszéléseken, értekezleteken segítettük egymás munkáját.
Márciusban szakmai napon a Partners Hungary szakértője látogatta meg az osztályokat,
elemezte az eddig elért eredményeket, további tanácsokat adott a fejlesztéshez.
Áprilisban a programmal dolgozó osztályok kapcsolódtak a Digitális Témahét programjaihoz.
Május hónapban módszertani képzésen a pécsi módszertani központban óralátogatások és a
tapasztalatok megbeszélése után a vezetői értekezleten vizsgáltuk meg a módszertani műhely
létrehozásának kérdéseit.

Komaság Margit
programvezető
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A napközis munkaközösségi beszámoló
2016/2017. tanév
Személyi és tárgyi feltételek
A 2016/17-es tanévben 11 tanulócsoporttal kezdtük (8 csoport az alsó és 3 csoport a
felső tagozaton).
Az osztálylétszámok miatt a napközis csoportok homogén összetételűek voltak. Alsó
tagozaton 1 osztály tanulóit kellett elosztanunk.
Munkaközösségünkbe 3 új kolléga érkezett.
Bohner Zsanett az 1.c osztály, Vellainé Dobi Anikó a 4.a osztály és Héjja Emese a 6.
évfolyam napközis csoportját vezette.
Valamennyi csoport otthonos, barátságos légkörű tantermet alakított ki. Személyi és
tárgyi feltételeink megfelelőek voltak. Az év elején kapott foglalkoztató anyagok nagyban
segítették munkánkat, örömmel vettük, hogy számtalan manuális tevékenységet,
foglalkozásokat tudtunk végezni. A foglakozási anyagot az Önkormányzat biztosította.
Az 1. félévben nehézséget okozott - a szomszéd ház felújítása miatt - hogy, az udvar
használata hosszabb ideig nem állt a rendelkezésünkre. Sajnos a gyönyörű falfestményünk is
eltűnt. Gyakori volt, az idő rövidsége miatt, az udvari játék helyett, rövid séta az iskolánk
környékén.
1. Az iskolai munkatervben meghatározott feladatok végrehajtása
Nevelési területen kiemelt feladataink
 A házirend és a csoportszabályok betartatása a napközi teljes idejében a délelőtti
munkarenddel összhangban volt és megvalósult.
 A kötelességek számonkérését a házi feladatok pótlását, gyűjtőmunkák elvégzését
tanulóidőben és tanulóidőn kívül is biztosítottuk.
 A felelősi rendszer a napköziben is működött és ellenőrzés alatt volt, a felelősök
egész napos munkát végeztek.
 Az állagóvás, mint feladat egyre hatékonyabb, így délután egyre kevesebb rongálás
keletkezett.
 A délutáni szabadidő a diákok számára megfelelő volt az együttműködés és a
tolerancia gyakorlására, a megértés és egymás elfogadására.
Ez abból a szempontból is fontos, mert az osztályközösségekben egyre gyakoribb a
más kulturális közegből, különböző nációkból érkező diákok száma. A diákokban
negatív viselkedésforma, megkülönböztetés nem alakult ki. A sértegetések és
megbántások száma ritka, mely az adott pillanatban kezelhető, megoldható. A magyar
nyelvet nem ismerő és nem beszélő tanulókkal a kommunikáció és a tanulmányaikban
az előrehaladás minimális szinten valósítható meg.
 Ebben a tanévben a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeket a napköziben
megvalósítottuk. Rengeteg külsős programra került sor, mind iskolai, mind kerületi és
egyéb szervezésben.
o Színházlátogatások, bábszínház-látogatás, állatkerti vetélkedő és látogatás,
tanulmányi kirándulások, projektek, csoportközi foglalkozások, Ki Mit tud?
vetélkedők, karácsony, Baross Est.
o Kerületi programok: gyereknap, kakaó parti, eper parti, kézműves
foglalkozások
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A tanórán kívüli tevékenységek egyes részeit magába foglalta a környezeti és
egészségnevelési projekt, tartalmazta az egészséges életmódról szóló foglalkozásokat.
A szezonális műsorok nagy része a hagyományőrzés és a jeles napok témáját dolgozta
fel. A kiemelt feladatok egyik kulcspontját az iskola és a szülők együttműködésének
fejlesztését, erősítését úgy próbáltuk hatékonnyá tenni, hogy számtalan programba
bevontuk a szülőket. Ez lehetett akár szervezési feladat, anyagbeszerzés, egyéb téren
való segítségadás, vagy akár szülői kíséret a külső rendezvényekre.
Oktatási területen kiemelt feladataink
Az oktatási területen kiemelt feladatokban a délutáni nevelői munka aktívan segített.
(napközi idő előtti korrepetálások, felzárkóztatások)
A differenciált tanulásszervezés a délutáni tanulóidőben is tovább folytatódott, mivel a
tanulók gyakran különböző, saját képességeiknek megfelelő házi feladatot kaptak, a
könnyebben haladó társaik pedig egyéb szorgalmi és fejlesztő munkákat végeztek.
Amennyiben az időnk engedte próbáltunk minél többet gyakorolni és a délelőtti
tanulás érdekében a szókincset, a helyesírást és az alapműveleteket elmélyíteni a
tanulókban.
A délutáni beszélgetések során nagy gondot fordítottunk a tanulók motivációjának az
elmélyítésére. (logikai és fejlesztő játékos feladatok, táblás játékok)
Próbáltunk az önértékelés terén is a délelőtti szempontok alapján összehangolni a
munkánkat. (beszélgetések, problémák megoldásának lehetőségei)
A tanulóidőben a tanulást zavaró tényezőket majdnem teljesen lecsökkentettük, de
rengeteg különóra és az ezzel járó jövés menés problematikáját nem tudtuk teljesen
kiküszöbölni.

2. Az intézményi fejlesztési terv végrehajtása








Az iskolai fejlesztési tervből adódó pedagógiai és oktatási feladatok a tanórai
megvalósítás után a délutáni szabadidős és tanulási időszakban egyaránt folytatódott.
Felzárkóztatásokkal és korrepetálásokkal próbáltunk segíteni a lemaradt illetve
hátrányos helyzetű tanulóknak, hogy eredményeik különbségei csökkenjenek.
Törekedtünk arra, hogy a tanulók a délelőtt elsajátított tudását délután elmélyítsük és
gazdagítsuk. (gyakorló feladatok, logikai játékok, memoriterek, mozgásos feladatok)
A tanulókat próbáltuk arra ösztönözni, hogy megismerjék a feladataik okát és
fontosságát, a házi feladatok ne terhet, hanem érdekes elfoglaltságot vagy szellemi
kihívást egyfajta erőpróbát jelentsenek számukra. (motivált tanulás)
Bizonyos területeket a délelőtti tanulással párhuzamosan próbáltuk fejleszteni. A
szövegértést, a kötelező olvasmányok olvasásával, tartalmuk megbeszélésével és
vázlatírással valósítottuk meg.
A kitartást és az önbizalmat a tanulók erősségének a felszínre hozásával, érdeklődésük
fenntartásával, dicséretekkel különböző jutalmazásokkal erősítettük meg.
A projektek megvalósításában a délelőtti és délutáni időszak gyakran egybeolvadt, a
kollégák egymás munkáját segítették és támogatták mind iskolai, mind osztályszinten.

3. A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókkal való intézkedés, foglalkozás
A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókkal való foglalkozás kiegészítette az
osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok munkáját, amit kértek, és amire felhívták a figyelmet
azt próbáltuk maradéktalanul megvalósítani. Legfőképpen igyekeztünk felhívni a szülők és a
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tanulók figyelmét az esetleges problémákra lehetséges megoldásaikra. Törekedtünk arra, hogy
az érdekeket közös nevezőre hozzuk.
4. Rövid összkép munkaközösség éves munkájáról
Gondot fordítottunk a gyengébb tanulók felzárkóztatására, a korrepetálásokon
lehetőséget biztosítottunk az egyéni felzárkóztatásra és gyakoroltatásra. A tehetséges
tanulóinkat különböző feladatcsokrokkal fejlesztettük.
Nevelési célkitűzéseink a fegyelem megtartása, a helyes magatartás és a fegyelem
erősítése, a rongálások elkerülése, az állagmegóvás. Kiemelt szerepet kapott a személyes
higiénia, a környezet rendjének megtartása. Következetes ellenőrzéssel, értékeléssel és
önértékeléssel segítettük a szabályok betartását és a helyes normák beépülését.
Figyelmet fordítottunk a helyes táplálkozásra, a kulturált étkezés megtartására, a mosdók
rendeltetésszerű használatára.
A második félévre tervezett célkitűzéseink között szerepelt az ebédlői és udvari
magatartás javítása. Ennek megvalósítására továbbra is törekedni kell. Az ebédlői rend
munkaközösségünk egyik gyenge pontja. Jobban kell figyelnünk az ebédlői beosztás
időpontjainak pontos betartására és betartatására.
Több szabadtéri programot, sétát szerveztünk az egészséges életmódra nevelés
érdekében. Iskolán kívüli programoknál segítettünk az osztályok kísérésében. (úszás,
kirándulás stb.)
A tanév során szorosan együttdolgoztunk az osztályfőnökökkel, a munkaközösségekkel,
szaktanárokkal, fejlesztő pedagógusokkal. Értekezleteken megbeszéltük az aktuális
feladatokat, problémákat. Aktívan bekapcsolódtunk a DÖK munkájába (tombolaárusítás,
arcfestés, csillámtetoválás készítése stb.)
Megemlékeztünk a jeles napokról. Besegítettünk az ÖKO csoport tevékenységébe is.
Ebben az évben 4 csoportközi foglalkozást tartottunk. Ezek témája: az ősz, a karácsony, a
farsang és a tavasz voltak. Ezek szervezése, lebonyolítása nemcsak a közös munkát segítette,
hanem segített abban is, hogy a gyerekek megismerjék egymást, a pedagógusokat és segítette
a beilleszkedést is.
Szoros kapcsolatot ápoltunk az ERÖMŰV HÁZ-zal. Részt vettünk valamennyi
programjukon.(hangszerbemutató, kézműves foglalkozás, játszóház, stb.) A szülőkkel való jó
kapcsolat megtartása érdekében rendszeresen olyan programokat szerveztünk, amelyekre
meghívtuk és bevontuk őket.(karácsony, anyák napja)
A munkatervben tervezettek megvalósítása
Augusztus: Az éves céljainkat és feladatainkat az alakuló értekezleten beszélünk meg.
Szeptember: Munkaközösségi értekezleten átbeszéltük az aktuális szervezési és
adminisztrációs teendőinket. SPORTNAP a Ligetben: kísértük az osztályokat, valamint
aktívan részt vettünk és szorosan együttműködtünk a program lebonyolításában.
Október: Csoportközi foglalkozást tartottunk, melynek témája az ősz volt. Halloween napi
mulatságon illetve kézműves foglalkozásokon vettünk részt a Garay Centerben. ( 1-4
évfolyam)
November: Bábelőadáson és kakaó partin vettünk részt az ERŐMŰV házban. (2. a-2.c
oszt.) Ki Mit Tud? c. tehetségkutató verseny szervezésében és lebonyolításában segítettünk.
December: 2.a osztály karácsonyfadíszeket készített a VII. kerületi Önkormányzat
karácsonyfájára. Ellátogattunk az ERÖMŰVHÁZ-ba, ahol az 1. és a 2. évfolyam tanulói
zenés Mikulás műsoron és kézműves foglalkozáson vettek részt. A Görög Kisebbségi
Önkormányzat által szervezett Mikulás műsorra a 3.c osztály látogatott el. Az utolsó héten
megtartottuk a második csoportközi foglalkozásunkat, melynek témája a Karácsony volt.
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Január: Félévzáró értekezletet tartottunk. Megbeszéltük az első félév problémáit,
tapasztalatot cseréltünk, kijelöltük a 2. félév fő feladatait.
Február: Csoportközi foglalkozást tartottunk, téma a Farsang volt.
Március: A hónap végén megtartottuk a 3. csoportközi foglalkozásunkat a Tavasz és a
Húsvét jegyében.
Április: A gyerekek a Garay Piacon a Közösségi Ház szervezésében különböző programokon
vettek részt a Húsvét jegyében. (állatsimogató, arcfestés, játszóház) A Föld Napja alkalmából
egy mesejátékot néztünk meg a Bethlen téri Színházban. (1.2.3.4. évfolyam)
Május: A vizes élőhelyeket vizsgáló tanulmányi kiránduláson vett rész Isaszegen egy tó
mellett a 2.c és a 3.c osztály. A vízi és a vízparti növényeket, állatokat és élőhelyet figyelték
meg 3alkalommal. Május 26-án az Önkormányzat által szervezett gyereknapi rendezvényen
vettünk részt a Klauzál téri Vásárcsarnokban. (1.,2.,3.,4. évfolyam) Számos érdekes feladat,
színes programok, finom falatok várták őket.
Június: Munkaközösségi értekezletet tartottunk, amelyen az éves munkánkat értékeltük.
Révészné Kukta Szilvia
munkaközösség-vezető
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Osztályfőnöki munkaközösségi beszámoló
2016/2017. tanév
A 2016/2017-es tanév szeptemberében felső tagozaton 8 osztály indult. A tavalyi három
hetedik osztályból kettőt kellett kialakítani a csökkenő létszám miatt. Az osztályfőnökök és
helyettesek jól összeszokott munkájának köszönhetően zökkenőmentesen kezdhettük meg a
gyerekekkel való munkát.
A reggeli ügyelet is elindult. A korábbi évekhez hasonlóan 700-re jön az ügyeletes kolléga. A
beosztást augusztus végén elkészítettem, egész tanévre szólóan. Így minden kolléga előre
láthatja, mikor kerül rá a sor. Mivel az alsó- és felső tagozat egy helyen gyülekezik, előfordul,
hogy kisebb tömeg alakul ki. Kirívó probléma még nem volt a gyerekekkel. Egyre több szülő
tartja be a kérést, miszerint ne jöjjenek fel az ügyeleti terembe reggelente.
A folyosóügyelet kisebb-nagyobb problémákkal megtörtént.
A legtöbb osztályfőnök az óraközi szüneteket az osztályával tölti, ami nagy leterheltséget
jelent.
Októberben megtartottuk a beiskolázási szülői értekezletet. Nagy örömünkre szolgált, hogy
sokan megjelentek.
Megtörtént a 8. évfolyamosok központi felvételire jelentkezése és lezajlott az írásbeli vizsga
is. A gyenge eredmények ellenére mindenkit felvettek valamilyen középfokú intézménybe.
Néhány osztály (7.b, 8.a) kivételével a felső tagozaton nagy problémát jelent a tanulás. A
legnagyobb probléma most a 6.b osztályban van. Nem csak a tanulással, hanem a
magatartással is. Fokozódott a probléma a második félévben!
Munkaközösségünk kiemelt fejlesztési céljainak egyike a tanulás tanítása. Nagy figyelmet
fordítottunk és fordítunk folyamatosan erre osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt
[motiváció a tanulásra, tanulási technikák megismerése, saját tanulási stílus megismerése,
kíváncsiság felkeltése, a tanulás célja (pl. sikeres középiskolai felvételi, önmagához képest
javítani a tanulmányi eredményen); Hatékony, önálló tanulás: kitartó tanulás, figyelem
összpontosítás, saját tanulás megszervezése, saját munka tárgyilagos értékelése]. A
eredmények azt mutatják, hogy még mindig nem sikerült teljes mértékben megvalósítani a
célkitűzéseket. Legnagyobb problémának a gyerekek motiválatlanságát, közönyét tartjuk. Erre
nagyon nehéz megoldást találni, de innovatív tantestületünk kitartóan keresi a lehetőségeket
arra, hogy kizökkentsük a gyerekeket ebből az állapotukból. Korlátokba ütközünk, hiszen
egyik lehetőség az lenne, hogy kimozduljunk az iskola falai közül. Amennyire lehetséges, ez
meg is történik. Próbálja minden osztályfőnök megkeresni az ingyenes kulturális és egyéb
lehetőségeket. Ha utazni kell valahová, az már probléma, mert sok gyerek a vonaljegyet sem
hozza be az utazáshoz. Kiváló alkalom volt szeptemberben a kimozdulásra egy nagy utazás, a
Zrínyi projekt (100,- forintért mehettünk el Szigetvárra különvonattal). Gyerekek, szülők,
pedagógusok töltöttek el együtt egy tartalmas, szép napot. A rendezvénysorozat részeként
néhány kolléga megtekinthette az Operaházban a Zrínyi című operát, valamint a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében élvezhettük azt az emlékhangversenyt, amelyet Zrínyi
Miklós és katonatársai hősi halálának 450. évfordulóján tartottak.
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat minden gyereknek biztosítja ingyenesen színházi előadás
megtekintését a „Mindenki jusson el színházba” program keretén belül. Sajnos, nem tudunk
minden gyereket rábeszélni erre a fajta kulturális időtöltésre. („A tanár ne rendelkezzen az én
szabadidőmmel” – mondják néhányan.)
Ezen felül sikerült 300,- forintért jegyet venni az Erkel Színházba, ahol 100 fő megnézte a
Bánk bán operát.
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A mestermunka projekt időben való elkezdése és határidőre való elkészítése az
osztályfőnökök komoly odafigyelését igényelte. Minden gyerek megírta és sikeresen
„megvédte” a dolgozatát.
Az őszi kerületi futónapon (szombat) minden osztály ott volt az osztályfőnökével együtt, sok
nevezés történt a különböző távokra.
Az első félévben szerveztünk egy sikeres ÖKO napot is (szombati napon).
A szokásos karácsonyi témahét különleges programja volt az Évszakok kamarazenekar
fellépése.
5-6-7. évfolyamon tanulószobai csoportok működnek. Folyamatos lemorzsolódás
tapasztalható mindegyikben.
Egy-egy gyerek magatartása jól nyomon követhető a magatartásfüzet vezetésével. Sok
problémás helyzet tisztázásához ad jó alapot, ill. bizonyítékot. Sajnos, a 6.b osztályban
nagyon nagy haszna volt idén is ennek a füzetnek. Ez azért is nagyon fontos, mert több
osztályban is az órai magatartás veti vissza a gyerekeket a hatékonyabb tanulásban.
Sajnos még mindig nem tereljük helyes irányba a kirívó tanulókat az iskolai viselkedéskultúra
részeként elvárható ruházat, köröm és hajviseletet tekintetében.
Szülői értekezleteken még mindig kevés szülő jelenik meg, bár egy-egy osztály kivétel ez
alól. A fogadóórák sem népszerűbbek a szülők körében!
Az osztályfőnökök és az osztályban tanító szakos tanárok, napközis kollégák
együttműködése kiváló. A gondok jelzése azonnal megtörténik, a felmerülő problémákat
mindenki igyekszik azonnal orvosolni.
A tanévben megvalósult:
- szeptemberben szülői értekezletek,
- az osztálynaplók kitöltése,
- anyakönyvek megírása, rendezése,
- akadályversenyen való részvétel,
- a 8. évfolyamosoknak a továbbtanulási tájékoztató,
- továbbtanulási konzultáció a 8. évfolyamosok szüleinek,
- iskolagyűlések,
- papírgyűjtés,
- meghirdetésre került a 8. évfolyamosoknak a „Mestermunka”,
- a negyedéves értékelés,
- családi - és egészségnap,
- fogadóóra (sajnos, alacsony részvétel mellett),
- megemlékezés osztálykeretben október 23-ról,
- karácsonyi témahét,
- osztályozó értekezletek,
- szülői értekezlet és fogadóóra,
- központi írásbeli felvételi a 8.osztályos tanulók számára,
- sikeres beiskolázás – határidők pontos betartása mellett,
- ÖKO nap – projektnap,
- „Mestermunkák” értékelése,
- osztályfényképezések,
- ZÖLD 7 –Takarítsunk együtt!,
- OKÉV mérés,
- Baross-est,
- osztálykirándulások,
a 8. osztályosok ballagása.
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ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

Szaktanárok és az osztályfőnökök közti napi
megbeszélés
Problémákra azonnali reagálás
Érdekes projektek
Tanári tolerancia
Egymás segítése
Munkaközösségek összedolgozása

Nem egységes követelmények
(pl. telefon, öltözködés)
Folyosóügyelet
Gyerekek telefonhasználata
Szülői értekezletek, fogadó órák
hatékonysága

A munkaközösség minden tagjának köszönöm a munkáját!

Balyi Lászlóné
munkaközösség-vezető
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Humán munkaközösségi beszámoló
2016/2017. tanév
Nehéz, küzdelmes év áll mögöttünk most is!
Munkaközösségünk az iskola által megjelölt nevelési-oktatási célok alapján kijelölt céljaink
és feladataink mentén végezte munkáját.
Munkánk során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk az alapkészségek –– olvasás,
szövegértés, szövegalkotás, helyesírás, nyelvi kompetenciák fejlesztésére, a kommunikáció és
a szaknyelv fejlesztésére és erősítésére.
Különös gondot fordítottunk a tanulók írásbeli munkáira: jól áttekinthető füzetvezetés,
vázlatírás, füzetek szótárak javítása, javíttatása.
A tanulók motivációjának fejlesztése is fontos volt számunkra.
A kulturális sokszínűség megismerése és elfogadása, elengedhetetlen a tanulók
személyiségfejlesztésében.
A tananyag ésszerűsítése, sok esetben minimalizálása volt szükséges a mindennapi munka
elvégzéséhez.
magyar nyelv és irodalom:
 A szövegértés, szövegalkotás a tanulók különböző szövegtípusokkal való
megismertetése, a kommunikáció fejlesztése, a helyesírás javítása volt az elsődleges
feladat.
Komoly nehézséget jelentett a tanítás során, hogy a tanulók többsége nagyon gyengén
olvas, helyesírásuk rossz.
A fejlesztés érdekében: rendszeres hangos olvasás
értő olvasás
dramatizálás – gyakorló óra, összefoglalás
fogalommagyarázat
folyamatos szókincsfejlesztés – alapvető szavakat nem
értenek, hát még az archaikus szövegeket
memóriajáték
gyakori szóbeli számonkérés – vázlattal, majd anélkül


a motiváció fejlesztése: bemutató olvasás – elengedhetetlen, még 8. osztályban is
beszámolók – egyéni érdeklődés szerint, tananyag
kiegészítés, könyvajánlás
verbális, nem verbális feladatok
egyéni – páros – csoportmunka
szituációs játékok
szemléltető eszközök - a könnyebb megértés segítése



helyesírás – íráskép:

másolás
tollbamondás
vázlatírás – táblakép: pontosság, figyelem, koncentráció
fejlesztés; esztétikai nevelés
kiegészítő feladatok

Fontos: Ezek fejlesztése minden szaktanár feladata!
Nagyon nehéz értő olvasásról, tanulásról beszélni, amíg a gyerekek az olvasás
technikájával küzdenek. Sokuk írásképe rendezetlen, olvashatatlan saját maguk
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számára is. A helyesírásra abszolút nem fordítanak gondot, köszönhetően az Internet,
Facebook világának.
történelem:
 cél az egyetemes és magyar történelem eseményeiben való eligazodás, a múlt
megismerése, a történelem egyes korszakainak, kiemelkedő személyeinek
sokoldalú megismerése
 fejlesztés: térképhasználat, ábrák, grafikonok
kiselőadások, gyűjtőmunka – szorgalmi, motiváció
tantárgyi koncentráció
hagyományok megismerése – ünnepkörökhöz kapcsolódva
forrásmunkák feldolgozása egyéni és csoportmunkában
idegen nyelv: angol – német
 minden évfolyamon a kommunikációs készség fejlesztése volt az elsődleges
 alsó tagozaton a játékos szókincs kialakítására, a nyelv megszerettetésére
törekedtek a kollégák
 felső tagozaton a szókincsfejlesztés mellett a kérdésfeltevésre és a nyelvtani alapok
ismeretére törekedtünk, nyelvi drill alkalmazása
 a tanórákon rendszeres a hangzóanyag, IKT eszközök és szemléltetőképek
használata
nehézség: az angol nyelvi órák rendszeres helyettesítése a felső tagozaton az egész év
során gondot okozott, nehezítve a tananyag elsajátítását, a felkészülést a nyelvi
mérésre. A munka oroszlánrészét Szűcs Judit, majd a később munkába álló Sajtos Éva
végezte.
Sajnálatos, hogy német nyelvet egyre kevesebben választanak, pedig ez tanulási
nehézséggel küzdők számára könnyebben elsajátítható lenne.
ének – zene:
 az éneklés, a zene szeretete a legfőbb cél
 az órákon rendszeres a zenehallgatás, a különböző kultúrák más népek zenéjének
megismerése
 az oktatást nagyban segítette a zongora, a megfelelő lemezállomány és digitális
felszereltség a zeneteremben
 megalakult év elején újra az énekkar, sajnálatos, hogy a felső tagozatosok közül
egyre kevesebben jártak, elmaradt a kerületi Éneklő Ifjúság rendezvény is.
rajz- és vizuális kultúra:
 cél az esztétikai nevelés, művészeti értékek felismerése volt
 a kulturális sokféleség megismertetésére törekedett a kollega
 az alkotásvágy a kreativitás fejlesztése érdekében különböző eseményekhez,
ünnepekhez egyéni elképzelés szerinti alkotások jöttek létre
 rendszeresen készült esztétikus, aktuális iskolai dekoráció
A rajz szakos kollega távozása kisebb törést jelentett az év elején. Héjja Emese munkába
állása után újra eredményesen vettünk részt a pályázatokon.
média:

 cél a mindennapi médiaeszközök használatának megismerése
42

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola
 a médiatudatosság kialakítása, a megtekintett filmek, médiatartalmak
megbeszélése nehézséget jelent a kollega szerint a motiválatlanság, érdektelenség
fegyelem hiánya miatt. Gyakori helyettesítésre is szükség volt, ami szintén
nehezítette a tananyag elsajátítását.
könyvtár:
A kolléga betegség utáni visszatértével fokozatosan visszaállt a régi rend, a könyvkölcsönzés
azonban többnyire a kötelezőkre korlátozódik. Jó lenne bővíteni az állományt a ma
gyerekéhez közelebb álló irodalommal!
mestermunka:
A bevált „jógyakorlat” továbbra is folytatódik, ezt a munkát Szűcs Judit koordinálta.
 a tanulók önálló témaválasztással – szükség szerint segítséggel – mentortanárt
választottak
 a mentortanárok útmutatással igényes munkára sarkallták tanítványaikat.
 A mentorált tanulók száma:
o Recski Edit
4
o Tátrai Ildikó
4
o Tóth Jánosné
2
o Dandó Péterné 2
o Timku Józsefné 3
Egy-két kivétellel igényes, tartalmas, esztétikus munkák születtek, melyet a
szóbelik során remekül tolmácsoltak tanítványaink, esetenként PPT-vel
kiegészítve.
korrepetálások – szakkörök:
A lemaradó tanulók érdekében felzárkóztatásra, a tehetségesek fejlesztésére
szerveződtek.
 középiskolai előkészítő magyar:
Tátrai Ildikó
8. a első félév
Dandó Péterné
8. b első félév
 történelem 6-7.
Recski Edit
 énekkar
Timku Józsefné
 nyelvtan korrepetálás
Dandó Péterné
7. b második félév
 Mysty program (My story)
Tátrai Ildikó
6. a, 6. b, 8. a
/digitális történetmesélés: képpel és zenével – saját élettörténet)
A szakkörök, korrepetálások, tehetséggondozás a tanulók szükségleteihez és igényéhez
igazodva folytak.
csoportbontás:
magyar nyelv és irodalom: 5. a; 5. b, 6. b, 7. a; 8. a; 8. b
Mindegyik osztályban a gyengébb csoportok nehezen motiválható, tanítható gyerekek
közössége, ahol a tantárgyi minimum elérése is komoly problémát okoz, sok esetben
magatartási gondok is hátráltatják a közös munkát.
A 6. a és 7. b osztályban képességeiknek megfelelő munkát lehetett végezni,eredményt
elérni.
Az 5. b osztály szinte minden tanulója tanulási nehézséggel küzd, csak nagyon apró
lépésekben lehetett haladni, elérni a kívánt minimumot.
A 6. a, 8.a és a 7. b osztályban lehet klasszikus értelemben tanítani, közülük lehet
versenyekre is küldeni tanulókat, rendszeres szereplői voltak iskolai műsorainknak,
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rendezvényeinknek.
A 6. b osztály tanuláshoz való viszonya, magatartása szinte lehetetlenné teszi a közös
munkát, melyet elért „eredményeik” is tükröznek.
nehézségek:
A gyakori felszerelés- házi feladat hiány, érdektelenség egyre több osztályban,
csoportban volt tapasztalható, sokszor kellett sikertelenséggel szembenéznünk, hiába
próbálkozunk változatos, sokféle módszerrel, szemléltetéssel.
Otthoni tanulásra sokuknál nem számíthatunk, felkészülésükre ebben a félévben a
napközi munkája sem tudott segítséget nyújtani.
A bukások száma sajnos igen magas.
műsorok – rendezvények – programok – versenyek:
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IX.

Tanévnyitó

iskolai ünnepély

X.

Október 6.

iskolai ünnepély

Október 23.

iskolarádiós
megemlékezés, feladatok
játékos vetélkedő

XI.

Halloween party

KI MIT TUD?
ének
XII. Simonyi helyesírási
verseny
karácsony
III.

március 15.

VI.

Baross est
Ballagás

2. hely (ker.)
Székács Leila 7. b
kerületi
iskolai ünnepség
énekkar
iskolai ünnepély
énekkar
angol nyelvű dalok
2.c, 3.c
8. a búcsú a tanároktól
8. a-b közös ballagási
műsor

Dandó Péterné mkv. – Timku
Józsefné
Dandó Péterné – Tátrai Ildikó –
Timku Józsefné
Recski Edit – Mihálik Antal
Zsuzsa
Szűcs Judit – Futó Ágnes – Tóth
Jánosné
Timku Józsefné
Dandó Péterné – Tátrai Ildikó
Timku Józsefné
Dandó Péterné – Timku Józsefné
Timku Józsefné
Szűcs Judit
Dandó Péterné
Dandó Péterné – Timku Józsefné

Minden műsorunk, rendezvényünk segítője (PPT, fotó, videó) Balyi Lászlóné az
osztályfőnöki munkaközösség vezetője volt.
Az ünnepélyek és iskolai dekorációk Héjja Emese és Galgóczi Noémi keze munkáját dicsérik.
redményeink:
népdaléneklő: Székács Leila 7. b 2. hely K11
dr. Timku Józsefné
versmondó: Szendefy Erik 7. b 2. hely ERÖMŰVHÁZ
Dandó Péterné
kerületi angol:
5. a 3. hely
Szűcs Judit
rajzpályázatok: Néprajzi Múzeum papír Betlehem készítés Pázsy Tímea 8. a 2. hely
Költészet napi versillusztráció Besze Kiara, Besze Zsombor 6. a 3. 3. hely
Play Kid Balog Bence 5. a 3. hely
Felkészítő: Héjja Emese
Színházlátogatás:
 Magyar Flódni
 Liliomfi
 Bánk Bán
 Tóték
 Valahol Európában
 János vitéz

6. a; 7. b; 8. a; 8. b
7. b; 8.
100 fő
8. a-b
7. b
5. a-b

Szitakötő Oktatási Program:
Szövegértési kompetencia fejlesztése
magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

6. a

Tátrai Ildikó
Héjja Emese
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Nyelvi mérés, OKÉV mérés
 A felkészülés folyamatos volt, melynek során különböző szövegtípusokkal dolgoztak
a tanulók. Az olvasás lassúsága, a gyér szókincs, a lassú tempó, a figyelemzavar, a
koncentráció hiánya erősen nehezítették a munkát.
Önálló munkára sokan nem képesek. Ezeket a problémákat igyekeztünk csökkenteni a
gyakorlások során.
 A nyelvi mérés eredményessége érdekében a magnóhasználat mindennapos volt. A
szókincsfejlesztés, az alapszókincs megerősítése volt a cél.
Erősségeink, gyengeségeink
A tanév során végzett rengeteg munkából, eredményeinkből egyértelműen kiderül, hogy
erősségeink:
 mérhetetlen teherbírás
 gyermekközpontúság
 lelkiismeretesség
 kitartás
 kreativitás
 segítőkészség
 együttműködő készség
javítani kell még:
 egyenletesebb munkamegosztás – már javuló
 néhány esetben az önként való feladatvállalás
 a fegyelem megtartása
A munkaközösség tagjai ebben az évben is egymást segítve, együtt gondolkodva, ötletelve
végezte munkáját, örülve, elismerve a másik sikerét, tanáccsal segítve az esetleges probléma
megoldását.
Köszönet az iskola többi munkaközösségének segítő együttműködéséért.
Munkaközösségi foglalkozások:
1. Alakuló értekezlet: a munkaterv megbeszélése, elfogadása
2. Az intézkedési tervben kijelölt feladatok megbeszélése
3. Az éves versenynaptár – programok – vállalások
4. Az iskolai munkatervben meghatározott célok és feladatok teljesítésének félévi
értékelése a II. félév feladatainak megbeszélése
5. Az éves munka értékelése
Dandó Péterné
munkaközösség-vezető
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Reál munkaközösségi beszámoló
2016/2017. tanév
A munkaközösség tagjai:
1.Balyi Lászlóné
2.Bencze Erzsébet
3.Borisz I. Katalin
4.Heinrich Zoltánné
5.Horváth Andrea
6.Bihari József
7.Tállai Zsuzsanna
8.Galgóczi Noémi

technika, erkölcstan
biológia, földrajz, természetismeret
matematika
matematika, kémia
informatika
fizika, biológia
informatika (tanító)
technika

Helyzetkép:
Az idei év is a rugalmasságunkra épít. Bihari József fél állásban segíti a munkánkat,
viszont a létszámunk kicsinysége miatt kevés a lehetőség a csoportbontásokra, ami a nagyobb
létszámok miatt életmentő lehetne. A 8.b osztály matematika bontása sokat segített a bukások
elkerülésében. Frusztráló, hogy az óraszámok és a délutáni beosztások telítettsége miatt
korrepetálásra és felvételi előkészítőre már alig jutott idő, a tehetséggondozásról nem is
beszélve, bár minden kolléga igyekszik erején felül is megoldani a feladatokat. Nehezíti a
dolgot, hogy a legtöbb területen egy kolléga vállára nehezedik az adott tantárgy súlya, így
továbbra is nagyon nagy az egyéni felelősség.
A számítógéppark továbbra is kritikus állapotban van. Mivel informatikai
évfolyamaink vannak, ez alsóban nagyon visszatetsző. A szülők is nehezményezték, hogy
alsóban 2 gyerek ül 1 számítógépnél. Szerencsére felsőben a nagyobb létszámú osztályok
csoportbontása lehetővé teszi, hogy önállóan dolgozhassanak. A tanáriban is még több
számítógépre lenne szükség.
A matematikai eszközöket gyakran kérik el a tanulók, így azok már szétestek (körzők
– a műanyagok egy használatra sem valóak), a diákok széttörték (vonalzók, szögmérők).
Szükség lenne a pótlásukra. A diákok természetesnek veszik, hogy a tanár ad nekik eszközt.
Továbbra is hiányzik a természettudományos terem.
A technika oktatásához elfogytak az alapanyagok, már az alapokat sem lehet tanítani.
Az értékelés kompetenciaterületei: (A megvalósulásuk:)
 Pedagógiai módszertani felkészültség
(Továbbra is minden kolléga szélesíti a pedagógiai módszertani kultúráját.
Sokat beszélgetünk egymással a további lehetőségek feltérképezéséért, többen
beépítettük a tanulás tanulása feladatait, pl gondolattérkép, Hogyan osszuk be
hatékonyan az időnket? Időzabálók, Reflektivitás, Figyelek eléggé? ötletbörze,
Einstein feladványa….)
 a tanuló személyiségének fejlesztések, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres
neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
(A tanulói összetétel sajátosságai miatt a sikerek eléréséhez – máskor a
kudarcok elkerülése miatt folyamatosan szem előtt tartjuk, differenciált egyéni
feladatokat, vagy feladatlapokat, illetve bizonyítási lehetőséget kapnak.)
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A tanulócsoportok, közösségek alakulásnak segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi- kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki tevékenység
(Mint az előző példánál)
pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósulásukhoz kapcsolódó
önreflexiók
(Minden területen nagy segítségére vagyunk egymásnak, ön- és kollegiális
reflexiók is gyakoriak.)
A tanulás támogatása
Részint differenciált órai feladatokkal, dolgozatokkal, házikkal, másrészt
tanulópárok szervezésével, év elején és folyamatosan év közben is a
tanulástechnikák felelevenítésével és tanításával. Használjuk a Tanulás
tanulása programban tanultakat. (Pl Szaktárgyi szövegek utasításának
elemzése, értelmezése, szakkifejezések gyakorlása.)
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
Folyamatos az egyéni és a csoportszintű mérés, visszajelzés (nem csak
osztályzatokkal), kollégák közötti megbeszélések és a mérések eredményeinek
felhasználása. Egyéni, csoport- és osztályszintű megbeszélések.
Kommunikáció és szakmai együttműködés, példamutatás
Példamutató az együttműködés és egymás segítése!!!
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
A megváltozott tanulócsoportok miatt is folyamatosan szükség van a
változtatásra. A szakmai fejlődés a PÉNZ7 bevezetése.

Nevelési és oktatási célok, feladatok és megvalósításuk
(az értékelési kompetenciák tükrében):
Oktatási cél:
Szöveges feladatok szerepének erősítése a feladatlapok segítségével.
Folyamatosan használjuk őket.
Meglévő feladatbank használata
Nagy segítség nemcsak a szaktanárnak, helyettesítéskor is egyre többet
használják más kollégák is..
Fejlesztési feladatok:
 szakszövegek olvasása, értelmezése feladatbank segítségével.
 szakszókincs fejlesztése (pl füzet végén szakszótár készítésének segítségével)
következetes szakszó-használat, bár egyre több problémát okoz a felszerelés
hiánya.
 grafikus szervezők és a rendszergondolkodás elemeinek használatával a problémák
felvetése/magyarázata
 A kompetenciamérés feladatbankjának használata, tematikus feladatbank
összeállítása (folytatásként)
 A komp. feladatbank feladatlapjainak alkalmazása (pl térképészettermészetismeret/földrajz, térlátás pl hálókészítés, folttechnika ábrái, hajtogatás –
technika, feladatok olvasása, értelmezése- informatika)
 az órákon, házi feladatoknál a feladatbank feladatlapjainak alkalmazása
 differenciált óraszervezés és –vezetés
 szöveges feladatok szerepének erősítése a komp. feladatlapok segítségével
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szövegek matematikai nyelvre fordítása a komp. feladatlapok segítségével
A fent megjelölt célokat folyamatosan előtérbe helyezzük, azóta a központi
feladatokból is készült tematikus feladatbank és azt is használjuk.
egymás óráinak hospitálása különös figyelemmel a szöveges feladatok
megoldásának feldolgozási lehetőségeire és az óralátogatás szempontjainak
megvalósulásaira. A hospitálás sajnos kimaradt, bár rengeteg óramegbeszélést
tartunk.

A korábbi tanévekben alkalmazott oktatási célok folytatása:
 Tanulástechnikák tanítása a szaktárgyakhoz kapcsolódóan év elején (1,3)
 Az alapkészségek fejlesztése, megszilárdítása. (1,2,3,4)
 A logikai gondolkodás fejlesztése (1,2,3,4)
 A szaknyelv erősítése és fejlesztése ( 1,4,5,7)
 A bukások számának csökkentése (3,4,8)
 A természettudományos gondolkodás fejlesztése (1,3,4,8)
 Mérési eredmények beépítése a tudatos fejlesztések érdekében. (3,7,8)
 Változatos pedagógiai módszerek alkalmazása, differenciálás, kooperatív
technikák alkalmazása az órákon (1,2,3,8)
A bukásokat nem sikerült jelentősen csökkenteni, bár ha nem lett volna csoportbontás a 8. b
osztályban, akkor a matematika eredmények még alacsonyabbak lettek volna.
Összességében a legkritikusabb a matematika és a kémia eredménye, stagnál a technika,
informatika, biológia, javulás mutatkozik a földrajz és a fizika területén. A földrajz a
megnövekedett óraszámnak is köszönhető, segíti, hogy a tanulószobai időben korrepetálás is
történik és mivel a kolléga ettől az évtől kezdve alig kapott lehetőséget a biológia órák
tartására, így külön korrepetálási órái is vannak.
A diákok érdektelensége, felszerelés hiánya, házik el nem készítése a sikertelenség elsődleges
oka. Legkritikusabb a helyzet a 6. b és a 7.a osztályban, de meglepő az 5.a súlyos és gyakori
szabályszegése. (Nincs füzet sem a diákoknál, gyakran még füzetlap sincs náluk., mi adunk
eszközöket: lapot, füzetet, ceruzát, színest, körzőt, vonalzót, de a kiadott atlaszokra is kevesen
vigyáznak.)
Nevelési cél:
A felszerelés és a házi feladatok hiányának csökkentése, erkölcsi nevelés erősítése
(1, 3, 8) az értékelés gyakoriságának és a differenciálásnak a segítségével
Hiányzik az otthoni támogatás, érződik, a megváltozott délutáni foglalkozások negatív
hatása.
A korábbi tanévekben alkalmazott nevelési célok folytatása:
 A motiváció erősítése a különböző óraszervezések és az IKT eszközök
alkalmazásának segítségével. (1,2,5,6,8)
 Esztétikus munkavégzés (2,6)
 A „játszani tudás” tanítása. Az internetes logikai játékok alternatívájának
megmutatása a harcos játékokkal szemben. (3,4,5,6,7)
 Kooperatív tevékenységek erősítése lehetőleg minden tantárgy óráin (1,3,4,5,8)
 Egységes követelményrendszer kialakítása és betartása. (6,7,8)
A tanév során aktívan részt veszünk az iskola munkájában, továbbképzéseken jelenünk
meg (Tanulás tanulása, projektoktatás), az ott tanultakat beépítjük munkánkba, ezekről
tájékoztatjuk társainkat, versenyek lebonyolítását és felkészítést feladatunknak tekintjük, bár

49

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola
van olyan terület, ahol csak iskolai versenyek lesznek.. A felméréseket (év eleji - félévi – év
végi) évfolyamonként összehangoljuk.
Az iskolai műsorokban segítséggel veszünk részt (elsősorban Balyi Lászlóné és Horváth
Andrea, Halász Edit). A kerületi versenyekre a kollégák erőn felül, bár elkeseredetten
készülnek, mert a Fazekas Ált Is.-nak összeállított versenyeknél esélytelenek vagyunk, így
matematikából csak iskolai és az előző években népszerű SODOKU versenyt szerveztünk, bár
mindkettőt nagy sikerrel.
Nagy siker Pázsy Tímea kerületi II. helyezése kémiából és földrajzból, amelyet Budapesti
verseny is követett.
A 7próba összesített II. helyezése is nagyban köszönhető a felkészítő tanárok segítségének.
Félévi és év végi dolgozatok helyett inkább témazárókkal dolgozunk.
A digitális kompetencia fejlesztése nemcsak az informatika órák feladata. Az
informatikaórák és szakkörök egyik feladata a számítógépes fejlesztő programok
megismertetése a logikai játékok megismertetéséért. (F: Horváth Andrea, Tállai Zsuzsanna)
Folyamatosan belefutunk az elavult eszközpark okozta problémákba.
Az év során a Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás témahetébe való becsatlakozást
vállaltuk magunkra.
Márciusban Balyi Lászlóné, Borisz I. Katalin vállalta magára ennek a projektnek a
szervezését, kivitelezését. A 7.b, 8.a osztályok 6-7 órán keresztül foglalkoztak a témával, de
más osztályoknak is felvetettünk ehhez kapcsolódó problémákat.
Környezettudatosság témahét: Balyi Lászlóné, Galgóczi Noémi ( technika, erkölcstan,
rajz, tanulás tanulása órákon).
Kódolás hete: Horváth Andrea, Galgóczi Noémi (informatika).
Szoftverfejlesztő: A HP-ben a DARTS-matek megismerése (2, 3, 6, 7. osztályos tanulók).
Eredmények
A felvételi eredménye nem túl bíztatóak. A fizika eredményei javulnának, de az
összképet rendkívüli módon rontja a nulladik óráról késők és a gyakran hiányzók jegye. Az
egy órás tantárgyak ott váltak sikeresebbekké, amelyik osztályban nem a hatodik órákra estek.
A technika és az informatika sikerét az is erősítette, hogy a felszerelés nagy részét kapták a
tanulók.
Az együttműködés nemcsak a munkaközösségen belül remek, de más munkaközösségek
tagjaival is kiváló. Kölcsönösen segítjük egymás munkáit, együtt gondolkodunk az egyéni,
tanulói és az osztályszintű problémák megoldásában, és ismerjük egymás sikereit is,
ösztönözzük, támogatjuk egymást. Ez időnként „életmentő”.
Kudarcok
 Füzetvezetés: vannak osztályok (leginkább a 6. b; 7.a, 8.b), ahol alig van olyan
tanuló, akinek mindig ott van a füzete, sokkal jellemzőbbek azok a tanulók, akiknek az
órák 50%-ánál nagyobb arányában hiányzik a felszerelése. Sajnos egyre általánosabb a
jelenség, már olyan osztályokban is értékelhetetlenek a munkák, ahol ez nem volt
jellemző.
 Házi feladat: A házi feladat elfelejtése, kihagyása „sikk”. Az említett osztályokban
sokszor nem a hiányt értékeljük fekete ponttal, hanem ösztönző pontokat iktattunk be,
de a hatást alig-alig érezzük. Már az ötödik évfolyamon is nagyfokú a diákok
érdektelensége és a szülői odafigyelés hiánya (pedig rendszeresen jelezzük a
problémákat, összedolgozunk az osztályfőnökökkel is.
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A csoportbontások hiányát nagyon érezzük a matematika területén. Minden osztályban
szükség lenne erre.
Fegyelmi problémák: Az említett osztályokban néhány tanulni akaró azért sem tud
haladni, mert pl a számoláshoz szükséges feltételeket (csend) nem tudjuk biztosítani
Számítógéppark elavultsága
Késés, hiányzás: ide sorolható a pótlás elhagyása, a hiányzók nem tájékozódnak arról,
hogy miben maradtak le, még azokban az osztályokban sem, ahol a tanárok
megpróbálnak tanulópárok, – triók felállításával segíteni.
Kevés a korrepetálás, az előkészítő, a szakkör (Mind tudjuk, hogy az óraszámaink
terheltek). A kollégák rengeteg órarenden kívüli pótlást is felajánlanak a diákoknak,
hiszen 4 évfolyamon megfelelni 1 korrepetálási órán belül lehetetlenség.
A nagyon problémás osztályok 5-6 órában már képtelenek figyelni, így a
készségtárgyak hátrébb helyezésével segíthetnénk őket a koncentrálásban. (Pl: 6.b –
7.a matematika)

A kollégák gyakran nem csak a korrepetálási órájukban, hanem azon kívül is adnak
lehetőséget a diákoknak, csakhogy hiába íratjuk be az üzenőbe, vagy a füzetbe, a diákok vagy
érdektelenek, vagy más délutáni elfoglaltságra hivatkozva (foci, énekkar, aerobik…) nem
élnek a lehetőséggel. Minden kolléga kb a kiadott korrepetálásainak 2-szeresét (időnként
többszörösét) teljesítette!!!
A munkaközösségünk az elmúlt években drasztikusan megfogyatkozott, terheink növekedtek,
mégis úgy érzem, hogy a kollégák segítő együttműködése miatt a nehézségek ellenére is van
erőnk odafigyelő, kreatív munkát végezni, bár ez év vége felé egyre nehezebb.
Köszönöm a segítő támogatást mind munkatársaim, mind vezetőim részéről.

Borisz I. Katalin
munkaközösség-vezető
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Testnevelés munkaközösségi beszámoló
2016/2017. tanév
Személyi feltételek
A testnevelés munkaközösségben a 2016/17-os tanév elején nem történt személyi változás.
Osváth Adrienn a saját osztálya mellett a 4.a-ban, 5.a-ban, 6.a-ban és a 8.a-ban heti kettő
aerobik órát tart. Juhász Sándor főleg alsós, Zsivoczky P.Péter és én felsős osztályokban
tanítunk. Galgóczi Noémi az 5. b osztályban tanít.
Munkatervünk megvalósítása havi bontásban
Szeptemberben több eseményen is részt vettek iskolánk csapatai pl.Történelmi váltófutás és
kerületi kispályás labdarúgó bajnokság. A labdarúgó bajnokságban a III. és a IV. korcsoportos
fiúk is a második helyen végeztek.
A 7. kerületi futó-és gyalogló napon a kollégák nagyszerű szervezésének eredményeképpen
399 fő (tanuló, szülő, pedagógus) nevezett különböző távokra. Így végül iskolánk idén is
megnyerte a legtöbb indulót nevező iskola címet. Az így elnyert támogatást
sportszervásárlásra költöttük. Külön köszönet a szervezésért az osztályfőnököknek.
Októbertől beindult az úszásoktatás és a vívásoktatás is. Az úszás idén is a Darnyi Tamás
úszóiskola égöve alatt működik.
Novemberben iskolánkban zajlott a kerületi II. korcsoportos partizánlabda bajnokság (II.hely)
Január 19-és 23 között került sor a hagyományos sí táborunkra.
Szőllősy Sztella 8.a osztályos tanuló 6. és 9. helyet ért el a bp-i úszódöntőben.
Februárban a felsősöknél megkezdődtek a Netfit felmérések, amelyeket május 31-ig minden
kolléga feltöltött az MDSZ oldalára.
A kerületi bajnokságok februárban folytatódtak. Iskolánkban zajlott, immár hagyományosan a
kerületi egyéni amatőr sakkbajnokság. Minden korcsoportban szereztünk érmeket. Felkészítő
tanár Juhász Béla sakkedző.
Márciusban zajlottak a kosárlabda bajnokságok. A III. korcsoportban a lányok és a fiúk is
első helyezést értek el. A IV. korcsoportban második helyezettek lettek csapataink. Még
ebben a hónapban került megrendezésre az I. korcsoportosok sor-és váltóversenye. Az
iskolánkban lezajlott versenyen tanulóink a második helyet szerezték meg.
Februárban és márciusban két minősítés volt a munkaközösségünkben, mindkettő jól
sikerült.
Áprilisban 10 tanulóval indultunk a II. Országos Sulivívó Bajnokságon. Az izgalmas
versenyen Kautzky Zsolt 5.a osztályos tanuló hibátlan teljesítménnyel az élen végzett.
Köszönet Kovács Laura és Gergátz László (UTE) edzőinek.
III. kcs-os focistáink Bp-i bajnokságban a 7-12. helyen végeztek.
Májusban kerültek megrendezésre kerületi labdarúgó bajnokságok. Az I. és III.
korcsoportosok az első helyen, a II. és IV. korcsoportosok a második helyen végeztek.
A kerületi Heted7 összesített versenyben a sport versenyeket mind az alsós, mind a felsős
csapatunk megnyerte, amelyekért idén egyéni ajándékokat kaptak a gyerekek.
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Június 1-jén rendeztük meg hagyományos sportnapunkat.
A Netfit országos elemzése és az iskola tanulóinak eredménye miatt a munkaközösség főbb
célja az állóképesség fejlesztése volt. Másik fő célunk a labdás játékok magasabb szintű
elsajátíttatása volt.
A testnevelés munkaközösség tagjai ebben a tanévben is magas színvonalú munkát végeztek.
A tanítás mellett versenyeket szerveztünk, vezettünk, rendeztünk. Iskolai rendezvényekre és
osztály előadásokra készítettük fel a tanulókat. Részt vettünk óvodásoknak szóló bemutatókon
és foglalkozásokon. Az órarend összeállítása és a kollégák rugalmassága révén gyakorlatilag
elhanyagolható volt azon órák száma, amelynél a tantermekbe kényszerültünk. Ezeken az
órákon viszont alkalmunk volt videó anyagokat nézni és elemezni, ezzel is segítve a tanulási
folyamatot.
A tanév folyamán igyekeztem minden testnevelést tanító kollégához eljutni óralátogatásra.
Sajnos az órák ütközése miatt, főleg a testnevelés szakos kollégák óráira jutottam el.
Sajnos az idén is sok gondot okoz az úszás oktatás esetében a felszerelés hiánya (6.a.,6.b.).
Még sok osztályban okoz gondot a felszerelés hiánya, ezzel összefüggésben a tanulók
motiválatlansága, illetve a szülői felmentések gyakorisága. Szeretnénk, ha a házirendbe
bekerülne a felszerelés hiányára és szülői felmentésekre vonatkozó pontos mennyiségi
meghatározás.
Wágner Zsuzsanna
munkaközösség-vezető
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A Fejlesztő csoport munkájának beszámolója
2016/2017. tanév
Személyi változások.
 A fejlesztő teamben, 3 fejlesztőpedagógus, 1 logopédus, 1 pszichológus, 2
gyógytestnevelő tanár, valamint 7 utazó gyógypedagógus dolgozik.
 A logopédus és a gyógytestnevelők a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat státuszában
állnak.
 A jogszabályokban meghatározott módon, a rehabilitációs foglalkozásokat a
kerületben megalakult utazó gyógypedagógiai szolgálatból 7 gyógypedagógus
biztosítja.
Rövid összkép a team munkájáról.
 Iskolánkban jelenleg 28 fő SNI és 74 fő TMB szakvéleménnyel rendelkező tanuló van,
ezen kívül még 21 tanuló számára írtak elő fejlesztési javaslatot a szakszolgálatok, 14
tanulónak van egy vagy több tárgyból értékelés alóli felmentése.
 Jelenleg 23 tanuló vizsgálata van folyamatban a különböző szakszolgálatoknál.
 Év elején a tanulók csoportba sorolása elsődlegesen a szakvélemények fejlesztési
javaslata alapján történt. Nem kerülhettek be a foglalkozásokba, azok a tanulók,
akiknek valamilyen oknál fogva még nincs szakvéleménye, de fejlesztésre szorulnak.
 Az előző tanévhez hasonlóan a 28 SNI tanulót az utazó gyógypedagógusok látják el,
az autista tanulónk a speciális ellátást is megkapja. A második félévben a
beszédfogyatékos tanulók ellátását is sikerült megoldani utazó gyógypedagógussal, aki
szakmailag felkészült, jó kapcsolatot alakított ki a tanulókkal, így gyorsan
beilleszkedett az iskolánk életébe. A gyógypedagógusok folyamatosan
együttműködnek az osztályfőnökökkel és szaktanárokkal. Rendszeresen konzultálnak
a tanulók fejlődéséről az őket tanító kollegákkal, és gyógypedagógiai
szakvéleményükkel járulnak hozzá a gyermekek kontrollvizsgálatához.
Az iskolavezetés folyamatosan figyelemmel kísérte a felmerülő problémákat, és segít
ezek megoldásában. A nyugodt munkavégzés érdekében, ebben a tanévben is tudtunk
termeket biztosítani részükre.
 Az iskolapszichológus, sajnos a törvényi előírások miatt csak fél állásban dolgozik.
Iskolánk tanulói közül sokaknak van szüksége pszichés megsegítésre, azonban a
szülők elfoglaltsága vagy éppen érdektelensége miatt a Szakszolgálat által felkínált
lehetőséggel nem élnek. Az iskolán belül van csak lehetőség a segítségnyújtásra, de a
pszichológus alacsony óraszáma nem elegendő a rászorulók ellátására.
 A gyógytestnevelés órákat két, félállású gyógytestnevelő tartja. Nehézséget jelent
továbbra is, az órarendjük összeállítása, mivel más intézményekben is dolgoznak, és a
magas testnevelési óraszámok miatt nem rendelkezünk elég szabad tornaterem
kapacitással. A mozgásfejlesztő terem sem elég, ha egyszerre két gyógytesetnevelő
tanár szeretne órát tartani.
 Szeptemberben a három első osztályban elvégeztük a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló
rendszert. A „bemeneti” mérés elemzése alapján az előző évekhez hasonlóan az
Írásmozgás-koordináció, az Elemi számolási készség és a Relációszókincs eredményei
lettek gyengék.
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A relációszókincs fejlettsége az alapja az iskolai tanulásnak, az írás- olvasás
elsajátításának, ezért okoz problémát, hogy mind a három osztályban több tanuló áll
ezeken a területeken az előkészítő vagy a kezdő szinten.
Az év végi mérés eredménye alapján, az Elemi számolási készség, és az Írásmozgáskoordináció területén mutatkozott a legnagyobb javulás.
A diszlexia veszélyeztetettség meghatározását a 2.c osztályban elvégzett Meixner
olvasásvizsgálat szolgálta.
A fejlesztő órákon a tanulók egyéni képességeit és a fejlesztendő területet figyelembe
véve állítjuk össze a gyakorlatokat, ezért sikerélményhez jutnak, és a gyerekek
szívesen járnak a foglalkozásokra.
Felső tagozatos kollegánk kifestette a fejlesztőtermet és az előteret, valamint tablókat
és faliképeket készített.
Fontos feladatunknak tekintettük a tanulók felkészítését a kompetencia-mérésre.
Az integrációs csoportban két kínai és egy arab tanuló ismerkedik a magyar nyelvvel,
és a magyar kultúrával.
A tanulási technikák különböző formáival ismertetjük meg a tanulókat, és ezeket
gyakoroltatjuk a fejlesztőfoglalkozásokon.
Az olvasástechnika és a matematikai alapkészségek fejlesztése prioritást kap a
foglalkozásokon

Egyéb iskolai feladataink.
 Ciceró Stúdió beindítása; - beszélgetések, - közös színház: MŰPA: A katona története.
Óriási sikert értek el a kerületi tehetségkutató versenyen: kerületi1. és 3. díj. A
Cyrano-átdolgozása, nagy sikerrel került bemutatásra, a Baross-esten, és külön az
iskolánk tanulói részére is.
 Stúdiós képzés megszervezése, lebonyolítása.
 Felső tagozatos kollégánk az összekötő a kerületi kulturális versenysorozatban
iskolánk és a K11 Kultúr - központ között. Eredményes munkáját mutatja, hogy
tanulóink, alsó és a felső tagozaton is 2. helyezést értek el.
 A team tagjai a fejlesztő munka mellett osztályfőnök-helyettesi feladatot is ellátnak.
 Arany-projekt felhívás, szervezése, Arany percekre felkészítés.
 Segítettük a 8. osztályosokat a mestermunkák elkészítésében.
 Tanulók kísérése: operába, színházba, cirkuszba.
 Iskolai és kerületi; Ki mit tud? előkészítése, szervezése, és zsűrizés.
 Iskolai és kerületi versmondó versenyen zsűrizés.
 Reggeli ügyelet, napközis helyettesítés.
 Szoros kapcsolatot tartottunk a VII. kerületi Szakszolgálattal, részt vettünk a szakmai
napjukon, és a vezetőjük, valamint szakembereik is több alkalommal látogatták meg
iskolánkat.
A team erősségei:
Széleskörű szakmai ismeretek, elkötelezettség, együttműködési készség, nyitottság,
rugalmasság, a problémákhoz való érzékeny viszonyulás.
Igyekszünk a pedagógiai kihívásoknak megfelelni.
Változatos, egyéni képességekhez igazodó tudatos, óraszervezéssel arra törekszünk, hogy
fejlesszük azokat a képességeket, készségeket, melyek hiánya tanulási nehézséget,
tanulási zavart okoz a tanulóknál.
Az elfogadó attitűd, a tanuló központúság miatt, a gyerekek szívesen, és aktívan
dolgoznak a fejlesztő órákon.
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Jó kapcsolatot alakítottunk ki, az osztályfőnökökkel, a szaktanárokkal, szülőkkel,
gyerekekkel, a különböző szakszolgálatokkal.
Nehézséget jelentett a tanulók vizsgálatra küldése, és a szakvélemények iskolánkba való
érkezése is.
Néhány esetben kisebb problémát jelentett a fejlesztő órarend összehangolása a
tanórákkal. Nehéz úgy beosztani a tanulókat, hogy egy-egy fő tárgy ne essen bele a
fejlesztő órákba.
Azoknál a tanulóknál, akiknél hiányzik a tanulási motiváció és a tanórákon nem
dolgoznak, a heti 2 fejlesztő óra alatt nem lehet az adott évfolyam követelményeit
elsajátíttatni.
Papp Ferencné
fejlesztőcsoport-vezető
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Ökoiskolai beszámoló
2016/2017. tanév
.Iskolai szinten minden munkaközösség képviselője részt vesz az éves munka tervezésében,
szervezésben. az előző évekhez hasonlóan a feladatokhoz a felelősöket kértünk fel.
Fő feladataink voltak iskolai szinten:
1. Részt veszünk a LIGET Egyesület Szitakötő oktatási programjában:
- alsó tagozaton, .
- felső tagozaton (magyar és vizuális nevelés) órákon.
- belső továbbképzésen vett részt a tantestület az őszi számhoz kapcsolódóan
- a harmadikosoknál foglalkozást láthattunk
- a folyóirat honlapjára óravázlatokat, feladatokat töltöttünk fel.
2. 3 hetes- iskolai órarendbe beépített foglalkozásokat tartottunk a Hermann Ottó
Vándorkiállítás kereteiben. A foglalkozásokat Bencze Erzsébet, Szeszenka Gabriella,
Komaság Margó és Tállai Zsuzsa vezette. A munkába bevontuk a főiskolai hallgatókat
is. Diákjainknak a foglalkozások nagyon tetszettek.
3. Őszi öko- és egészségnap keretein belül témánk volt az egészséges táplálkozás és
életmód, a káros szenvedélyek, a fenntarthatóság témaköre.
4. A Digitális Témahét keretében több természettel kapcsolatos témát dolgoztunk fel –
„ZÖLDÁG PROJEKT”
5. A Fenntarthatósági Témahét keretében részben tanórákba beillesztve használtuk fel az
ajánlott témákat. Iskolai szinten részt vettünk a Fővárosi Állatkert által meghírdetett
Fenntarthatósági keresős játékon.
6. Alsó tagozaton több osztály tavasszal részt vett a Békamentésen, illetve projekt
keretében feldolgozták egy természetes vízi élőhely megfigyeléseit.
A fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó oktatási, sport és diákönkormányzati
programok ökoiskolai tervünk szerves részei.
A Gyümölcsprogram keretében az egészséges táplálkozás tanórai keretekben is
megjelenik.
Tavasszal a Magonc óvoda gyerekeit láttuk vendégül a Víz világnapja alkalmából.
Negyedikeseink segítségével játékos formában ismerkedhettek meg a víz tulajdonságaival,
éltető erejével.
A DÖK-kel összehangolva már hagyománnyá vált az őszi és tavaszi iskolai sport és
akadályverseny, a papírgyűjtés és tisztasági verseny. Ősszel diákjaink részt vettek a szüleikkel
együtt a kerületi futóversenyen is. Iskolai kirándulás kereteiben Szigetváron voltunk a Zrínyi
napok alkalmából.
Pozitívan értékeljük, hogy több osztályunknak sikerült Budapest határain kívül
kirándulásokat szervezni. Ezek között volt több napos is.
A munka eredménye folyamatosan tapasztalható, mindenki együttműködő munkájában
nyilvánul meg.
Tállai Zsuzsanna
ÖKO-csoport vezető
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Diákönkormányzat beszámolója
2016 / 2017. tanév
Mozgalmasan telt a 2016/17-es tanév. Folytatódott az iskolai „Ki mit tud?”
tehetségkutató rendezvény, melyre szép számmal jelentkeztek továbbra is a szereplők,
igényes és változatos produkciókat láthatott a közönség. A döntő sztárvendége az idei
tanévben is az iskola akrobatikus rock & roll csapata volt, akik táncukkal elsöprő sikert
arattak.
Februárban a felső sulibuli a farsang jegyében került megrendezésre. Sok tanuló
érkezett jelmezben, a jelmezversenyen ennek megfelelően helyezéseket érhettek el. Ennek a
rendezvénynek továbbra is a szív és szívkirálynő választás a csúcspontja.
Szintén ebben a hónapban postázták ki a Diákönkormányzat képviselői a szívhez szóló
Valentin napi leveleket, mely az iskolánk összes tanulóját érintette.
A tavaszi papírgyűjtés kiemelkedő eredménnyel zárult, az osztályok többsége szépen
helyt állt és több tonnányi papír gyűlt össze.
A tanévzáró sulibulit májusban rendeztük meg. Júniusban kihirdettük az egész éves
pontozásos verseny eredményét is, mely a tanév során lebonyolított versenyek számából
tevődött össze (faliújság, Jeles napok, projektek, papírgyűjtés).
A karácsonyi projekt keretében megrendezett bolhapiac új színfoltot hozott az iskola
életében, a következő tanévben az alsó tagozatosokat is bevonjuk ebbe a programba.
A Dök- képviselők munkájával maximálisan elégedett vagyok, aktívan és kreatívan
vesznek részt az iskolánk szabadidős tevékenységeinek megszervezésében és
lebonyolításában.
Eddigi programjaink sikeresek és kedveltek voltak a tanulók és a kollégák körében egyaránt,
ezért nagyon hálás vagyok ennek a kiváló csapatnak.
Köszönöm a vezetőség, a kollégák, és a lelkes Dök- képviselők éves munkáját és
együttműködését.

Tripolszky Judit
a diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Belső Ellenőrzési és Iskolafejlesztési Csoport
A belső önértékelés és a továbbképzések szervezéséért felelős csoport, munkaközösségek
közötti szerveződésű csoport.
1. Továbbképzések szervezése, tartása, lebonyolítása
A tanév céljai között szerepelt a belső továbbképzések folytatása és innovációként a Lépésről
lépésre programhoz kapcsolódó Módszertani Műhely létrehozásának előkészítése.
A LL tanítók számára bemutató órákat és azok külső szakértővel való elemzését szerveztük
meg. Továbbá a pécsi módszertani központba látogattunk szakmai ismereteink bővítése
érdekében (módszertani ötletek, óralátogatások, óramegbeszélések, a program kötelezőújszerű elemeinek megismerése).
A továbbképzéseket rendszeresen tartottuk a félév során, szerves folytatásaként az előző
évben megkezdett munkának. Ennek során tovább bővítettük a továbbképzési témákat –
Tanulás támogatása program és WANDA esetmegbeszélő csoport szervezésével..
Létrehoztunk egy közös felületet az interneten (Baross Tudástár), amelyen a témákkal
kapcsolatos ismereteket, segédanyagokat, mintaeszközöket helyeztük el, hogy bárki
használhassa, ha igényli. Közös szerkesztésű dokumentumokat is alkottunk, hogy láthassuk
egymás tervezett tevékenységeit, inspiráljuk egymást ötleteinkkel. Ezeket a szakmai
anyagokat folyamatosan bővítjük és megosztjuk egymással.
AZ ELTE Pedagógiai Intézetének munkatársaival egyeztettük a Tanulás támogatása
programot, majd nevelőtestületi tréning keretében dolgoztuk fel az ajánlott feladatokat.
Megvizsgáltuk feladatonként, hogyan illeszthetek be az iskolai oktató-nevelő munkába.
Az első félévben a Wanda esetmegbeszélő csoportunk sikeresen működött, bevontuk a
kerületből jelentkező óvónőket és pedagógusokat is a folyamatba.
Várható pozitív hatások:
 a pedagógus nem érzi egyedül magát a problémával
 szakmai közösség épül
 közvetve gazdagodik a módszertani kultúra
 a problémák professzionálisabb megoldáshoz jutnak
A második félévben pályázatírással kapcsolatos továbbképzésen vett részt a nevelőtestület,
melyeket külső szakember biztosított az iskola számára.
Az előző tanévben tartott coaching során felmerült az igény, hogy rendszeresen teremtsünk
alkalmat esetmegbeszélésekre. Jól strukturált formában, bizonyos szabályokat betartva kisebb
szakmai közösségek – nem feltétlenül munkaközösségek – a munkánk során felmerülő
problémák mögé próbálnak nézni, keresve az okokat, lehetőségeket a tovább lépésre.
Az idei tanévben a 6.a osztályfőnöke kezdeményezte ezt. Sikeresnek mondható a szaktanárok
együttműködése. Az adott osztályban a jelentős gondok megszűntek.
Várható pozitív hatások:
 a pedagógus nem érzi egyedül magát a problémával
 szakmai közösség épül
 közvetve gazdagodik a módszertani kultúra
 a problémák professzionálisabb megoldáshoz jutnak
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Javaslatok a szakmai munka fejlesztésére:
Iskolánk minőségbiztosításához használható/tovább gondolható ötlettel találkoztam egy másik
intézményben. Ott a következő gyakorlat a horizontális tanulás egyik formája: Minden
félévben minden pedagógusnak legalább két „bemutató órát” kell tartania, melyre
meghív/beszervez a tantestületből legalább két kollégát. Ezekhez az órát tartó kolléga
óravázlatot készít, majd önreflexiót, az órát látogató kollégák reflexiót írnak. A
dokumentumokat az óra tartója gyűjti össze, és menti egy meghatározott helyre.
Előnyök:
 jól előkészítheti a minősítési és tanfelügyeleti eljárásokat,
 alkalmat ad arra, hogy megismerjük egymás óráit,
 ha a különböző tagozatok látogatják egymás óráját, újabb lehetőséget kapunk az
együttműködésre.
2. Pedagógusminősítések
A pedagógusminősítések területén sok segítséget nyújthattunk a kollégáknak. Felülvizsgáltuk
a módosított kritériumrendszert, a szükséges dokumentumokat előkészítettük a
minősítésekhez. A tanévben egy gyakornokunk sikeresen pedagógus I. fokozatba került, két
kollégánk pedig kiváló minősítést kapott és pedagógus II. fokozatot ért el.

Komaság Margit
Belső Ellenőrzési és Iskolafejlesztési Csoport vezető
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A 2016. évi Országos Kompetenciamérés
Elemzés és intézkedési terv
A kompetenciamérés célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek
matematikai tudásukat és eszközhasználatukat, valamint szövegértési képességeiket a
tanulmányaik során és hétköznapjaikban alkalmazni.
1. Elért eredmények
A 2016-os Országos Kompetenciamérésen a 6. évfolyamon 42 tanuló vett részt, közülük 4 fő
SNI-s, 8 fő BTMN-nehézséggel küzdő, mentesülő 0 fő.
A 2016-os Országos Kompetenciamérésen a 8. évfolyamon 54 tanuló vett részt, közülük 2 fő
SNI-s, 16 fő BTMN-nehézséggel küzdő, mentesülő 1 fő.
Az elért eredmények az alábbiak az országos átlag képességpontjaihoz viszonyítva:
Kompetenciaterület

Átlagok
Országos
Baross Gábor Általános Iskola
Országos
Baross Gábor Általános Iskola

Matematika
Szövegértés

Teljesítmény 2016.
(képességpont)
6. évfolyam
8. évfolyam
1486
1597
1517
1604
1494
1568
1465
1571

A tanulóink által elért képességpontok 6. és 8. évfolyamon a matematika területén
magasabbak az országos átlagpontoknál. A szövegértés területen 6. évfolyamon alacsonyabb,
8. évfolyamon magasabbak az elért képességpontok.
Eredményeinket a következő tényezők befolyásolták negatív irányba:
 A családok szociális, gazdasági és kulturális háttere
 A családi elvárások, ösztönzés hiánya
 Pszichológiai tényezők: a tanulási igény alacsony foka, a belső késztetésből
vezérelt tanulás gyengesége, az érték- és teljesítményorientáltság hiánya, a
készségszintek alacsony foka, szövegértési problémák, a logikai készségek elemi
szintjének hiánya, a megtartó emlékezet gyengesége.
 A felmérés alatti nehézségek: a tanulók felszerelése hiányos, illetve a
taneszközök hiánya, gyenge monotónia-tűrés, a becslés és önellenőrzés hiánya.
2. Képességszintek
A 6. évfolyamon a 2. képességszint, 8. évfolyamon a 3. képességszint az úgynevezett
minimumszint, amely a további ismeretek megszerzéséhez és a mindennapi életben való
boldoguláshoz szükséges.
A minimumszintet el nem érő tanulók aránya javult az előző évhez képest.

Mérési terület
Matematika
Szövegértés

Évfolyam

Minimumszint

6.
8.
6.
8.

2.képességszint
3.képességszint
2.képességszint
3.képességszint

Minimumszint alatt teljesítők aránya (%)
Országosan Baross Gábor Általános
Iskola
17,3
11,5
20,8
8,6
9,2
3,0
14,9
9,1
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6.évfolyamon
Matematika mérésben az 1-2. képességszintet elérők száma 12 fő. A tavalyi eredményekhez
képest javulás tapasztalható (4 fővel kevesebb).
A CSH-index tükrében a FITjelentés alapján:

6.évfolyamon
Szövegértés területen az 1-2. képességszintet elérők száma 11 fő. A tavalyi eredményekhez
képest nagyfokú javulás tapasztalható (23-ról 11-re csökkent a minimumszint alatti tanulók
száma).
A CSH-index tükrében a FIT jelentés alapján:

8.évfolyamon
Matematika mérésben az 2. képességszintet elérők száma 6 fő. A tavalyi eredményekhez
képest nagyfokú javulás tapasztalható (11-ről 6-ra csökkent a minimumszint alatti tanulók
száma).
A CSH-index tükrében a FIT jelentés alapján:
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8.évfolyamon
Szövegértés területen az 2. képességszintet elérők száma 4 fő. A tavalyi eredményekhez
képest nagyfokú javulás tapasztalható (11-ről 6-ra csökkent a minimumszint alatti tanulók
száma).
A CSH-index tükrében a FIT jelentés alapján:

8.évfolyamon az előző évekhez képesti összehasonlító adatok alapján matematika és
szövegértés területeken a 2016. évi eredmény és a korábbi évek eredményei közötti különbség
(konf.int.) alapján a 2016. évi eredmény szignifikánsan jobb.
3. Családi háttérindex
Ha a CSHI-t (családi háttérindexet) vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy gyermekeink nagy része
rossz körülmények közül érkezik. Tanulóink összetétele szórt képet mutat, mind a
szociokulturális, mind a képességmegoszlás tekintetében.
Magas azoknak a tanulóknak a száma, akiknél rosszak a családi körülmények, kicsi zsúfolt
lakásokban laknak.
Tanulóink CSHI indexe alacsonyabb az átlagnál. Több tényező befolyásolja eredményüket: a
szülők alacsony végzettsége, nagyon kevés könyv található otthon, kevés tanuló rendelkezik
saját számítógéppel és internet eléréssel, sok a munkanélküli szülő - gyakran mindkettő, a
szülők nem tudnak segíteni a tanulásban.
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Eredmény a CSH-indexének tükrében:

A CSH-index tükrében kimutatható a hozzáadott pedagógiai érték. Tanulóink magasabb
eredményt értek el, mint az elvárható lett volna.
4. Fejlesztési feladatok - Ezen adatok ismeretében a következő intézkedési tervet hozzuk
4.1. Kitűzött célok és az azok elérését célzó feladatok
 A 3. képességszint elérése, az 1. és 2. képességszinten levő tanulók számának
csökkentése.
 A hátrányos helyzetű tanulók eredménye közelítsen az intézményi átlaghoz.
 Az erősségek megtartása mellett a következő területek fejlődjenek: önbizalom,
kitartás, szövegértés, matematikai problémák jelrendszerre képzése, érvelés.
 Képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő forrásokkal dolgozzanak a tanulók.
 Jól szervezett, az önálló tanulást támogató projektek tervezése, lebonyolítása jelenjen
meg iskolai-, évfolyam- és osztályszinten (Tudatos tanulás, célok megfogalmazása,
motiváció).
 Egyénre - adott esetben egyetlen gyerek képességeire - szabott projekteket tervezzünk,
amelyekkel lehetőséget biztosítunk az egyéni képességek fejlesztésére,
tehetséggondozásra.
4.2. A megvalósítás módszere, stratégia
 Az intézményfejlesztés céljai magukban foglalják a tanulói teljesítmények növelését.
 A legnagyobb változást az eredmények átlagában attól várhatjuk, ha a leggyengébben
teljesítő tanulóink eredményességét tudjuk növelni. E cél elérése mellett nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a jól teljesítő tanulók eredményének megtartását,
növelését sem.
 A differenciálás a mindennapi tevékenységünk alapja kell, hogy legyen.
 Tanulóink teljesítménye nagyon széles skálán mozog, ezt nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a napi tervezésnél.
- A 2. képességszint alatt teljesítő tanulók illetve a tanulási nehézséggel küzdő tanulók részére
továbbra is biztosítjuk a szaktárgyi korrepetálást, a napközi és tanulószoba keretein belül és
kívül egyaránt, a szülőkkel folyamatosan egyeztetve.
- Szakköröket szervezünk és 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozásokat biztosítunk a
tanulók részére.
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- A csoportbontás lehetőséget nyújt a fejlesztéshez, lehetővé teszi, hogy a tanár egy tanulóra
több időt tud fordítani egyéni segítségnyújtásként.
- Hospitálások és megbeszélések megszervezése, pedagógusok műhelymunkája
- Az eredményesség megtartása illetve jobb eredmények elérése érdekében továbbra is
fontosnak tartjuk, hogy szövegértési feladatok gyakorlásával a megoldási rutint kialakításuk,
minden tanórán kiaknázzuk a szövegértés fejlesztésének lehetőségeit. Növeljük az önálló
feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra időegységében.
- A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nemcsak a matematika
tantárgy sikere vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, hogy saját
szaktárgyi óráján, valamint a napközi és a tanulószoba tanulási ideje alatt az adott
szaktárgyhoz kapcsolódó különböző kompetenciákat fejlesztő feladattípusokkal ismertesse
meg tanítványait (például: grafikonok elemzése természettudományos tantárgyak esetében,
szövegértési feladatok, stb.).
- Az alsó tagozaton kapjon nagyobb súlyt a szövegértési kompetencia fejlesztése. Ne kerüljön
felső tagozatra gyengén olvasó gyermek.
- Mind a két mért területen a következő pedagógiai célokat és feladatokat fogalmazzuk meg
valamennyi tantárgy tanítása során:
 Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése és használata,
 táblázatok, grafikonok értelmezése és készítése,
 szövegalkotás a mindennapi élet területéről (például: csekk, menetrend, receptek stb.)
 memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba,
 koncentrációfejlesztés
 lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések gyakoroltatása,
 koncentráló képesség fejlesztése, a terhelés fokozatos emelése,
 a motiváció fejlesztése kooperatív munkaformák alkalmazásával,
 „másképp”, más módszerekkel való tanítás szükségessége,
 kompetencia alapú oktatást segítő programcsomagok használata,
 több csoportmunka szervezése napi szinten,
 a Bloom-féle taxonómia alkalmazása a feladatkiosztásban, differenciálásban
4.3 A szövegértés kompetencia fejlesztése érdekében
A gyakorlásnál alkalmazni kell
a rövid szöveges választ igénylő nyílt végű feladatokat
 rövid válasz, 1-1 elem
 szövegben adatok visszakeresését, lényegkiemelést
a hosszabb szöveges választ igénylő nyílt végű feladatokat
 magyarázatokat
 kifejtést
 „mit kérdezünk”? –típusú feladatokat
Kiemelt szerepet kap az olvasáskészség folyamatos fejlesztése minden tanítási órán
 hangos olvasás
 pontosság
 figyelem, fegyelem fejlesztése
Az fejlesztésben az újszerű szövegértési technikák alkalmazása elengedhetetlen.
A fejlesztésre a tanítási órákon kívül korrepetálásokon, előkészítő foglalkozásokon is minden
szaktanárnak figyelni kell.
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Feladatok:
Olvasástechnika, szövegértés, szókincsfejlesztés:
- Rendszeres hangos olvasás
- Irodalmi, történelmi természettudományos vagy technikai ismeretterjesztő szövegek
feldolgozása annak érdekében, hogy a gyerekek aktív közreműködők legyenek saját
tanulási folyamatukban
- Szövegalkotás a mindennapi élet területeiről
- Lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések gyakorlása
- Növelni kell az önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanórán belül.
- Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív
szókincsbe illesztése
Fogalmazási készség fejlesztése:
- A szóbeli számonkérések gyakoriságának növelése
Íráskészség fejlesztése:
- Munkafüzet – füzetvezetés, vázlatírás
- Íráskép, írástempó javítása
Gyakorlás során:
- Értelmezzünk grafikont, ábrát
- Memóriafejlesztés, memóriajátékok
- Koncentrációfejlesztés
- Kompetencia alapú oktatást segítő programok használata
Feladatok megoldása:
- A tanmenetébe tudatos tervezőmunkával mindenki építsen be tematikus
időmegjelöléssel, konkrétan elvégzendő feladatokat, a hozzájuk rendelt módszerekkel
és az ellenőrzés gyakoriságának és formájának kidolgozásával.
- A korábbiakhoz hasonlóan az éves tervezés során jelöljünk meg konkrét órákat
legalább kettőt a kompetenciaméréshez hasonló feladatlap megoldására és
értékelésére.
4.4 A matematika kompetencia fejlesztése érdekében
Fejlesztési feladatok
a tantestület számára
 az érveléskultúra fejlesztése
 a kitartás erősítése
 az időgazdálkodás fejlesztése
 a figyelem fejlesztése
a reál munkaközösség tagjai számára
 szakszövegek olvastatása, értelmeztetése
 szakszókincs fejlesztése (pl.: füzet végén szakszótár készítésének
segítségével)
 grafikus szervezők és a rendszergondolkodás elemeinek használatával, a
problémák felvetésével/magyarázatával
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a
feladatbank
feladatlapjainak
alkalmazása
(pl.:
térképészettermészetismeret/földrajz, térlátás pl.: hálókészítés, folttechnika ábrái,
hajtogatás – technika, feladatok olvasása, értelmezése- informatika

a matematika tanárok számára
 kompetenciafeladatokból tematikus feladatbank összeállítása
 az órákon, házi feladatoknál a feladatbank feladatlapjainak alkalmazása
 differenciált óraszervezés és –vezetés
 szöveges feladatok szerepének erősítése a feladatlapok segítségével
 szövegek matematikai nyelvre fordítása
 a tanmenetbe beépíteni a feladatbank feladatainak teljesítését
 egymás óráinak hospitálása különös figyelemmel a szöveges feladatok
megoldásának feldolgozási lehetőségeire
Iskolavezetőség
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