ELŐTERJESZTÉS
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Közgyűlésének
2021. október 28-i ülésére
Iktatószám: 12/11/2/2021.
Tárgy: A MROÖ által fenntartott köznevelési/közoktatási intézmények
2020/21-es nevelési évre, illetve tanévre vonatkozó szakmai beszámolóinak
ismertetése és elfogadása.
Szavazás módja: egyszerű többség
Előzetesen tárgyalja: MROÖ Oktatási Bizottsága
Melléklet: intézményi beszámolók (6 db)
Tisztelt Közgyűlés!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 85. §
(2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezi az
intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
Az MROÖ fenntartásában lévő köznevelési intézmények vezetői a 2020/2021.
nevelési-, illetve tanévről készített beszámolóit határidőre megküldték a MROÖ Hivatala
részére. A benyújtott éves beszámolók a 2020. szeptember 1-től, 2021. július 31-ig terjedő
nevelési-, illetve tanév szakmai értékeléséről szólnak.
A leadott beszámolókról megállapítható, hogy mindegyik áttekinthető, témakörönként
részletesen tagolt; szövegesen, vagy táblázati elrendezésben megfogalmazott és az általános
szempontokat tartalmazza.
A beszámolók tartalmi jellemzőjeként elmondható, hogy megfelelő részletezettséggel
tájékoztatást nyújtanak az intézmény működési feltételeiről, az adott év kiemelt feladatainak
intézményi megvalósításairól, adott év során végzett különböző intézményi feladatokról
valamint az elért eredményekről. Jellemzően adatokra épülő elemzéseket, összegzéseket,
előremutató további cél- és feladat meghatározásokat is tartalmaz a legtöbb dokumentum.
Az intézményi beszámolók eredeti példányai megtekinthetők a MROÖ Hivatalában.
A beszámolókat az MROÖ Oktatási Bizottsága is véleményezi 2021. október 28-i
ülésén, mely álláspont a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést az oktatási intézmények 2020/2021-es nevelési-, illetve
tanévre vonatkozó szakmai beszámolóinak megtárgyalására és elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy:
a) elfogadja a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
2020/2021. évi szakmai munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal,
b) elfogadja az Eleki Román Általános Iskola 2020/2021. évi szakmai munkájáról szóló
átfogó beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal,
c) elfogadja a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2020/2021. évi
szakmai munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal,
d) elfogadja a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 2020/2021. évi szakmai
munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti
tartalommal,
e) elfogadja a „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
2020/2021. évi szakmai munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 5. számú
melléklete szerinti tartalommal,
f) elfogadja a Románvárosi Óvoda 2020/2021. évi szakmai munkájáról szóló átfogó
beszámolót az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Kozma György elnök

Gyula, 2021. október 28.

Kozma György
elnök
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Beszámoló Körösszakáli és Bedői
Tagóvoda
2020-2021 nevelési év
OM azonosító: 201146

Készítette: Kakócz Zsoltné
Tagint.vezető
Ph.
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A nevelőmunkát az alábbi tényezők befolyásolták:
Az idei nevelési évet is szervezetileg megújulva indítottuk. A Körösszakáli és Bedői Tagóvodák
vezetői feladatait egy

tagintézmény vezető látta el, szorosan együttműködve az

óvodapedagógusokkal. Köszönöm a mindenkori segítséget. A személyi feltételeket
zökkenőmentesen tudtuk biztosítani az év elején.
A nevelési év második felében a COVID 19 vírus miatt kialakult járványügyi veszélyhelyzet
minden munkavállaló napjait átalakította. A fenntartóval közösen folytatott folyamatos
egyeztetéseknek köszönhetően minden dolgozó további munkájára szükség volt és van.
A nehéz időszakot a kollégák intézményi átcsoportosításával, megfelelő mennyiségű
szabadságok kiadásával, táppénzzel vészeltük át, oldottuk meg.
A legnehezebb talán a bizonytalanság volt szülők és kollégák
részéről egyaránt. Mindemellett e nehéz időszakban példaértékű volt az egymáshoz való
alkalmazkodás, segítségnyújtás, feladatmegoldás. Igyekeztünk a legjobb tudásunknak
megfelelően helyt állni, ami természetesen sok tanulsággal szolgál mindannyiunk számára.
Ennek megbeszélése nem marad el.
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2. Tárgyi feltételek:
Mindkét tagóvodában Fenntartói pályázat útján az udvari játszótér EU kompatibilis
felújítása történt ebben a tanévben, összesen 4.000000Ft értékben.

3. Továbbképzés:
Belső továbbképzések:
Az idei nevelési év első félévében a munkaközösségek továbbra is magas szinten végezték
szakmai munkájukat. Az előző évek tapasztalatai meghallgatásra találtak, építkeztetek azokból.
Komoly szakmai beszélgetéseknek voltam részese. Örömmel tölt el, hogy elmondják
véleményeiket az előbbre jutás érdekében. Fontos, hogy ez legyen egyfajta „jó gyakorlat”, mert
az együtt gondolkodás, az egymás segítése egy jó szervezet alapja. Mi ezen az úton haladunk. A
munkaközösségi foglalkozásokon a kollégák részvétele továbbra is elvárt. A második félévre
tervezett foglalkozások a vírushelyzetre való tekintettel elmaradtak.

Külső továbbképzések: A vírus helyzetre való tekintettel elmaradtak.
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Minősítésen illetve tanfelügyeleti látogatáson részt vett kollégák:
Pedagógus minősítés:
Kovácsné Majoros Ilona

Vezetői tanfelügyelet:

Intézményi tanfelügyelet:
Pedagógusi önértékelés:

Vezetői önértékelés:
Intézményi önértékelés:

Ped. II.

2021.02.14.

Ebben a tanévben a
járvány miatt elmaradt.

Ebben a tanévben a
járvány miatt elmaradt.
Kovácsné Majoros Ilona
Berkéné Monok Irén

Kakócz Zsoltné
A Bedői Tagóvodában

Intézményi szinten, illetve az Oktatási Hivatal szervezésében történő eljárások a második
félévben elmaradtak a járványveszély miatt.
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5.

Gyermeklétszám adatok :
Körösszakáli
Óvoda

Bedői
Óvoda

Óvoda

Összesen

29

9

29

9

HH

16

5

21

HHH

4

0

4

0

2

létszám
román
nemzetiségi

védelembe
vett

2

38

38

SNI

0

1

1

BTMN

0

0

0

26

10

várható
létszám

5

36

6. Pedagógiai munka értékelése:

A 2019-20-as nevelési év pedagógiai munkájának értékelésénél az előző évekhez hasonlóan a
tagóvodák vezetői beszámolóit, a munkaterv alapján elvégzett vezetői látogatások tapasztalatait
és a munkaközösségek szakmai tevékenységét vettem figyelembe. A személyes helyszíni
szakmai látogatások március közepéig történtek. Egész év folyamán azonban igyekeztem a
tagóvodák helyzetét személyesen is megismerni, osztozni az örömökben, segíteni a
megoldandó feladatokban. (Az éves beszámolók mellékelve.) A pedagógiai munka éves
összegzése során örömmel mondhatom, hogy nevelőtestületünk magas színvonalú szakmai
munkát végez, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása mellett. A feladatellátási helyek
természetesen különbözőek, de a helyi adottságokhoz, lehetőségekhez, igényekhez, az
óvodapedagógusok személyiségéhez, a gyermekcsoporthoz és az egyes gyerekhez igazodtak a
nevelési év során. A célok és feladatok betartása mellett a másság és a hasonlóság egyaránt
megjelenik a csoportok életében. Jellemző az egymás segítése, az őszinte szakmai
beszélgetések megléte, helyi szinten mindenképp.
A tavaszi hónapokban a COVID 19 vírus miatt kialakult járványügyi helyzet felülírta, így az óvodák
teljes illetve részleges zárásakor az alkalmazotti közösség megfelelő átcsoportosításával oldottuk
meg a gyermekek nevelését. Ezáltal jobban megismertük egymást szakmailag, emberileg egyaránt.
A nehéz időszakban is tanultunk egymástól, fejlődtünk bizonyos területeken. Az otthon maradó
gyermekek nevelését, ismereteik gyarapítását, képességeik fejlesztését az internet segítségével,
”Home Ovival„ tettük folyamatossá. A szülők számára létrehozott közösségi internetes felületen,
ami minden szülő számára elérhető volt, heti témának megfelelően, napi lebontásban különféle
tevékenységeket ajánlottunk. A tapasztalatok igen változatosak intézményi szinten. Mint minden
helyzetben vannak aktív, gyermekeiket lehetőségeikhez mérten segítő és kevésbé együtt
gondolkodó szülők. Voltak, akik rendszeresen fényképet küldve, örömmel osztották meg a
választott tevékenységet a szülői csoportokban, így egymást is biztatva annak kipróbálására.
Óvodapedagógusaink élő adásban mesét olvastak fel illetve láb és tartásjavító torna is zajlott,
ábrázolással kapcsolatos technikák, ének-zenei tevékenység, matematikai tartalmú logikai játékok,
nemzetiségi ismeretek is előkerültek. Továbbra is az évszakok és a hagyományok adták a keretet

Összességében elmondható, hogy óvodapedagógusaink kreativitása és interaktív hozzáállása
sikeressé tette ezt az időszakot. Nem feledkezhetünk meg a nevelést segítő alkalmazottak
segítségéről sem. A folyamatos takarítás, fertőtlenítés fokozottan, a járványügyi helyzet
előírásainak megfelelően zajlott. Sok előremutató tevékenységet végeztek. (varrás,
ajándékkészítés, takarítás, udvar rendezése, stb.) Ezek mellett megvalósult az otthon lévő
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gyermekek étkezésének biztosítása igény szerint. A fenntartó erre különösen nagy hangsúlyt
fektetett. Az első hetek nehézségei után folyamatosan biztosított volt a fertőtlenítő szerek és az
eldobható műanyag edények beszerzése.

Az intézmény vezetővel folyamatos volt a

kapcsolattartás, heti rendszerességgel egyeztettük a munkabeosztást, a szabadságolási tervet.
Igyekeztünk egyenlő feltételeket biztosítani a munka és a szabadság arányában is.
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A pedagógiai munka éves összegzése során örömmel mondhatom, hogy nevelőtestületünk
magas színvonalú szakmai munkát végez, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása mellett.
A feladatellátási helyek természetesen különbözőek, de a helyi adottságokhoz, lehetőségekhez,
igényekhez, az óvodapedagógusok személyiségéhez, a gyermekcsoporthoz és az egyes
gyerekhez igazodtak a nevelési év során. A célok és feladatok betartása mellett a másság és a
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A tavaszi hónapokban a COVID 19 vírus miatt kialakult járványügyi helyzet felülírta, így az óvodák
teljes illetve részleges zárásakor az alkalmazotti közösség megfelelő átcsoportosításával oldottuk
meg a gyermekek nevelését. Ezáltal jobban megismertük egymást szakmailag, emberileg egyaránt.
A nehéz időszakban is tanultunk egymástól, fejlődtünk bizonyos területeken. Az otthon maradó
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gondolkodó szülők. Voltak, akik rendszeresen fényképet küldve, örömmel osztották meg a
választott tevékenységet a szülői csoportokban, így egymást is biztatva annak kipróbálására.
Óvodapedagógusaink élő adásban mesét olvastak fel illetve láb és tartásjavító torna is zajlott,
ábrázolással kapcsolatos technikák, ének-zenei tevékenység, matematikai tartalmú logikai játékok,
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Összességében elmondható, hogy óvodapedagógusaink kreativitása és interaktív hozzáállása
sikeressé tette ezt az időszakot. Nem feledkezhetünk meg a nevelést segítő alkalmazottak
segítségéről sem. A folyamatos takarítás, fertőtlenítés fokozottan, a járványügyi helyzet
előírásainak megfelelően zajlott. Sok előremutató tevékenységet végeztek. (varrás,
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kapcsolattartás, heti rendszerességgel egyeztettük a munkabeosztást, a szabadságolási tervet.
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Nehéz időszakon vagyunk túl mindnyájan. A kormány döntésének megfelelően május végétől
újra nyitottak óvodáink. A gyermeklétszámnak megfelelően szervezzük a nyári életet tagóvodai
szinten.
A 2020-21-es nevelési évben intézményi szintű együttműködésünkben fontosnak tartottuk:
-

a nevelési év elején kitűzött céljaink és feladataink megvalósítását,
A kiemelt feladataink megvalósítása a kialakult helyzet miatt részben valósult meg.
A gyermeki személyiség nyomon követése a második félévben csak részben volt
kivitelezhető

a

nagymértékű

személyes

kapcsolat

hiánya

miatt.

A

szervezetfejlesztés azonban akaratunkon kívül is pozitív irányba fejlődött a kialakult
helyzethez való alkalmazkodással, egymás segítésével.
-

jól működő kapcsolatrendszer kiépítését a tagóvodák vezetői, a csoportok
óvodapedagógusai, a munkaközösségek vezetői és a teljes alkalmazotti kör között,
A szervezeti egység felfelé és lefelé építkezéssel működik, az előző éveket is
elemezve hatékonyabban. Fontos, hogy minden kolléga igen fontos láncszem a
szervezetben, s a megfelelő feladathoz a lehető leghatékonyabb személy legyen
rendelve. Jó úton haladunk.

-

a képességeinknek, tudásunknak megfelelő minőségi munkát,
A szakmailag magasan képzett kollégák példaként álljanak a szervezet egészében,
tudásukat osszák meg egyénileg és különböző szakmai fórumokon is. S mindehhez
legyen meg az aktív, érdeklődő „közönség” is. Ez folyamatos feladat és elvárás is.

-

a vezetőkkel közösen felállított követelményrendszerben való megfelelést
valamennyi munkakörben,
Az alkalmazotti kör minden tagjának kötelező érvényű a munkaköri leírásban
foglaltak betartása, a helyi vezetőnek pedig az ebben való segítés, ellenőrzés.

-

együttműködésünkben a toleranciát, segítőkészséget, egymás munkájának segítését,
Példaértékű a szervezeten belül. Mindezekkel az értékekkel kevésbé azonosuló
kollégákat tájékoztatni szükséges a helyes morális magatartás értékéről.

-

a szakmai munkaközösségek munkájában és a továbbképzéseken való aktív
részvételt, a tapasztalatok továbbadását, a képzés, önképzés különböző formáin való
részvételt,
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A következő nevelési év reményeim szerint hatékonyabb lesz e tekintetben.
-

a meglévő értékeink, hagyományaink, helyileg kialakított szokásaink megőrzését, A
felsoroltak együttesen képezik a biztonság, a fejlődés, a reformok alapját.

-

a baleseti források kiküszöbölését,
Nagy hangsúlyt fektetünk a baleseti szabályok betartására, a személyi és tárgyi
feltételek magas szintű meglétére.

-

a tagóvodákban felmerülő, helyi szinten megoldható problémák házon belül
kezelését,
Az intézményi szervezetnek a tagóvodák az alappillérei. Az előzőekben már
említett szervezetfejlesztés folyamatos feladat marad.

-

külső kapcsolataink ápolását a szülőkkel, fenntartóval, civil szervezetekkel,
iskolákkal, a nevelést segítő intézményekkel, szakemberekkel, kulturális
intézményekkel,
Az eredmények eléréséhez a külső kapcsolatrendszerrel való szoros együttműködés
elengedhetetlen. Folyamatosan változik (minden nevelési év más gyermekek és szülők
együttese), de meg kell találnunk az együttműködés leghatékonyabb módját. Ez nem
könnyű feladat az óvodapedagógusok részéről. Az öröm és a kudarc nem állnak messze
egymástól. Egymás segítése elengedhetetlen. A konfliktuskezelési tréning, mint segítő
módszer elgondolkodtatásra késztet a későbbiekben.

-

az eredményes, hatékony együttműködést, az egyeztetést, a helyi igények
összehangolását.
Az évek során nagyrészt kialakult az egy intézmény szemlélet. Nem könnyű
látásmód vezetői szinten sem. A lemondás hiánya, az elégedetlenség hátráltatja a
hatékonyságot,

a

nevelőmunka

eredményességét,

óvodáink

hírnevét.

Nevelőtestületi értekezleten mindenképpen érdemes témafelvetés lesz. Számítok az
előremutató javaslataitokra, véleményetekre.
Kitűzött nevelési feladataink megvalósításánál törekedtetek:
A gyermeki személyiség tiszteletben tartása mellett minden gyermekben meglátni a jót, a
képességeik maximumát. A mércét magasra állítottuk

magunkkal szemben is, pedig

nehézségek akadtak ebben az évben is bőségesen. A társadalmi, szülői elvárások, a törvényi
változások folyamatos betartása, a magas gyermeklétszám, az esetleges személyi és tárgyi
feltételek hiánya, s nem utolsó sorban a vírushelyzethez való alkalmazkodás nehézségei. A
kollégák nagy százaléka a hivatástudat magas szintjéről tett tanúbizonyságot.
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Kevésbé alkalmazkodó tagok is vannak minden szervezeten belül, így nálunk is. Velük az
egyéni beszélgetés tűnik a leghatékonyabbnak tagóvodai, és ha szükséges intézményvezetői
szinten.
A gyermekek egyéni sajátosságainak megismerésére alapozott képességfejlesztésre, az SNI
gyermekek gyógypedagógusokkal való közös fejlesztésére egységes kereteket igyekeztetek
biztosítani. A tavalyi évhez képest is emelkedett a valamilyen problémával küzdő gyermekek
száma. Ennek következtében az óvodai élet mindennapjai is átalakulnak, más szervezést
igényel a csoportok egészséges szokásainak, sajátos hangulatának kialakítása.
Az egymásra figyelés, a tolerancia a szakmaiság megtartásával és betartásával együtt történt.
Az ehhez szükséges kapcsolatrendszer már több éve kialakításra került, s a személyi feltételek
tekintetében olajozottan működik.
Az óvodás gyermek életkorából fakadóan érzelem vezérelt. E területre a befogadás pillanatától nagy
hangsúlyt fektetünk. Fontosnak tartottuk, hogy az óvodában a gyermeket érzelmi biztonság, állandó
értékrend, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül, melyben megvalósulhat erkölcsi, szociális
érzékenységének, én- tudatának alakulása; egyúttal teret kapnak önkifejező törekvései. Legfőbb
célnak tartottuk, hogy társas kapcsolataikat az egymásra való odafigyelés, elfogadás jellemezze. A
felnőtt- gyermek kapcsolatban a bizalmat sugárzó, pozitív kommunikációra helyeztétek a hangsúlyt,
mely által fejlődött önértékelése, egymás előítélet mentes elfogadása. Nagycsoportosoknál jellemző
volt a kompromisszumok keresése, a kisebb társakkal szembeni támogató, segítő magatartás, de a
saját szféra iránti igény is.

Az egészséges életmód szokásainak megalapozásával, a környezet adta lehetőségek maximális
kihasználásával segítettétek a gyermekek testi nevelését. A mozgásigény kielégítésére, a
mozgáskoordináció fejlesztésére számos jó példát olvastam a beszámolókban. Az óvodák
udvarai az évek során gazdagodtak olyan játékeszközökkel, melyek mindezeket segítik. A
gyermekek zárt térben lévő mozgásfejlesztése is megoldott a változatos eszközök és az
óvodapedagógusok kreativitása által. Fontos, hogy a helyi adottságok kihasználását tartjuk
szem előtt, természetesen folyamatosan keresve az új lehetőségeket, partnereket, helyszíneket.
A tervezés és a megvalósítás során változatos játéktevékenységeket biztosítottatok a gyermekek
számára, melyet a megfelelő élmények nyújtásával, adott tevékenységek ráhangolódásával
alapoztatok meg. Ne feledjük, mindenhez idő kell, s nem mindenkinek ugyanannyi.
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A tágabb és szűkebb környezet gyermekek által való megismertetését különböző kultúrák
hagyományaiba való bepillantással, kirándulásokkal, pályázatokon való részvétellel
igyekeztetek biztosítani. Maximálisan kihasználjuk az életkori sajátosságokból fakadó
gyermeki kíváncsiságot, melyet kiválóan beillesztetek a nevelés folyamatába. A tagóvodák
sajátos arculata tükrözi személyiségüket, a közösség összefogását, munkánk szeretetét. Nem
minden a pénzen múlik.
A halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek hátránycsökkentése, a szülők
tájékoztatása, az intervenciós együttműködés továbbra is az óvodai mindennapok szerves része.
(Több fórum szociális segítő kolléga együttműködésével.) A differenciálás, az egyéni
hátrányok leküzdése, kompenzálása a csoportok összetételéből fakadóan más és más. Szakmai
kompetenciátok és a hivatástudat biztosíték a megoldásra. Ha szükséges kérjetek segítséget,
ahogy eddig is történt.
A két nemzetiségi óvodában a román nemzetiségi nyelv megszerettetése és az értékek
megőrzése magas szinten valósul meg. Erre települési szinten illetve a tanfelügyelőktől is
megerősítést kaptunk. (kirándulás, szakmai nap, nemzetiségi hét, fellépések, tehetségcsoport,
stb.)
A természeti, társadalmi környezet megismertetése, az együttélés szokásainak és szabályainak
elsajátíttatása a szocializáció alapja. Az óvodás gyermekek családjaival szoros, együttműködő
kapcsolatot igyekeztek kialakítani, bár tudjuk adódnak nehézségek. Az érzelmi nevelés
fontossága, a szociális érzékenyítés, a természeti kincsek megismerése mind segítik a
személyiségfejlődés folyamatát. (kirándulás)
Az

óvodapedagógusok

szakmai

tudásuknak,

fejlődésben

való

megújulásuknak,

kreativitásuknak köszönhetően törekedtetek a tapasztalatok és ismeretek komplex módon
történő nyújtására, az egyéni, felfedező ismeretszerzésre. Ebben segítséget nyújt a szakmai
fórumokon, munkaközösségi foglalkozásokon való részvétel, de esetenként a spontán szakmai
beszélgetés is.
A nevelőmunkát a nevelésben résztvevő minden kollégának köszönöm szépen. A közös
nevelési elveket betartva igyekeztetek megfelelni a célul tűzött feladatok megvalósításában.
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Intézményünk erősségei:
Tagóvodáink közötti együttműködő kapcsolat, a sajátos arculat megtartása mellett,
- a szakmai munka színvonala,
-

hátránycsökkentés,

 integrált nevelési feladatunk ellátása, az óvodánkba járó SNI gyermekek
fejlesztésének megszervezése,
 a játékban rejlő fejlesztési lehetőségek keresése, tervezése, megvalósítására való
törekvés, szakmai kreativitás,
 a román nemzetiségi hagyományok ápolása,a román nyelv élővé tétele.
 óvodáink tárgyi környezete, a környezetesztétika,
-

az óvodai dokumentumok vezetésének összehangoltsága intézményi szinten,

-

differenciált tervezés az átlagostól eltérő képességű és ütemben fejlődő gyermekekre
(tehetséggondozás, felzárkóztatás),

-

a gyermekek mérése, az erre épülő fejlesztési tervek, (átdolgozása megtörtént,
felülvizsgálata folyamatban)

-

a szakmai munkaközösségek foglakozásai, szakmai beszélgetései, a szakmai munka
színvonalának emelése érdekében,

 hagyományteremtő és őrző programjaink megvalósítása (közös programok, egyéb
szervezések, szülő – óvoda kapcsolat),
Fejlesztendő területek:
-

a tanügyi dokumentumok tartalmi koherenciája (pedagógiai program - csoportnapló)

-

a szakmai nyelv használata szóban és írásban egyaránt (csoportnaplóban, a gyerekek
személyi anyagában a tevékenységek pontos neve a PP-nak megfelelően…),

-

arányos feladatvállalás, intézményi és tagóvodai szinten egyaránt,

-

a pontos információáramlás,

-

a pontos adminisztráció,

-

a csoportnaplók elektronikus felületen történő használata,

-

„A gyermeki személyiség nyomon követése” dokumentum felülvizsgálata.
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Javaslat:
A tanügyi dokumentumok vezetése az előző évekhez mérten már sokat változott pozitív irányba, de
elégedettek sajnos még nem lehetünk. A tapasztalatokra építve sokat fejlődött az írásos munkák
szakmai nyelvezete, de fontosnak tartom a folyamatos önképzést, szakmai segítség kérését, s annak
elfogadását is.

A tavalyi évhez képest már előrébb járunk e téren, de hátra nem dőlhetünk. A járvány idején a
folyamatos változások megkövetelték mindenkitől a naprakész, hiteles információáramlást.
Nem volt könnyű, de megoldottuk.
A pontos, szakszerű adminisztráció, nem a vezető kívánsága, hanem törvényben meghatározott
feladat, mely minden óvodapedagógus kolléga számára kötelező. Sokszor hallom, hogy
szívesebben tevékenykednek a gyermekek között, mint írnak. Nagyra tartom a gyakorlati
megvalósítást, gyermekszeretetet, de az előzőekben említett feladat is az óvodapedagógusi munka
része. Tartsuk ezt is szem előtt a mindennapok során. Ha elakadtok, kérjetek segítséget,
gondolkodjatok közösen a hiányosságok csökkentése érdekében.

A tavalyi nevelési év végén átdolgozott, és a nevelőtestület által elfogadott „Gyermeki fejlődés
nyomon követése” dokumentum kipróbálása a gyakorlatban csak részben tudott megvalósulni
a kialakult járványhelyzet miatt. Az induló új kiscsoportosok fejlődésének nyomon követésével
került bevezetésre, és felmenő rendszerben épült be óvodánk nevelési gyakorlatába. A
pedagógusok a dokumentumokat jól átlátták, a gyermekek felmérése, és fejlesztése a
dokumentumokban rögzítésre került. A koronavírusos időszakban a gyerekek nagy részének
online óvodai fejlesztése valósulhatott csak meg, így az év végi felmérések elmaradtak. A
gyermeki fejlődés nyomon követése 2020 szeptemberében folytatódik.
A beíratási eredmények függvényében újabb intézményi átszervezésen vagyunk túl. Ismét új
feladatok előtt állunk intézményi szinten.
Az idei rövid nyáron kívánom, hogy legyen lehetőségetek feltöltődni, pihenni, kikapcsolódni.
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A Körösszakáli Tagóvoda éves
értékelése
a 2019/2020 nevelési évről

Készítette:
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Kakócz Zsoltné
Tagint.vez.

A pedagógiai munka értékelése:
Mindkét csoport nevelőmunkájáról elmondható, hogy a magas létszám, és a nagyon vegyes
életkori összetétel fokozott terheket ró az óvodapedagógusokra, mind a tervezőmunka, mind a
megvalósítás során. Nehéz a differenciálást megvalósítani, ha az óvónő egyedül van a
csoportszobában. Segítség a dajka, illetve nagyon nagy segítség a pedagógiai asszisztens segítő
jelenléte, melyre szinte mindegyik óvodapedagógus folyamatosan igényt tartana.
A pedagógiai munka tervezését, szervezését, és megvalósítását is befolyásolta a járvány miatt
kihirdetett rendkívüli helyzet. Az összevont, majd nagyon kis létszámra lecsökkentett bontott
csoportok, mind-mind befolyásolták a munka alakulását.
A gyermekek fejlődésének nyomon követése dokumentumainak vezetését a rendkívüli helyzet
idejére felfüggesztettük.
A csoportnaplót vezettük, ( ebben az évben bevezetésre került az e-napló vezetése.)de a
tervek megvalósítása teljesen újszerű formában zajlott. A zárt facebook csoportokba töltötték
fel az óvodapedagógusok a heti témakörhöz kapcsolódó mesét, verset, éneket, ábrázoló
tevékenységet, feladatokat, versengéseket. A bátrabb óvó nénik, maguk is megjelentek a
képernyőn mesével, dallal, magyarázattal. A kevésbé bátrak fázisfotókat készítettek pl a
barkácsoló tevékenységről, így segítve a szülőket abban, hogy színesebbé tudják tenni az otthon
töltött napokat.
Kollégáim számtalan ötlettel álltak élő, új képességeiket mutatták meg, bebizonyítva most is,
hogy képesek a megújulásra. A most szerzett tapasztalatainkat, tudásunkat vírustalan időkben
is hasznosítani fogjuk.

Érzelmi, erkölcsi nevelés, szocializáció:


E területre a befogadás pillanatától nagy hangsúlyt fektettünk. Minden esetben szem
előtt tartottuk, hogy a gyermek érzelemvezérelt. Fontosnak tartottuk, hogy az óvodában
a gyermeket érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, szeretetteljes légkör vegye
körül, melyben megvalósulhat erkölcsi, szociális érzékenységének, én- tudatának
alakulása; egyúttal teret kapnak önkifejező törekvései.

Legfőbb célunknak tartottuk, hogy társas kapcsolataikat az egymásra való odafigyelés,
elfogadás jellemezze. A felnőtt- gyermek kapcsolatban a bizalmat sugárzó, pozitív
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kommunikációra helyeztük a hangsúlyt, mely által fejlődött önértékelése, egymás előítélet
mentes elfogadása. Nagycsoportosoknál jellemző volt a kompromisszumok keresése, a
kisebb társakkal szembeni támogató, segítő magatartás, de a saját szféra iránti igény is.
Előfordul még, hogy felnőtt segítségére volt szükség az esetleges konfliktushelyzetek
megoldásánál, mely óvónői mintaadással történt. A kiscsoportosoknál is elvétve akad már
csak konfliktus a játékeszközök birtoklásából adódóan, melyet legtöbb esetben önállóan
megoldottak. Egyes gyermekeknél tapasztaltunk problémahelyzetekre adott negatív
válaszreakciót, szélsőséges magatartást. Náluk pozitív érzelmi megerősítéssel sikerült
enyhíteni a szélsőséges viselkedést. A gyermekek szociális érése, fejlődése, társas
kapcsolatainak alakulása a tevékenységek rendszerében valósulhatott meg. Az érzelmi
nevelés fontos részét képezte a gyermekek identitástudatának kialakítása, melynek alapja a
népmesék, népzene, népi gyermekjátékok illetve népi kismesterségek (nemezelés,
agyagozás, csuhézás) gyermek közelbe vitele.
Az irodalmi tartalom kiválasztásának legfőbb szempontjai a pozitív érzelmi
többlettartalom, erkölcsi érték biztosítása, mely megtanítja a gyermeket a kitartásra,
segítségnyújtásra, formálja esztétikai érzéküket, igazságérzetüket. Megtapasztalták általuk
az ok- okozati összefüggéseket, problémamegoldó gondolkodásra késztette őket, valamint
segítette a másság elfogadását.
Az ének- zene tevékenységben elsősorban az interperszonális kapcsolatok erősítése volt a
célunk. Olyan népi játékokkal „kínáltuk meg” a gyermekeket, mely alkalmat adott a társas
kapcsolatok alakítására, a helyes kapcsolatfelvétel elsajátítására, elfogadásra, toleranciára,
türelemre, együttműködésre, alkalmazkodásra késztette őket.
Vizuális tevékenységet, mint a gyermeki önkifejezés formáját tartottuk fontosnak
megemlíteni e területen. A gyermek lelkivilágáról az általa készített alkotások is tükröt
tartanak. A szabad alkotások nemcsak kifejezik, de oldják is a gyermekben levő érzelmi
traumákat, problémákat, ezért az eszközök állandó jelleggel a rendelkezésükre álltak. A
rendszeresen biztosított sokoldalú és sokrétű eszközök és technikák megismerése,
használata hatékonyan hozzájárult az önkifejezésükhöz, az esetleges bennük rejlő
feszültségek oldásához. Együttműködésüket, közösségi érzésüket közös alkotások
létrehozása által próbáltuk erősíteni. Az alkotásaik látható gyermek közelben tartása
formálta erkölcsi ítélőképességüket, formálta szociális érzékenységüket, az esztétikai
érzékük formálása mellett.
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Egészséges életmódra nevelés:
Gondozási feladatok ellátásánál törekedtünk a gyermekeket életkorukhoz illetve
fejlettségükhöz mérten önállóságra motiválni.
A kiscsoportosoknál még fontos az állandó felnőtt jelenlét, de vannak feladatok, melyeket már
önállóan végeznek, ilyen a WC- használat, kéztörlés. Segítséget igényelnek még a fogmosásnál,
öltözködésnél, fésülködésnél.
A középső csoportosoknak már kevesebb tevőleges segítségnyújtásra van szükség. Képesek
önállóan kezet mosni, fogat mosni, WC- használatra, önálló étkezésre. Tevőlegesen kell
segíteni az öltözködésnél, de törekednek az önállóságra.
A nagycsoportosok a gondozási feladatok ellátása során nem igényelnek tevőleges segítséget.
Kialakítottuk az egészséges életmódhoz szükséges szokásokat (rendszeres mozgás, testápolás,
rendszeres gyümölcsfogyasztás). Heti egy alkalommal szervezett mozgás foglalkozást
terveztünk és tartottunk, a kis- és középső csoportosoknak a csoportszobában, a
nagycsoportosoknak az iskola tornatermében. Fejlesztettük a gyermekek mozgását, testi
képességüket. Lehetőséget teremtettünk a mindennapos testnevelésre, ez csoportonként
változatos módokon valósult meg, A gyermekekkel sikerült megszerettetni a mozgást, örömmel
vesznek részt mindenféle mozgásos tevékenységben. A lehetőségek szerint sok időt töltöttünk
a szabad levegőn is. A gyermekek testi fejlettsége életkoruknak megfelelő.
A kézmosás fontossága, és a fertőtlenítés a korábbiaknál nagyobb jelentőséget kapott a
gondozási feladatok ellátása során.

Értelmi nevelés:
A gyermekek kíváncsiságára és érdeklődésére építve sok élményt, ismeretet illetve
tapasztalatot nyújtottunk. A nevelési év folyamán többször is mentünk kirándulni, ahol a
gyermekek közvetlen tapasztalatokat szereztek. A gyermekek nyitottak az új ismeretek
elsajátítása. Az értelmi nevelés is mindig játékos formában történik.
A tervezésnél mindig figyelembe vettük az aktualitásokat, az óvoda hagyományait, szokásait.
A gyermekek széleskörű ismeretekkel rendelkeznek. Törekedtünk arra, hogy a gyermekek
olyan tapasztalatokat szerezzenek, melyek több érzékszervre hatnak. A gyermekek
fejlesztésénél figyelembe vettük az egyéni képességeket, életkori sajátosságokat.
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A kiscsoportosok szabálytudatát alakítani kell, nyitottak az új ismeretek elsajátítására.
A középső csoportosok szabálykövetőek, értelmi képességeik életkoruknak megfelelőek.
A nagycsoportosok képesek bonyolultabb összefüggések meglátására, megfogalmazására.
Gondolkodásuk, figyelmük tartóssága életkoruknak megfelelő. Könnyen motiválhatóak
bármilyen tevékenységre, figyelmük a feladat elvégzéséig fenntartható, törekednek a feladat
pontos végrehajtására. Az új ismereteket könnyen elsajátítják, alkalmazzák. Rövid- és hosszú
távú memóriájuk életkoruknak megfelelő. A szabályokat elfogadják, betartják, valamint a
kisebbeket igyekeznek a szabályok betartására motiválni.

Anyanyelvi nevelés:
Az év folyamán kialakított napirend, heti rend, a csoport életszervezése lehetőséget nyújtott a
gyermekek számára, hogy életkoruknak, kognitív, érzelmi és szociális szükségleteiknek
megfelelő, a fejlődésüket ösztönző környezetben legyenek. A nyelvi nevelés szempontjából
azért tartjuk nagyon fontosnak a környezet szerepét, mert motiválóan hat a gyermekekre.
Ugyanakkor a nyelvi- kommunikációs képességek alakulása meghatározó tényezője a
gyermekek kognitív és szociális fejlődésének.
Az anyanyelvi nevelést valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatnak
tekintettük. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása –
beszélő, és beszéltető környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás
elkerülésével) – a csoport mindennapi életében jelen volt. Az anyanyelvi nevelés feladatainak
megvalósítása közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének
fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és
a válaszok igénylésére sok figyelmet fordítottunk. A napi folyamatokban a gyermekek
érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, valamint a meglévő tapasztalataikra,
élményeikre és ismereteikre építve biztosítottunk a gyermekeknek változatos tevékenységeket,
amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhettek az őt körülvevő
természeti és társadalmi környezetről. Az anyanyelvi nevelést eszközként használtuk más
képességek fejlesztéséhez, így azt gondoljuk, hogy minősége meghatározó az értelmi nevelés
szempontjából.
Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak,
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
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gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. Ezek fejlődésének és fejlesztésének lehetőségét a
nyelvi fejlettség nagymértékben meghatározza Az év során az anyanyelvi nevelés
szempontjából, hat célterületet határoztunk meg:
- segítsük a gyermekek önkifejezését,
- a beszéd fejlesztésén keresztül támogassuk a gondolkodási folyamatok alakulását,
- gazdagítsuk ismereteit,
- fokozzuk beszédaktivitásukat,
- erősítsük biztonságérzetüket,
- az óvónő mintaként szolgáljon a gyermek beszédfejlődésében.
Az önkifejezés alapjának a beszéltető légkör megteremtését tekintettük. A lehetőséget a nyelvi
megnyilvánulásra, és az ezt kísérő figyelmet. A gyerekek számára igyekeztünk minél több élményt
nyújtani, hogy a megélt események hatására minél több motivációt érezzenek a kommunikációra.
Az óvoda körüli séták során ismereteik bővültek, szókincsük gazdagodott, relációs szókincsük
bővült. A piacon tett vásárlás támogatta az udvariassági formák kialakítását, a vásárlás szokásának,
folyamatának nyelvi kísérőjét. A tűzoltóság élménye minden kisgyereket ösztönzött a beszédre. A
mentőknél tett látogatás szintén sok lehetőséget adott arra, hogy fogalmazzák meg tapasztalataikat,
mondják el véleményüket, merjenek megszólalni, és hallgassák meg egymást. A gondolkodási
folyamatokat a nyelvi fejlesztésben főként a nyelvi játékokon keresztül tudtuk megvalósítani:
hangutánzók, kakukktojás játék, Mit vettem a boltban? – játék. Szólások, közmondások gyűjtése, jelentése, Kire mondjuk – játék, stb. Ezek a játékok lehetőséget nyújtottak analízisre, szintézisre,
különbségek meglátására, folyamatok felfedezésére, ok okozat felismerésére, és ezekhez
kapcsolódóan a verbalitásra.

Az ismeretek gazdagításának módja az életkorhoz kapcsolódó gondolkodás fejlettségtől függ.
Így a kicsikkel főként taktilis észleléssel kapcsolt nyelvi játékokat, illetve a játékban a
tapintáson alapuló fejlesztést preferáltuk. A megfogtuk és mondtuk, illetve a mondtuk és
megfogtuk váltakozása szinte észrevétlenül fejlesztette az ismereteket. A középsősökkel már
gyakrabban használtunk képeket, ezekhez kapcsoltunk szókapcsolatokat. Nagyon szerencsés
volt a gyerekekre bízni a kép gyűjtést, mert érzelmileg érintve sokkal több helyzetet tudtunk
teremteni, és kihasználni. A képeskönyv nézegetés jó alkalmat teremtett összehasonlítások
végzésére, folyamatok megfigyelésére, emlékezet fejlesztésre. A nagycsoportosok körében már
”igazi” nyelvi játékokat játszottunk. Szógyűjtőket, kakukktojás – csak felsorolással, Hol
hallod? Beszédértő és magyarázó játék mondókával, vagy verssel, stb. Az irodalmi anyagban
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rejlő lehetőségeket is igyekeztünk kihasználni az ismeretek bővítése szempontjából. A szókincs
bővítésére, nyelvi fordulatok megértésére kiváló alkalmat adtak a mesék, történetek.
A beszéd aktivitás fokozása szoros kapcsolatban áll a beszéltető légkör teremtésével. A
megfelelő légkör feltétele a nyelvi aktivitás erősítésének. Az életkori sajátosságokból adódóan
pedig a motiváltság a másik olyan tényező, mely ennek az aktivitásnak mozgatórúgója. Ezért
abból indultunk ki, hogy minél több élményt nyújtsunk a gyermekeknek, melyek érzelmi
vezéreltségüket érintve a nyelvi megfogalmazáshoz vezet.
A gyermeki biztonságérzet erősítése a nyelvi nevelésen keresztül viszonylag könnyen
megoldható feladat volt, hiszen a csoportban dolgozók hanghordozása, mimikája,
metakommunikációja olyan jelzés volt a gyermekek számára mely egyértelműen a közösséghez
tartozás érzését nyújthatta, valamint azt, hogy az egyes gyermek fontos számunkra. A
simogatáson, ölbe vételen túl, a verbális megerősítés nagyon fontos volt a gyerekek számára.
Jelentette az elfogadást, támogatást, segítség nyújtást, megerősítést, az eligazodást bizonyos
helyzetekben. A nyelvi játékok alkalmazása során lényegesnek tartottuk az ismétlést, hiszen a
már megismert technikák tudása biztonsággal töltötte el a gyerekeket. Fontos volt, hogy
mindenkit hallgassunk meg, élményeiket, tapasztalataikat mindig elmondhatták, a konfliktusok
érzelmi feloldásának is egyik legjobb módja volt a sérelmek meghallgatása. Az otthonról hozott
esetleges feszültségek levezetését főként figyelem eltereléssel és beszélgetésekkel oldottuk
meg, sok - sok dicsérettel, bíztatással. Gyakran nyúltunk a bábozás kínálta lehetőségekhez, ahol
a szerepbe bújva a gyermeki feszültség jól oldható volt, ugyanakkor a biztonságérzet is
erősödött.
A felnőttek beszéde, mint minta az utánzás alapja. Ennek tükröződését láttuk egy-egy
szerepjátékban, mikor saját szóhasználatunkra, vagy kollégánk hanglejtésére figyelhettünk fel.
Arra törekedtünk, hogy a gyermekek számára érthetően, a verbalitás és metakommunikáció
egységes jelentésével, egyértelműen fogalmazzunk. Beszédünk árnyaltságára főként a nagyobb
gyerekek voltak érzékenyek.

Az irodalmi anyag kiválasztása során elsősorban a magyar népmesékre gondoltunk, de
válogattunk kortárs magyar írók műveiből is. A mesék ismétlésével, bábozásával, a bábok
elkészítésével, dramatizálással, nem csak a gyermekek nyelvi fejlődését, de egész
személyiségüket fejlesztettük.
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Differenciálás, egyéni bánásmód:
Az év elején, megfigyelésen alapuló méréssel igyekeztük megállapítani a gyerekek egyegy területen meglévő képességeit.
A megfigyelések a játék során elsősorban az:
- anyanyelv fejlettségére,
- a szociális megnyilvánulásokra (fejlettségre)
- a testséma fejlettségre
- irányok ismeretére
- szem-kéz koordináció
- nagymozgások megfigyelésére irányult.
A vizsgált területeken tapasztalt eredmények indokolták az egyéni bánásmód és a differenciált
fejlesztés alkalmazását a csoport mindennapjaiban.
Az egyéni bánásmód a gyermekek óvodába lépése pillanatában meg kellett jelenjen, a
gyerekek egyéni testi, értelmi, szocializációs különbözősége okán. A beszoktatástól,
befogadástól az óvoda befejezéséig végig kell kísérnie a gyermeket. Legmarkánsabban a
gondozásban, a szocializációs folyamatok alakításában, az érzelmi nevelésben jelent meg, de a
játék kísérője is volt. Azt tartottuk szem előtt; ha a gyerek valamit nem tud, vagy nem ismer,
nem tapasztalt, azt itt az óvodában megismerheti, tapasztalhatja. Aki pedig már rendelkezik
bizonyos ismeretekkel, az azt gyakorolhatja. Ez a munka nagyon sok figyelmet és folyamatos
készenlétet igényelt. Elmondható, hogy sok kisgyerek itt tanulta meg a kanál használatát, a
WC-használatot, a ceruza megfogását, itt ismerkedett meg az ecsettel, de a szokások és
szabályok betartásának fontosságát is itt tapasztalta meg először. Azoknak a gyerekeknek, akik
már rendelkeztek ezekkel, illetve ilyen jellegű ismeretekkel a továbblépés lehetőségét
igyekeztünk biztosítani.
A differenciált fejlesztés a különböző képességek fejlődésében, illetve fejlesztésében vált
dominánssá. Az egyes területeken tapasztalt elmaradásokat illetve megrekedéseket igyekeztünk
célirányosan, játékosan, ha lehetett a játékba építve fejleszteni.
Az év során a leggyakrabban a nyelvi fejlesztés, valamint a figyelem koncentráció területén
kellett egyénileg foglalkozni néhány kisgyerekkel. A differenciálásnak, ezeken a területen a
„felzárkóztatás” megvalósítása volt a célja. Ezen belül:
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-

a nyelvi elmaradás korrekciója

-

az adott életkorra jellemző nyelvi fejlettség kialakítása

-

a nyelvhasználat terén jelentkező nehézségek leküzdése

Több alkalommal kértük a logopédus segítségét már középsős gyermekek fejlesztésében is.
Idén első alkalommal, októberben a szülők segítségével a Szakszolgálat feltérképezte az
óvodába lépő gyermekek nyelvi képességeit. Szükség esetén a kisgyermek logopédus általi
vizsgálatát, fejlesztését kezdeményezték.
Tehetségcsoportok:
Idén három tehetséggondozó csoport működött óvodánkban. Sajnos a rendkívüli helyzet miatt
a csoportok, csak 2021.március-ig dolgozhattak.
Folytatta munkáját az, ének- zene, népi gyermekjáték tehetségcsoport. A foglalkozásokat
Kovácsné Majoros Ilona óvodapedagógus szervezte és vezette, heti egy alkalommal, a
csoportból kiválasztott, nagycsoportos gyermekek számára. A fokozatosság elvét követve
tervezett, melye mindig az aktuális fejlődésre alapozott. A gyermekek örömmel vettek részt a
foglalkozásokon. Sokoldalúan fejlődtek. Zenei, mozgás, szociális és értelmi képességeiknek
fejlődését a csoportok óvónői is észrevehették mindennapi munkájuk során. Az év oklevél
átadásával, a gyermekek megvendégelésével zárult. A következő nevelési évben is számítunk
a csoport működésére.
Berkéné Monok Irén csoportja, szintén heti rendszerességgel dolgozott, alkalmanként 8-10
gyerekkel. A szervezett foglalkozások célja az értelmi képességek fejlesztése, a kreatív
gondolkodás, az egyéni látásmód alakítása volt. Ezek az alkalmak jó lehetőséget teremtettek a
differenciálásra, volt idő és lehetőség, olyan témák feldolgozására, melyek a gyerekek
érdeklődésére alapozva bővítették ismereteiket. Olyan gondolkodási folyamatokat indítottak el,
melyek személyiségüket erősítették. Alkalmanként, valamely területen lassabban fejlődő
gyermekek is részt vehettek a foglalkozásokon, számukra a jobb képességű gyermekek húzó,
nivelláló képességét próbálták kiaknázni. A csoport továbbra is nagy népszerűségnek örvend a
nagycsoportosok körében.
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Román nemzetiségi nevelés:
A nemzetiségi nevelés során igyekeztünk figyelembe venni a gyermekek egyéni képességeit,
érdeklődését. Olyan népi játékokat, táncokat helyeztünk előtérbe, melyeket a kisebb és nagyobb
gyerekek egyaránt játszhattak. A második nyelv elsajátításához elengedhetetlen egy nyugodt,
harmonikus légkör kialakítása, melyre folyamatosan törekedtünk az év során. Minden
lehetőséget igyekeztünk megragadni a nap folyamán (reggeli köszöntés, étkezés, fogmosás,
öltözködés, pakolás), ahol a gyermek természetes szituációkban, cselekvésekhez párosítva
hallhatta a mondatmodelleket, míg végül önkéntelenül elsajátította azokat. A gyermek alapvető
tevékenysége a játék, így főként erre alapozva igyekeztünk a gyermekekhez és azok érzelmi
világához közelebb hozni az idegen nyelvet, hiszen a csoport atmoszféráján felül a gyermek
emocionális állapota, viszonyulása is befolyásolja a nyelvelsajátítási folyamatot.
Egész év folyamán törekedtünk színes, esztétikus, megértést segítő eszközöket a gyermekek
kezébe adni, mely hozzájárult aktív-, és passzív szókincsük bővüléséhez. A napirend fontos
eseményeihez (pakolás, ebéd, altatás) rigmusokat, mondókákat, népi gyermekdalokat
kapcsoltunk, így a tevékenységek mindenki számára jól elkülönültek, segítették a szokásszabályrendszer elfogadását.
Fontos, hogy a gyermekek a nyelv elsajátításán felül, a magyarországi románok szokásait,
hagyományait is ismerjék, ezért a jelentősebb jeles napok, hagyományok közül óvodánkban
megemlékeztünk Márton-napi tradíciókról (lámpás felvonulás, szülőkkel közös tánc).
Nemzetiségi napunk a rendkívüli helyzet miatt elmaradt.
A nevelési év végére kitűzött céljainkat részben sikerült elérnünk; óvodásaink megértik,
bátran használják a megismert mondatmodelleket, szívesen énekelnek, játszanak román
nyelven is. A nevelési év során a román nemzetiségi nevelés folyamatosan jelen volt a napi
gyakorlatban, a csoportok életében.
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A nagyobbak nagyon jól értik az utasításokat, a kérdésekre adott válaszaik általában helyesek,
a kisebbek a szituációkból, a nagyobbak utánzásából értik meg az idegen nyelvi helyzeteket.
Mivel a gyerekek otthonról nem hoznak nyelvi ismereteket, vagy a nemzetiségi szokásokhoz
kapcsolódó tapasztalatokat, itt az óvodában a nyelvi érdeklődés felkeltésére törekszünk. A
különböző témakörök feldolgozása a magyar foglalkozások tematikájához kapcsolódva került
tervezésre, megvalósításra. Ez erősítette a szavak pontosabb, gyorsabb rögzülését.

Kirándulások, programok a nevelési évben:














A Népmese napjának megünneplése óvodai szinten, óvónők mesejátéka



piaclátogatás



Márton- nap: nyílt délelőtt, közös program a szülőkkel, a Szülők közösségének
szervezésében



Mikulásvárás- óvónők közös készülődése



Gyermekkarácsony



Farsangi mulatság



Csíráztatás, ültetés



Március 15.-i műsor



Gyermeknapi délelőtt



A nagyok búcsúztatása rendhagyó módokon mindhárom csoportban



A koronavírus járvány miatt nagyon sok programunk, rendezvényünk elmaradt.
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Gyermekek biztonsága, balesetvédelem:
Kisebb, nagyobb balesetek történtek óvodánkban, az udvaron és a belső helységekben is.
Ezeknek kiküszöbölésére közösen gyűjtöttük össze javaslatainkat:
-

megfelelő létszámú felnőtt jelenléte az udvaron (nemcsak óvodapedagógusok)

-

udvari játékok, eszközök, terep felülvizsgálata, javítások

-

nyári udvarhasználat szabályainak közös kialakítása, betartásuknak elvárása

-

a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak!

-

a zsúrkocsit csak akkor tolják a dajkák a folyosón, ha nincsenek útban a várakozó
gyermekek

-

a mosdóban mindig legyen felnőtt a gyerekekkel.

Körösszakál, 2021.08. 31.
Kakócz Zsoltné
Tagint.vezető
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A Bedői Tagóvoda éves értékelése
a 2020/2021 nevelési évről

Készítette: Kakócz Zsoltné
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5. Pedagógiai munka értékelése:
A gyermek alapvető és legfontosabb tevékenysége a játék. Ezen keresztül valósul meg a legtöbb
fejlődés, fejlesztés. Ezért kiemelt feladatunknak tartottuk változatos, az életkor és az érdeklődés
alapján történő játéktevékenység biztosítását minden gyermek számára. Figyelmet fordítottunk
a játékhoz elegendő idő és eszközök, élmények biztosítására. Többször kirándultunk, sétáltunk
a falun belül és kívül is. Az ünnepek előtt igyekeztünk sok-sok ráhangoló élményt nyújtani a
gyermekeknek.
Gondot fordítottunk a „tehetségígéretek” felismerésére, gondozására differenciált feladatok
adásával.
Mozgásigényüket mindig igyekeztünk kielégíteni. Erre minden évszakban jó lehetőségeket
biztosít nagy udvarunk, a sok udvari játékkal. Időjárástól függetlenül szinte minden nap sokat
mozoghattak a szabadban. Ennek köszönhetően sokat ügyesedtek, mozgáskoordinációjuk
javult, ellenállóak lettek a betegségekkel szemben. A gyerekek sokat segítettek az óvoda
udvarának

rendezésében is,

ősszel levelet söpörtek, segítettek

a lehullott

ágak

összegyűjtésében, tulipán-és jácinthagymákat ültettek.
Ügyeltünk az egészséges életmód szabályainak betartására. Mindig elegendő mennyiségű friss
víz állt a gyermekek rendelkezésére. Ősszel gyümölcs-és zöldségheteket tartottunk, amikor
sokféle zöldséget és gyümölcsöt kóstolhattak meg a gyerekek változatos formában.
Rendszeresen csíráztattunk magokat, fogyasztottunk gyümölcsleveket, gyógyteát. Egyik
gyermek sokféle fűszernövényt hozott az otthoni kertjükből, a kóstolgatás, szagolgatás megint
érdekes élmény volt mindenkinek.
Gyakran látogattunk el a falusi udvarokba, ahol természetes környezetben még
megfigyelhettünk háziállatokat. Óriási élmény volt a lovardában tett több látogatás, ahol a
legtöbb gyermek fel is ült a ló hátára. Megfigyeltük a lovak életmódját, az istállót, az ott
található eszközöket, szerszámokat.
A szülőkkel, a családokkal pozitív, együttműködő kapcsolatok alakítására törekedtünk. Ennek
érdekében többször terveztünk nyílt napokat, játszóházat és a szülőkkel együtt egy buszos
kirándulást is a pogányi Zsálya-ligetbe.
A

gyermekek

értelmi

képességeinek

fejlesztésére

sokoldalú,

változatos

játékos

tevékenységeket terveztünk Finommotoros koordinációjuk kibontakozását sokféle vizuális
technikával támogattuk, bátorítva a kreatív, alkotó kezdeményezéseiket.
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Érdeklődésükre alapozva sokféle témáról beszélgettünk, lehetőségük volt sokoldalú
tapasztalatok szerzésére (pl. évszakok, időjárás, állatok, növények, színek). Emlékezetüket,
figyelmüket nagymértékben fejlesztette a sok mese, vers, dal, mondóka, amit hallottak,
szívesen meg is tanultak és játszottak.
Érzelmi nevelés:
A korkülönbségek ellenére is jó kis közösséggé alakult a csoport, kialakultak a barátságok,
várták egymást a gyerekek reggel vagy egy-egy betegség után.
A gyermekek kiegyensúlyozott légkörben, biztonságban érezhették magukat, minden reggel
örömmel érkeztek meg az óvodába. Egy-egy konfliktushelyzetet saját nyugodt, szeretetteljes
példánkon keresztül igyekeztünk rendezni, ezzel segítettünk a gyerekeknek békés megoldást
keresni.
A nevelési év folyamán nagy hangsúlyt fektettünk a gyermekek sokoldalú fejlesztésére, a
tehetségek kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelésére.
A védőnő rendszeresen ellátogat az óvodánkba és munkaterve alapján végezte a szükséges
szűréseket. A nevelési év folyamán a fogorvos is meglátogatta az óvodát és a tapasztalatokról
tájékoztattuk a szülőket.
A csoportunkba járó gyermekek érdeklődőek, szívesen hallgatnak mesét, verselnek, énekelnek,
mondókáznak románül és magyarul is. Sokszor választottunk mozgással, rajzolással kísért
verseket, mondókákat.
A nagy füves udvar sok lehetőséget nyújt megfigyelésekre, testi képességeik fejlesztésére,
ügyességük kibontakoztatására. A mászókákat, csúszdákat a kicsik is megtanulták ügyesen
használni.
A gyermekek kérdéseire igyekeztünk mindig válaszolni. Rendszeresen játszottunk anyanyelvi
játékokat, beszédkészségük, kommunikációjuk fejlesztése érdekében. Az óvodai hétköznapok
során a játékidőben és tervezett módon is sokat számolgattunk. Az iskolába menő
nagycsoportosok matematikai képességeit időről időre feladatlapok segítségével is mértük.
Játékosan gyakoroltuk a viszonyszavak használatát, a jobb-bal differenciálást.
Vizuális tevékenykedésre, alkotásra sok lehetőséget biztosítottunk. Az ollók, filctollak,
ceruzák, festékek, zsírkréták folyamatosan rendelkezésre álltak. Nagyon kedvelik a
gyermekeink ezeket a tevékenységeket. Egyénre szabott differenciált neveléssel, fejlesztéssel
segítjük a gyermekeket abban, hogy önmagukhoz képest a legnagyobb fejlődést érhessék el.
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Román Nemzetiségi Nevelés
Óvodánkban a román nemzetiségi nevelés napi szinten jelen van. Az idei évben is igyekeztünk
minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy a gyermekek minél több szituációban és formában
találkozzanak a román nyelvvel. A mindennapi tevékenységeink mellett a magyar tematikához
igazodva válogattuk össze óvodánkban a román foglalkozások, témahetek anyagait, így
elősegítve a gyermekek számára a második nyelv elsajátítását.
Óvodánk életkori rátája nagyjából egyenlően oszlik el a három korcsoport között. Az életkori
sajátosságokból adódóan főként a nagycsoportos korú gyermekekre alapozva építjük fel a
román nyelvű foglalkozásokat, de a kisebb gyermekek is szívesen és aktívan részt vesznek
rajtuk.
Céljainkat sikerült megvalósítanunk ebben az évben, olyan harmonikus, nyelvi produkcióra
ösztönző légkört tudtunk kialakítani a csoportjainkban, mely a kisebb gyermekeket is román
nyelvű megnyilvánulásra sarkallta. A mindennapokban használt rövid mondatmodelleket
alkalmazva a gyerekekben rögzültek a tevékenységekhez kapcsolt kifejezések
A Román Munkaközösség nagyban segítette a pedagógiai munkát, többféle témát dolgoztunk
fel közösen, a továbbképzéseken szerzett tapasztalatainkat, ötleteket is megosztottuk
egymással, ezeket be tudtuk építeni a saját tervező munkánkba
. A gyerekek elsajátították a román néptánc alaplépéseit, különböző körjátékokat és páros
táncokat tanultak meg, különböző népviseleteket is megismerhettek, mely segítette a román
hagyományok ápolását és a gyermekekben a pozitív viszonyulás alakulását egy másik
kultúrához.
Márton-napi mulatságunk idén is a Szülői Munkaközösség segítségével valósult meg. A gyermekek
szüleikkel, az óvoda dolgozóival és lámpásaikkal közösen felvonultak az óvoda körül, majd egy
röpke táncház..
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Másik kiemelt, szülőkkel közös délelőttünk a Nemzetiségi nap, melynek óvodánkban már nagy
hagyománya van. Idén sajnos a vírushelyzet miatt nem tudtuk a megszokott módon
megrendezni, amit nagyon sajnálunk.
A kialakult helyzet miatt a tevékenységeink főként online felületekre helyeződtek át, ezért a
román nyelvű foglalkozások háttérbe szorultak. Igyekeztünk a lehető legszínesebben,
legérthetőbben, a szülőket nem túlterhelve ismeretanyagokat küldeni a gyerekeknek.
A nemzetiségi tagintézmények közti kapcsolatot igyekszünk folyamatosan fenntartani,
erősíteni, a Román Munkaközösségen belül aktívan segítjük egymás munkáját.
A nemzetiségi önkormányzatot munkánkról, rendezvényeinkről tájékoztatuk, az általuk kiírt
pályázatokon rendszeresen részt veszünk, az elnyert támogatást a Márton- napi
rendezvényünkre fordítottuk.
Nagyon szépen köszönjük az eddigi támogatást!
A szociális hátrányokkal küzdő gyermekek esetében fontos feladatunk volt a felzárkóztatás, a
kommunikáció, a beszéd, az udvariassági szokások fejlesztése, az értelmi és érzelmi
képességek terén a hátrányok csökkentése, hogy sikeresen be tudjanak illeszkedni az óvodai és
majd az iskolai közösségbe.
Szeptember
- Az új kiscsoportosok fogadása
- Első Szülői értekezlet megszervezése
- Élősarok kialakítása, növények, termések, virágok
- Gyümölcs-és zöldséghetek megszervezése, sokoldalú tapasztalatok gyűjtése, gyümölcslé,
gyümölcssaláta készítése, almás pite készítése, sütőtökgolyó stb.
- Őszi termésekkel az óvoda dekorálása, díszítése (őszi levelek, gesztenye, csipkebogyó)
- A Népmese Világnapja alkalmából népmesék mesélése, feldolgozása
Október
- Az Állatok világnapja alkalmából sétát tettünk egy falusi udvarba, ahol baromfikat
tekintettünk meg
- Október 11-én kirándulásra mentünk a Papp tanyára. Ott is láttunk néhány háziállatot és
játszottak a gyermekek az érdekes mozgásos játékokon. Nagy-nagy élmény volt a
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szénapadláson ugrálás és a gumiabroncson, a kötélpályán lecsúszás. Még a kisebbek is nagyon
bátrak voltak! Óriási élmény volt gyereknek-felnőttnek ez a nap!
- Hagyománnyá vált, hogy Idősek Napja alkalmából kis műsorral köszöntjük az időseket a
Bedői Kultúrházban. Ebben az évben is magyar és román nyelvű énekes-táncos műsorral
készültünk és nagy sikert arattunk.
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November
- nov.11-én tartottuk hagyományos ünnepünket, a Márton-napot. Ezt megelőzően sok ludas
verset, mondókát mondtunk, játékokat játszottunk, készültünk az ünnepre, lampionok
készítésével is. Nov.11-én hagyományosan játszóházat tartottunk a szülők meghívásával.
Sötétedés után az udvaron folytatódott az ünneplés: libazsíros kenyérrel, teával kínáltuk a
vendégeket. A program lezárása egy hangulatos séta volt a templomig. Ott énekeltünk,
mondókáztunk románul és magyarul. A faluban lakókat hazakísértük a lampionokkal.
A Román Klubban a Közmeghallgatás alkalmából, óvodánkból a középső-és nagycsoportosok
szerepeltek román nyelvű énekes-táncos rövid műsorral.
A Generációs táncház rendezvénye által kiadott pályázatra a gyermekek alkotásaiból küldtünk
és édességcsomagot nyertek a gyerekek.
December
A december az adventi készülődés jegyében telt. Feldíszítettük az óvodát, a csoportszobát,
karácsonyi dalokat énekeltünk és zenét hallgattunk. Titokban készültek az ajándékok a
szülőknek.
- december 6-án természetesen a Mikulás is ellátogatott az óvodába. Minden gyermek bátor
volt és személyesen vette át az ajándékát a Mikulástól. Néhányan rajzoltak is a Mikulásnak.
- december 13-án elvetettük a Luca búzát és beszélgettünk a Luca-naphoz kapcsolódó
szokásokról.
- minden hétfőn meggyújtottuk a megfelelő számú gyertyát az adventi koszorún, meghitt
hangulatban énekeltünk, verseltünk.
-

A karácsonyi ünnepély kellemes meghitt hangulatban telt el. Ajándékba kaptunk ismét egy

szép karácsonyfát, amit előző nap az óvoda dolgozói közösen díszítettek fel
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Január
Sajnos, a várva várt hó idén nem érkezett meg. Sokat beszélgettünk az időjárás változásairól,
az egészséges életmódról. Sok időt tudtunk tölteni a szabadban
Február
A gyermekek nagy izgalommal várták a farsangot. Vidám alkotásaikkal feldíszítettük az
óvodát. A farsangi délelőttre hagyományosan a szülőket is meghívtuk. közös játékkal, tánccal,
falatozással telt a délelőtt.
Március
A gyermekek egyik kedvenc ünnepe a március 15. Sokat beszéltünk az ünnepről, a jelképekről,
a zászlóról, a huszárokról. Kossuth-nótákat énekeltünk. Az ünnepély napján szép ünneplő
ruhában és kokárdával érkezett minden gyermek. Játékos, a gyermekekhez közel álló módon
ünnepeltünk, de meghallgattuk a Himnuszt és Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versének
megzenésített változatát
A további tervezett programjainkat júniusig nem tudtuk megtartani. A gyermekekkel és a
szülőkkel a zárt facebook csoporton keresztül tartottuk a kapcsolatot. A tervezett feladatainkat
igyekeztünk megvalósítani úgy, hogy a facebookon keresztül küldtük el a tervezett anyagokatverset, mesét, dalokat, vizuális ötleteket. Sok szülő és gyermek nagyon aktív volt ezen idő alatt,
videókat küldtek, folyamatosan írtak, válaszoltak, beszámoltak arról, hogy tudták használni,
megtanulni az általunk küldött anyagokat, hogy reagáltak a gyerekek. Néhány család esetében
nem érkezett semmilyen válasz vagy reakció az egész idő alatt. A születésnapokat is
megünnepeltük a zárás alatt, felköszöntöttük a szülinaposokat, névnaposokat. Az ajándékokat
pedig utólag kapták meg. Az SNI-s gyerekek fejlesztője rendszeresen küldött feladatokat a
gyermekeknek e-mailben.
Május
Május 25-én nyílt meg újra az óvodánk. Szinte teljes létszámmal megérkeztek a gyerekek.
Hihetetlenül örültek egymásnak és az óvodának.
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Június
Június 19-én tartottuk meg a Ballagási ünnepélyt, amely nagyon szép és megható volt. Ezen a
napon köszönt el az óvodai csoport és a szülők is az iskolába menő nagycsoportosoktól .
Bedő, 2021. 08. 31.
Kakócz Zsoltné
tagóvodavezető
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"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig
tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez
olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek
benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az."
Tari Annamária

1. Bevezető helyzetelemzés
A 2020-2021-es nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a
2020/2021-es nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, a
szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év ellenőrzési
terve alapján gyűjtött tapasztalatokat. A nevelési év során intézményünk működését az
alábbi szabályzók határozták meg:
 Törvények:
- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a törvényt módosító 2012.
CXXIV. törvény
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
valamint az idevonatkozó módosítások.
- 2008. évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban
történő előmozdításáról szolgáló egyes törvények módosításáról.
 Rendeletek:
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról.
- 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról.
- 48/2012. (XXII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről.
- 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáltató intézmények
működéséről.
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
2.

- Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
- Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
- Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
- A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:
- Az óvodai nevelés országos alapprogramja
- Helyi Pedagógiai Program
- Éves Munkaterv
- SZMSZ


Házirend



Vezetői program

Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által
megbízott tagintézmény vezető látja el. Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott
óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvodánk fogadni tudja a két és féléves /hároméves
gyermekeket egészen a tankötelezettség kezdetéig, és ellátjuk a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is. Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos
alapprogramjára épülő és a 32/2012. (X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által
elfogadott és az intézményvezető által jóváhagyott- helyi óvodai pedagógiai programunk
alapján folyik.
A 2020-21-es nevelési évet a jogszabályi előírások és a szabályozó dokumentumaink
figyelembe vételével, a megelőző nevelési időszak észrevételei alapján közösen összeállított
éves munkaterv megvalósításával töltöttük. Így közös értékek mentén, egységes nevelési
szellemben végeztük nevelési gyakorlatunkat. Hatékony kommunikációval és a feladatok
arányos delegálásával biztosítottam a közösen kitűzött célok felé haladást és a megvalósítást.
Egy gyermekcsoportban láttuk el nevelési feladatainkat. A szülők többsége a helyi óvodába
kívánja elhelyezni gyermekét. Az óvodáskorú gyerekek elenyésző hányadát íratják szüleik
más települések óvodáiba, ha mégis, akkor is a szülők munkahelye és más családi okok miatt.
Az óvodai csoport az átlagos létszámtól alacsonyabb volt.
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2.Helyzetelemzés, intézményünk tárgyi és személyi feltételei
Tárgyi feltételek
Intézményünk óvodai neveléshez köthető, tárgyi feltételei a Pedagógiai Programunk
mellékleteként csatolt eszközjegyzéknek megfelelően biztosított. Természetesen
folyamatos pótlásra szorulnak azok az eszközök, melyek időközben elhasználódnak.
Karbantartások, felújítások
Az év folyamán kisebb karbantartási munkákat végeztettünk, mely az állagmegóvást
szolgálta.
Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre álló költségvetésből nagyon takarékosan,
átgondoltan tudjuk biztosítani intézményünk működését.
I Intézményünk udvari játékai kissé elavultak, így azokat fel kell újítani, illetve újakat kell
beszerezni.
Személyi feltételek
Ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk, másfél fő .
Intézményvezető

Heti munkaidő
6 óra(+13 óra iskola)

Kötelező óraszám
18

óvodapedagógus

32 óra
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A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák száma 1 fő. Óvodánk logopédiai ellátását,
hasonlóan az előző évhez, nem tudta biztosítani a Sarkadi Nevelési Tanácsadó. A gyermekek
gyógytestnevelés

foglalkozáson

heti

egy

alkalommal

óvodánkban

vesznek

részt.

Intézményünkben dolgozó óvónők, a dajka, és a kisegítő munkát végző tudatosan,
szakszerűen

és

magas

színvonalon

látják

el

munkájukat.

Munkavégzésükre

gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a tenni akarás a jellemző.
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a

Statisztikai adatok

Gyermeklétszám okt. 1.
Gyermeklétszám május 31.
Bejáró gyermekek száma
Iskolába lépő gyermekek száma

Vegyes csoport

7
8
0
1

Maximálisan felvehető gyermekek száma: 20 fő. Óvodai férőhely kihasználtságunk 60 %-os a
nevelési év végére.

Intézményünkbe nehéz anyagi helyzetbe lévő családok gyermekei járnak. Minden óvodásunk
ingyenesen étkezik. 2021. május 31-én a 8 kisgyermek adatait figyelembe véve
megállapíthatjuk, hogy:
- teljes családban él: 7 fő
A családban nevelt gyermekek számának alakulása:
- Egy gyermeket nevelő családok száma: 1
- Két gyermeket nevelő családok száma: 6
- Három gyermeket nevelő családok száma:1
- Négy gyermeket nevelő családok száma:0

Többségében az ép szerkezetű család jellemző. A gyermekek szociális körülményei jelentős
eltéréseket mutat. Nagyon megváltoztak a családok nevelési szokásai, a klasszikus családi
értékek kiveszőben vannak.

3 .Óvodánk szakmai munkája
2020-2021-es nevelési évben elsődleges célunk volt:


a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt,
kiegyensúlyozott légkör biztosítása
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törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása

További céljaink voltak:


az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend)
egységes értelmezése, az aktuális törvényeknek való megfeleltetése



a szervezet szakmai színvonalának további erősítése

Nevelési év kiemelt, megvalósult eredményei:


az új dokumentumok aktualizálása



pedagógiai programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása



séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk
megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés



a törvényi előírásoknak megfelelő fejlődési napló vezetése, és ennek
megfelelően félévente tájékoztató a szülőknek



különös figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek felismerése,
fejlesztése

Nevelési év sajátos eredményei.


Eredményes felkészülés a



Eredményes vezetői és intézményi tanfelügyelet



a gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való
együtt nevelés erősítése



az óvoda udvarának további rendezése, virágosítása, környezet fokozott
védelme, szelektív hulladékgyűjtés folytatása

Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
kiemelt cél számunkra.
A sikeres munkavégzéshez kölcsönös bizalmon alapuló szakmai és emberi kapcsolatokra van
szükség. Rábízom, ésszerűen delegálom a feladatokat a munkatársaimra, és teret engedek a
közös gondolkodásnak. Hiszek a csapatmunka erejében. Minden évben több nagyon sikeres
közös pedagógiai programot valósít meg ez a munkatársi közösség. Mindenkinek van saját
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feladatvállalása is, és személyes felelősséggel vehet részt megvalósításában. Az én
felelősségem, hogy a megfelelő embert a megfelelő feladatra megtaláljam, a terhelés
egyenletes legyen. Segítő kezet tudok nyújtani nekik, ha szükséges. Kidolgozott külső-belső
szakmai kapcsolati formákkal rendelkezünk.
Belső szakmai kapcsolatok: Szervezeti kultúránkra jellemző a team munka, a belső
tudásátadás. A szakmai fejlődés színterei a munkaközösségben folyó együtt gondolkodás és
aktív együttműködés. Valamennyi óvodapedagógusunk tagja a munkaközösségnek.
Támogatom kollégám továbbképzését, és nyitott vagyok egyéni elképzelésére, hogy
lehetőséget kapjon önmaga megvalósítására, képességeinek kibontakoztatására. Jó munkatársi
közösséghez tartozunk. Ennek a jól bevált belső kapcsolatrendszernek köszönhetjük, hogy
valamennyi megtervezett óvodai programunkat sikeresen és színvonalasan sikerült
megrendezni.
A pedagógiai programunkban megfogalmazott célok és nevelési elvek megvalósítása
érdekében olyan feladatokat emeltünk ki az éves munkatervünkben, melyeknek a nevelési év
egészében különös hangsúllyal kell megjelenni. Eredményes megvalósításuk elősegítette az
értékközpontú nevelésünket és hatékony tanulási környezetet, ismeretátadási folyamatokat
eredményezett.

Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre,
ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése is a feladatom. A
pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és
az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső
ellenőrzésnél

felkészültségüket,

pedagógiai

kompetenciájukat,

hivatásszeretetüket

bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok, és a vezetés
összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind, pedig a külső szakmai ellenőrzések során
annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az
alábbi szakmai tartalmak:
• Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
• Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,
• Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés
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Pedagóguskompetenciák:



Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás



Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók




A tanulás támogatása
A tanuló személyiségének fejlesztése, 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 csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység



Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése



Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás



Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

„Beszélgess velem!” Az elmúlt egy, másfél évtizedben jelentősen megváltozott az óvodák
arculata, mi is egyre több nehezebben és a korábbiakhoz képest másképpen kezelhető, vagy
éppen nem beszélő kisgyermekkel találkozunk. Nem mindegy, hogy mit "örököl" a gyermek milyen az idegrendszeri alkata; hogyan táplálják; vannak-e testvérei, hányadik gyermek a
családban; milyen nemű; milyen idősek a szülei; milyen a család szocio-kulturális helyzete,
ebből adódóan milyen nevelési elvei és szokásai vannak -, ezek mind a kisgyermekek közötti
különbözőségekhez vezetnek. A gyermek teljesítményét alapvetően az a szocializációs közeg
határozza meg, ahova születik és ahol nevelkedik. A tapasztalható nyelvi deficit és az általa
meghatározott gondolkodási stratégia hatékony óvónői beavatkozás nélkül hátránnyá válhat,
mely az iskolás években is érezteti hatását. Az otthoni gyermeknevelési szokások a
családokkal való együttműködésünket alapvetően befolyásolják. A különbségek áthidalása
csak pedagógiai eszközökkel érhető el. Az óvodás korú gyermekek nagyon fogékonyak az
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őket körülvevő felnőttekre, él bennük egyfajta nyitottság, hogy elmondják, mi történik velük.
Nem is győzzük őket meghallgatni itt az óvodában, de a gyerekekkel és a szülőkkel folytatott
konzultáció azt mutatta, hogy otthon keveset beszélgetnek a gyermekekkel, akár egymással is.
Pedig hinni kell a gyermekkel való beszélgetés erejében! Egész további életére, tanulására,
kapcsolatok kialakítására hatással lesz, ha megtanulják helyesen és választékosan kifejezni
magukat. A szakmai munkaközösség is egyik kiemelt feladatának jelölte meg a románmagyarv kommunikáció fontosságának, valamint a gyermekkel töltött minőségi idő illetve a
szabad játék biztosításának hangsúlyozását.
A szülők sok esetben túlértékelik saját nevelésük hatékonyságát, nagyon kommunikatívnak
képzelik gyermeküket, így erre nem is fordítanak nagy hangsúlyt. Korrekció: A szülők
figyelmének felhívása az egyre fokozódó létszámban jelentkező beszédhibás, megkésett
beszédkészségű gyermekre. Annak tudatosítása, hogy ezek a problémák az 1-3 éves korig
tartó családi neveléssel kiküszöbölhetőek. Erre a nevelési területre a továbbiakban is
fokozottan figyelnünk kell!

A szabadjáték lehetőségének biztosítása a mindennapokban

tudatosan odafigyeltünk arra, hogy a kisgyermekek belemerülhessenek abba az élménybe,
amit újra és újra szívesen átélnének, hiszen a szabadjáték biztosítja a gyermekek számára a
megfelelő, optimális feltételeket a fejlődésükhöz. A jól fejlődő, és kiegyensúlyozott
gyermekek ösztönösen megtalálják és kiválasztják a nekik leginkább megfelelő örömteli,
önfejlesztő lehetőségeket. Tudatosan törekedtünk minél több időt hagyni a jóleső, örömteli
játékra, az önkiteljesedésre. Figyeltünk a gyermekekre, és a nekik tetsző, önmaguk számára
lényeges tevékenységeket tettük lehetővé. Hagytunk időt arra, hogy a játékukban szabadon
élhessék meg tapasztalataikat, és hagyjuk őket dönteni abban, hogy mi az, ami számukra
fontos. Mégis azt tapasztaltuk, hogy a megfelelő környezet kialakítása és a játékeszközök
biztosítása mellett sem tud minden gyermek, irányítás nélkül játszani. Tehát, fontos
feladatunk továbbra is, hogy ezeket a gyermekeket megtanítsuk jót és jól játszani! A szabad
játékos tevékenységek lehetőségének tudatos megteremtése további odafigyelést kíván tőlünk.

Az intézmény a stratégiai céljainak megvalósulását folyamatosan nyomon követi,
ciklikusan értékeli és a tartalmi szabályozók, a környezet változása, valamint az
intézményi eredmények ismeretében felülvizsgálja, majd szükség esetén változtat a
célok eléréséhez vezető tevékenységeken. A fenti folyamat az intézmény napi
gyakorlatában jelen van.
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-

az intézmény a pedagógiai programjában kitűzött céljait a központi tartalmi
szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, Óvodai nevelés országos alapprogramja)
összhangban fogalmazza meg.

-

folyamatos az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív éves
tervezés szintjén.

-

a tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének vizsgálata az
intézményi gyakorlat része.

-

a tervekben (éves terv, továbbképzési terv) jól követhetők a pedagógiai program
kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök.

A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében,
azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen
az intézmény jelenlegi és jövőbeni igényeinek, elvárásainak. A nevelést, tanítást segítő
eszközök és módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.
Az intézményi ellenőrzési terv, a vezetői éves munkaterv részét képezi. a vezetői
ellenőrzések eredményeiről az érintetteket tájékoztatom. A napi problémák szintén az
azonnali megbeszélés tárgyát képezi.
Tudatosan elősegítem és ellenőrzöm a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott
értékrendünk, a pedagógiai és nevelési elveink beépülését a nevelési-, tanulási-tanítási
folyamatokba. A gyermeki teljesítmény, fejlettségi szint folyamatos és hosszú távú nyomon
követése adja meg az alapját a pedagógiai munkánk tervezésének, melyet játékba integrált
spontán és aktív cselekvéses differenciált tanulási helyzetekben segítünk elő. A pedagógiai
dokumentációt ellenőrzöm, az ellenőrzések tapasztalatait megbeszéljük az adott kollégával.
Részt veszek a csoport ünnepségein, egyéb rendezvényeiken, szülői értekezleteken. A
csoportban évente legalább 1 alkalommal hospitálás - a szakmai munkaközösség
koordinálásával. Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a
tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél - feladatrendszerével, visszajelzés
az óvodapedagógusnak a munka színvonaláról.

Az ellenőrzés területei és módszerei:

dokumentumok vizsgálata: éves terv, az éves terv heti lebontása. A nevelési terv, napirend,
heti rend. Az előforduló hibák javítása, hiányok pótlása, javaslattétel, segítségnyújtás, feladat
meghatározás. (javaslat önképzésre, továbbképzésre, szakirodalom ajánlás).
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Személyiség –és közösségfejlesztés
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a
személyiség-és közösség kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lenni a személyre
szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek
kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására. A közösségfejlesztő
tevékenység

az

intézmény

hagyományaival

és

a

gyermekek

személyes

kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.
A gyermeki értékelés az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően valósul meg. Az
egyénre szabott értékelés a fejlődési naplóban nyomon követhető, a gyermekek
eredményeiről

fejlesztő

céllal

folyamatosan

visszacsatolunk

a

szülőknek,

gondviselőknek.
Az intézmény munkájában kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kompetenciák
fejlesztése. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes gyermekek
személyes és szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vételével kerülnek
kialakításra. Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok
bevezetése és működtetése, például a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén.
Az intézményben alkalmazott nevelési - tanítási-és tanulásszervezési eljárások a
különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését,
tanulását szolgálják. Az intézményben a gyermeki közösségek tevékenysége tudatos
tervezés alapján zajlik, alkalmanként megtörténik külső partnerek bevonás is. A
kiemelt

figyelmet

igénylő

gyermekek

mindegyikénél

rendelkeznek

óvodapedagógusaink megfelelő információkkal és azokat alkalmazzák a nevelő,
fejlesztő és oktató munkájukban.
Az intézmény vezetése és az érintett pedagógus információkkal rendelkezik minden
gyermek szociális helyzetéről. Jó kapcsolatot ápolunk a családsegítő munkatársával,
védőnővel és szükség szerint igénybe vesszük segítségüket.
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.
(Mesenap, Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Adventi mézes műhely, Farsang
jelesnapi játszóházak, Húsvéti tojásfestés, Anyák napi ünnepség, Gyermeknap stb.)
Az egyes közösségfejlesztési kísérleteink során sajnos majdnem minden alkalommal
ugyanazok a szülők vesznek részt. Ezen a téren szeretnénk előrelépést elérni és több
szülőt megnyerni erre a kísérletre. Próbáljuk a továbbiakban minden szülő részére
személyesen átnyújtani a meghívót.
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Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti
struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén ( munkaközösség)
alapszik. A nevelő – oktató munka egyik alapfeltétele, hogy tervszerűen működő,
folyamatos megújulásra képes innovatív közösség alakuljon ki az intézményben. Úgy
érzem,

hogy

ez

megvalósult

nevelőtestületünkben.

A

szervezeten

belüli

információáramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a magas szintű szakmai
munkának. A Társulásban lévő 3 óroda havi gyakorisággal tart megbeszélést,
munkaközösségi foglalkozást, hogy ennek az elvárásnak megtudjon felelni.
A szakmai munkaközösség munkaterv szerint dolgozik, mely része az éves
munkatervnek. Az intézmény munkatársai számára részben biztosított a munkájukhoz
szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét.
Óvodánk kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol környezete számára bemutathatja
eredményeit és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/ tágabb közösségek
(szakmai közösségek, szervezetek, települések) életében. Részt vettünk az Adventi
zenei rendezvényen. Részt veszünk a Körösnagyharsányért Egyesület kulturális és
sport rendezvényeiken is.
Bedőben került megrendezésre a román nemzetiségű óvodák találkozója, ahol
óvodánk is képviseltette magát.
Pedagógiai munka feltételei
Intézményünk működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre
álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak
számbavétele, hogy az intézmény rendelkezésére álló lehetőségeit hogyan használja
ki. Óvodánk célja az együttműködő, motiváló szakmai környezet megtartása.
Megtörtént a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések
előkészítésébe. Ösztönözzük és támogatjuk az egyéni, a csoportos és szervezeti szintű
tanulási lehetőségek kihasználását, a képzéseken való részvételt.
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A tárgyi, infrastrukturális feltételek
Rendszeresen felmérjük a pedagógiai programunk megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, hiányát és a rendelkezésünkre álló költségvetési keretből
igyekszünk ezeket beszerezni.
Személyi feltételek
Óvodánkban, a fenntartó önkormányzat biztosítja a szükséges létszámot a gyermekek
zavartalan neveléséhez.
Szervezési feltételek
Óvodapedagógusaink gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.
Kollégáim

a

továbbképzések

tapasztalatait

megosztják

egymással,

belső

továbbképzési programokat szerveznek.
Gyermekrendezvények
A nevelési év során megvalósított rendezvények, programok a megtervezett és kis
módosításokkal megvalósított óvodai programok között jelentős számban találhatók olyanok,
melyek a 3 óvoda együttes közreműködését igényelték. Tudatosan kerültek megtervezésre,
azért hogy a „mi óvodánk” érzése, az összetartozás ne csak a gyermekekben, óvodai
dolgozókban alakuljon ki, de a szülők és partnereink is érezzék ezt.

-

Minden év őszén egészség hetet szervezünk, ezzel is erősíteni kívánjuk
apróságainkban az egészséges életmód alapjait. A hét keretén belül volt:- gyümölcs
nap, - zöldség nap,- mozgásos,sportos délelőtt,- kirándulás a halastóhoz,közeli
erdőbe,- „fuss a csoportodért”- felhívásra a szülők is bekapcsolódtak a versenybe, egy
nagyon kellemes délutánt tölthettünk így együtt,-

-

A csoportok több alkalommal kirándultak településünk nevezetességeihez, környező
mezők, erdők élővilágát ismerhették meg.

-

Az év során 3 alkalommal a bábszínház jön óvodánkba, ahol színvonalas műsort
nézhetnek meg gyermekeink.

-

Ebben a tanévben 2 alkalommal jött a Máltai Szeretett Szolgálat rendezvényt tartani.
13.

Szülők részvételével lebonyolított rendezvények, programok
-

Márton nap

-

Mesenap,

-

Mikulás ünnepség,

-

Karácsonyi ünnepség,

-

Adventi mézes műhely,

-

Farsang

-

Jelesnapi játszóházak,

-

Nyuszi váró játszóház

-

Anyák napja

-

Gyermeknap

-

Évzáró

-

Szülő értekezletek

-

Fogadó órák

Májusban kirándultunk a Debreceni Állatkertbe.
Felzárkóztató foglalkozások heti két alkalommal
-

fejlesztő pedagógia

Délután igénybe vehető tehetséggondozó foglalkozások
-

népi gyermekjátékok,

-

játékos mozgásfejlesztés

-

református hittan
Összegzés
„ Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet.
De, hogy mit fogad el, az bízzuk rá. Csak a lelki táplálék válik javára,
amit maga is megkíván. „ (Kodály Zoltán)
Összességében

a

2020/21-es

nevelési

évben

végzett

nevelőmunkát

jónak,

tartalmasnak, aktívnak értékelem. A szakmai munka és az elért eredmények azt
igazolják, hogy mind a nevelőtestület, mind a nevelő munkát közvetlenül segítő
alkalmazottak felelősségteljesen végzik munkájukat.
14.

A következő nevelési év feladata, innovatív módon alkalmazkodnunk kell a
változásokhoz. Újabb pedagógiai tartalmak beépítése, megtartva az óvoda pedagógiai
értékeit.
Köszönöm munkatársaimnak, hogy a mindennapi zavartalan működést biztosították.
Munkánk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az intézményben nevelkedő
gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, fejlesztését, nevelését.
Körösnagyharsány, 2021. június 15.
Ph.
Győriné Mokrán Ilona
tagintézményvezető

15.
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Hitvallásunk idézetek tükrében

„A vorbi despre limba română este ca o duminică”
Nichita Stănescu

„A rossz nevelő tekintélyére büszke,
a jó nevelő egyszerűen alázatos”
Pilinszky János

„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és
szabadságban kell elbocsájtani”
Rudolf Steiner
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1. Hogyan teljesítette az iskolánk a küldetését, nevelési
és oktatási feladatát a 2020/21-es COVID-os tanévben?
A gyulai N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2020/21-es tanévben
is igyekezett jól teljesíteni a küldetését, nevelési és oktatási feladatát, megőrizni
„diákközpontú” arculatát, megfelelni a mindenkori elvárásoknak, kihívásoknak mind a tanításnevelés mindpedig a hagyományőrzés- és újítás, az identitáserősítés és a hídépítés (magyarromán kapcsolatok) szerepkörében. Tette ezt (és teszi) a mindig megújulni akarás szándékával,
a tartalmi, módszertani követelményeknek, valamint a társadalmi, nemzetiségi, szülői, tanulói
elvárásoknak való megfelelés igényével.
Egyik fő tanügyi feladata volt a Módosított NAT-2020 hitvallásához, tartalmaihoz,
módszertani kultúrájához való igazodás, a stratégiai és egyéb dokumentumok átdolgozása,
aktualizálása.
A megújult NAT-2020 alapján oktattunk az 1., az 5. és a 9. évfolyamokban.
Sajnos, a pandémia miatt a gimnazistákkal oroszlánrészt csak virtuális felületen dolgozhattunk,
ily módon hiányzott a jelenléti iskola adta „pozitív energia”, a közvetlen emberi (tanár-diák,
diák-diák, tanár-szülő) „hang” és kapcsolat.
Hitünk szerint az „élő iskolában”, természetesen az új technológiák adta lehetőségek
kiaknázásával, rendeltetésszerű alkalmazásával, jó etikai alapokon működő interaktivitással
lehet a leghatékonyabban dolgozni, tudást közvetíteni és főleg személyiséget formálni, „jó
emberré” nevelni a növendékeinket.
Az elmúlt tanévben az iskolánk az objektív nehézségek ellenére is törekedett az
élményközpontú tanításra, és az értékalapú nevelésre.
Az elhivatott tanáraink magukénak érezték(érzik) az élményközpontú oktatást. Igyekeznek
mindig megújuló szakmai és módszertani felkészültséggel, „játékos” és érdeklődést,
kíváncsiságot felkeltő módon, a digitális technológiák kínálta lehetőségek kihasználásával
végezni.
A jelzett év során is –alkalmazkodva az online és digitális oktatás elvárásaihoz - új tanításitanulási módszerek bevezetését szorgalmaztuk.
Az új kihívásoknak megfelelni akaró iskola - az eddigi jól bevált hagyományos módszerek és
munkaformák alkalmazásán túl, - az információs társadalom „konstruktivista tanulási
modellje” felé nyitott utat. Az új modell bevezetése megújulásra készteti a tanárt, a szülőt, a
diákot egyaránt.
2020-2021
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Tudatosítja az „élethosszig tartó tanulás” fontosságát, szükségességét. „Felfedezésre”,
„kreativitásra”, egyéni és kooperatív (team)munkára egyaránt motivál. Az iskola igyekszik a
„tevékenységorientált modell” fokozatos követésére, a modern technológiai eszközök: az
internet, az IKT-eszközök, az interaktív táblák, okostelefonok, tabletek, laptopok célszerű
használatára. A multimédiás eszközök az élménypedagógia szerves kereteivé váltak.
A román népismereti tantárgyon túl, több diszciplinára is kiterjesztettük a projektoktatást.
Tanáraink az online platformokon is törekedtek a differenciált tanulásszervezési eljárások
alkalmazására is.
Ugyancsak az elmúlt évben kidolgoztuk és elfogadtuk a Digitális és online protokollt. (DTP)
Tanáraink különböző online továbbképzéseken vettek részt fókuszálva főleg a tanulók
értékelésével

kapcsolatos

új

eljárások,

„jó

gyakorlatok”,

digitális

mérőeszközök

megismerésére. Jól tudják, hogy az értékelés lényege a viszonyítás, és ez nem azonos az
osztályozással.
Az iskolánkban az értékalapú nevelést mindenekelőtt az örökérvényű princípiumokra
építjük: hitre, reményre, szeretetre, empátiára, türelemre, jóságra, megbocsátásra és
együttműködésre, vagyis mindenre, ami „igaz emberré” tesz, ami nemesíti a lelket és a szellemet.
Bár a 2020/21-es tanévben az online (és digitális) munka miatt „csorbult” az élményközpontú
tanítás, az óvatossági, preventív jellegű szabályok betartásával fókuszálni igyekeztünk
valamennyi tanítványunk alapos felkészítésére, és különös figyelmet fordítottunk a végzőseinkre.
A szaktanáraink odaadó és a szabadidejükből is „áldozatot” követelő kis létszámú csoportokban
készítették fel az érettségizőket nemcsak a közép, hanem az emelt szintű vizsgákra is.
A felkészítő munkájuk hatékonysága hűen reflektálódik a felvételi eredményekben. A
tanítványaink az idén is szép számban jutottak be a hazai legkülönbözőbb profilú egyetemekre
(pl.: Corvinus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nemzetközi Közszolgálati Egyetem, Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Gál Ferenc Egyetem, Pázmány Péter Egyetem, Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem) és néhányan a romániai felsőoktatásba (ösztöndíjasokként) (pl.:
Nagyváradi Tudományegyetem, Nagyváradi Partium Egyetem, Temesvári Tudományegyetem,
Aradi „Aurel Vlaicu” Egyetem).
Ugyancsak eredményes volt a román és az idegen nyelvek (angol, olasz) tanítása, ugyanis sokan
szereztek közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgát (Román középfok 39 fő, román felsőfok 5 fő;
angol középfok 22 fő, angol felsőfok 4 fő).
A nyelvek iránti nyitottság szellemében lettünk ECL Nyelvvizsga Központ, amely ígéretesen és
lendületesen beindult. E tanév során 137 fő vizsgázott világ- és kisnyelvekből egyaránt.
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Az értékközpontú nevelés érdekében 2020. szeptemberétől iskolánk is bekapcsolódott és
elnyerte a Boldog Iskola címet. Bevezette a „BOLDOGSÁGÓRÁKAT”, hogy e program
filozófiájával összhangban, a tudomány eszközével járuljon hozzá egy még jobb és boldogabb
nemzedék megformálásához: „Micsoda boldogság az, jónak lenni. A világon ez a legtisztább,
a legvalódibb öröm.” (Krúdy Gyula). Ez a program hozzájárul nemcsak a gyermekek IQ-jának,
hanem az EQ-jának a fejlesztéséhez.
A program az „Életet” „kincsnek”, „ajándéknak” tekinti, melyet nem szabad eltékozolni!
Vezérfonalat ad egy optimistább, harmóniára, a lélek nyugalmára, jóindulatra, szeretetre
irányuló életúthoz. A küzdés értelmét, az örömöt, a derűt, a boldogságérzést priorizálja. Kiemeli
a hála, az optimizmus, a társas kapcsolatok (barátságok), a boldogító cselekedetek, a
megküzdési stratégiák, az örömök élvezetének és a megbocsátás fontosságát. Azt üzeni:
„Haraggal csak magadat bünteted.” valamint azt, hogy „A megbocsátás a kulcsa
mindennek, beleértve a fizikai egészséget és a lelki gyógyulást.” (Bob Gass).
Az iskolánk a 2020/21-es tanévben is igyekezett sokat tenni az élményközpontú tanítás és az
értékorientált nevelés érdekében.
A mindennapos testnevelést is az élményközpontú hitvallásra építette, és reményeink szerint
ezt a törekvést fogja szolgálni a közelmúltban újonnan avatott rekortán (többfunkciós)
sportpályánk is.
Az iskolánk az elmúlt évben is, „szellemi műhelyként” és román nemzetiségi bástyaként
szolgálta az oktatást és nevelést. Az alkotó vénájú tanáraink új publikációkkal, kétnyelvű
szakkifejezések szótárával, projektmunkákkal igyekeztek további lendületet adni a hazai
román oktatásnak, nevelésnek. A közelmúltban láttak napvilágot az alábbi publikációk, melyeket
a fenntartónk: Magyarországi Román Országos Önkormányzat támogatásával hoztuk létre és
tettük közkinccsé. (Dr. Crai Ștefan Adrian, Dr. Hoczopán Anna, Dr. Wéber Péter: Magyarromán szakkifejezések szótára; Ph.D Machhourné Nikula Stella, Machhour Julianna Stella:
Magyar-román szakkifejezések szótára Művészetek).
Néhány tanárunk vizsgáztató tanári képzésen vett részt román, angol illetve magyarból, mint
idegen nyelvből, és megszerezték az erre feljogosító tanúsítványt.
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2. Tárgyi feltételek
A 2020/2021-es év legnagyobb beruházása a multifunkciós rekortán sportpálya építése, amely
hozzájárul a 21. századi iskola arculatának a formálásához.
A 45 milliós beruházást a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős
Államtitkárságának (államtitkára Soltész Miklós úr) közvetítésével kaptuk a magyar
Kormánytól.
A többfunkciós sportpálya jól szolgálja a mai nevelési, oktatási rendszer hitvallását, amely nagy
hangsúlyt fektet az egészséges életmódra, és a hosszú élet egyik fő faktorának tekinti a sportot,
a mozgást, a testnevelést.
Az új sportpálya pozitív kereteket biztosít a minőségi testneveléshez, a mozgáshoz, a sporthoz,
egyéni és csoportjátékokhoz. „Bölcsője” lehet az élményközpontú sportnak és a
tehetséggondozó nevelési, oktatási tevékenységnek is.
Megkönnyíti a mindennapi testnevelési órák szervezését, a sport, a mozgás megszerettetését a
diákokkal, illetve az „Ép test, ép lélek” szentencia örökérvényű üzenetének a megértését.
A hasznos és szép pálya minden bizonnyal újabb lendületet ad, és még több mozgásra motiválja
a diákjainkat.
Ugyancsak a „tomboló” COVID évében meleg burkolattal láttunk el újabb tantermeket illetve
hangszigetelt ajtókkal (főleg a tornaterem felöli részeken).
Megtörtént az iskola északi szárnyának új nyílászárókkal (ablakokkal) való ellátása.
Gyarapodott az iskola infokommunikációi eszköztára újabb és újabb interaktív táblákkal,
laptopokkal és egyéb modern technológiai eszközökkel. A multimédiás eszközök egyik ékessége
az interaktív kijelző.
Az iskolánk könyvtárának könyvállománya szintén román, magyar és angol nyelvű
példányszámokkal bővült jól szolgálva a szaktanárokat és a tanítványokat egyaránt.
A továbbiakban is törekszünk az épületkomplexum belső és külső tereinek a modernizálására, az
iskola külső miliőjének a szépítésére.
A további projektünk az iskola teljes belső udvarának a felújítása, a játszótér korszerűsítése, a
parkosítás.
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3. Személyi feltételek
Életpályamodell
A szakos ellátottságunk 100 %-os, és három angol tanár kivételével valamennyi tanártársunk
rendelkezik román nyelvismerettel.
Az életpályamodell lépcsőfokaira újabb pedagógusok léptek, ők onlaine módon minősültek.
Bokáné Gombos Emília
nemzetiségi tanító
Bordásné Szelezsán Márta
földrajz - biológia - spanyol szakos
Cséffán Szilvia
román - könyvtáros szakos
Kóráné Cséffán Tünde
nemzetiségi tanító

Ped II.
Ped. II.
Ped. II.
Ped. II.

2021 őszén minősülnek: Kozma László (történelem) és Szöllősiné Kondoros Beáta (román nyelv
és irodalom).
2021. március 31-ig az alábbi szaktanárok jelentkeztek minősítésre:
Rossu Patrícia

Ped.I.

nemzetiségi tanító
Jova Andrea Tímea

Ped. II.

tanító és matematika szakos
Stavaru Livia Simona

Ped. II.

angol-román szakos
Szántóné Borbély Angéla

Ped. II.

angol szakos
Minősítésük a 2021/2022-es tanévben várható.
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Beiskolázások, továbbképzések
Beiskolázások
Szántó József Zoltán

Mesterképzés angol nyelv és kultúra tanári szak
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.
A tanulmányait befejezte 2021. januárjában.

Jova Andrea Tímea

Pedagógiai mérés és értékelés szakmódszertanos pedagógus
tanulmányait befejezte 2021. májusában.

Továbbképzések
Cser Vera

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (8 órás)
Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

Stavaru Livia Simona

ECL szóbeli vizsgáztató képzés (8 órás)
Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár

Machhourné Nikula Stella ECL szóbeli vizsgáztató képzés (8 órás)
PhD.

Pedellus 2000 Bt., Székesfehérvár
Viselkedéskultúra (30 órás, online)
Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Kóráné Cséffán Tünde

A román irodalom perceptív tanítása a magyarországi
román nemzetiségi iskolákban. A román nyelvművelés
módszertana. Gyakorlati kérdések az aszimmetrikus
kétnyelvűségről

és

a

magyar-román

nyelvtani

kontrasztivitásról. (10 órás, online)
Oktatási Hivatal – Nemzetiségi POK
Oroszné Árgyelán Ilona

A román irodalom perceptív tanítása a magyarországi
román nemzetiségi iskolákban. A román nyelvművelés
módszertana. Gyakorlati kérdések az aszimmetrikus
kétnyelvűségről

és

a

magyar-román

nyelvtani

kontrasztivitásról. (10 órás, online)
Oktatási Hivatal – Nemzetiségi POK

2020-2021
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Továbbképzések
Rossu Patrícia

A román irodalom perceptív tanítása a magyarországi
román nemzetiségi iskolákban. A román nyelvművelés
módszertana. Gyakorlati kérdések az aszimmetrikus
kétnyelvűségről

és

a

magyar-román

nyelvtani

kontrasztivitásról. (10 órás, online)
Oktatási Hivatal – Nemzetiségi POK
Stavaru Livia Simona

A román irodalom perceptív tanítása a magyarországi
román nemzetiségi iskolákban. A román nyelvművelés
módszertana. Gyakorlati kérdések az aszimmetrikus
kétnyelvűségről

és

a

magyar-román

nyelvtani

kontrasztivitásról. (10 órás, online)
Oktatási Hivatal – Nemzetiségi POK
Szántó József Zoltán

A „Boldogságórák” elméletének és módszertanának
elsajátítása

a pedagógusok és

a diákok

érzelmi

intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának
fejlesztése érdekében (30 órás)
Mental Focus Kft. Budapest
Szántóné Borbély Angéla

A „Boldogságórák” elméletének és módszertanának
elsajátítása

a pedagógusok és

a diákok

érzelmi

intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának
fejlesztése érdekében (30 órás)
Mental Focus Kft. Budapest
A dramatikus interaktív mesélés és történetmondás alapjai
Kecskemét
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4. A 2020/2021-es tanév tanulói közösségének
összetétele
Tanév végi tanulólétszámok
Általános iskola:

269 fő

• Alsó tagozat:

123 fő

• Felső tagozat:

146 fő

Gimnázium:

187 fő

Összesen:

457fő

Kollégium:

47 fő

Napközis csoportok:

7 db

Tanulószoba

1 db

SNI-s tanulók:
• gimnázium:

2 fő

• ált. isk.:

4 fő

2 fő

• ált. isk.:

6 fő

3 fő

• ált. isk.:

2 fő

BTM-s tanulók:
• gimnázium:
HH tanulók:
• gimnázium:
HHH tanulók:
• gimnázium:

-

•

ált. isk.:

-

2020-2021
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5. A tanév kiemelt pedagógiai feladatai
A 2020/2021-es tanévben az egyik legfőbb feladatunk a Módosított NAT-2020 bevezetése volt
az általános iskola 1. és 5. évfolyamában, valamint a gimnázium 9. évfolyamában.
Ennek szellemében módosítottuk a stratégiai dokumentumainkat, megalkottuk a helyi
tantervünket, és kiválasztottuk az adekvát kerettanterveket. Új tartalmakhoz új módszereket is
alkalmaztunk. Sajnos, a világjárvány miatt csak az általános iskolásainkkal dolgozhattunk
jelenléti oktatásban, nevelésben, a gimnazistáinkkal novembertől májusig csak virtuális
platformokon találkozhattunk. A pandémia felborította az eddigi munkaformáinkat és
módszereinket.
Tapasztalatunk alapján 2020 tavasza óta „új fejezetet” írunk, hiszen a „virtuális” iskolához
nélkülözhetetlenné váltak a modern, digitális és online technológiák. Tantestületünk elfogadta
azt a tényt, hogy adaptálódnunk kell az új helyzet adta valósághoz.
Kidolgoztuk az iskolánk Digitális (és online) protokollját és kerestük a jó megoldásokat,
tudásmegosztással ötleteket cseréltünk, és segítettük egymás munkáját.
A tudásátadással igyekeztünk „megbirkózni”, de a nevelési és kulturális tevékenységek igencsak
csorbát szenvedtek.
A 2020/21-es tanév különleges évként vésődik be az iskola történetébe egyrészt az online (és
digitális) oktatás miatt, másrészt azért, mert az elmúlt két évtized kulturális rendezvényekben
legszegényebb esztendeje volt. Elmaradt a szép karácsonyi ünnepség, a szalagavató, az
alapítványi bál, a szerenád, a ballagás stb.
A végzős diákjainkat úgy igyekeztünk helyzetbe hozni, hogy a tanév utolsó hónapjaiban kis
létszámú csoportokban tanítottunk.
A felvételi eredményeik megnyugtatóak, örömteljesek lettek.
Nemcsak a növendékek tanultak online módon, hanem a tanárok minősítése is virtuálisan
történt, illetve a pedagógusaink különböző online továbbképzéseken vettek részt.
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Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában
„Gyermekeinknek örökségül tisztességérzetet
s ne aranyat hagyjunk”
(Platon)

Ezt a szép feladatot hosszú évek óta Cser Vera kolléganő végzi fejlett hivatásszeretettel és
„diákközpontú” attitűddel.
A 2020/21-es tanévben, a COVID nehézségek ellenére, számos segítő és léleknemesítő
programot szervezett internetes alkalmazások segítségével. Ezekből szemezgetünk néhányat
kulcsmondatokban:
•

a tanév elején Repiskyné Radics Anna igazgatóhelyettessel nyilvántartást készítettek az SNIs és BTM-es gyermekekről;

•

a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős preventív és felvilágosító előadást szervezett a belépő
9. évfolyam számára Zsankó László nyugalmazott rendőralezredes közreműködésével;

•

a tanév elején az iskola diákigazgatójával közösen gyűjtést szerveztek a pocsaji
iskolásoknak;

•

elindította a hagyományos DADA-programot (általános iskola 3-4-7.8.);

•

a második felévben a 10 és 11. évfolyamosok online workshopon vehettek részt.
− témakörök: A helyi közösség célja „Szerepem a helyi közösségben”; „Asszertivitás,
konfliktuskezelés, vezetés”

•

Ungor Bence volt diák népszerűsítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet.

•

„Egészséges szenvedélyek” című online program; interaktív előadások (7-11. évfolyamig)

•

rendhagyó osztályfőnöki órák Kis László szakvizsgázott hittanoktató;

•

nagyszünet előtti drogprevenciós előadás Csepregi Rózsával;

•

szakvélemények áttekintése, új véleménykérő lapok előkészítése.

Ezek a preventív jellegű programok jól szolgálják a gyermekek- és az ifjak fizikai, mentális és
lelki egészségének a megőrzését. Számos fiatalt mentenek meg a „megtévelyedéstől”, és nem
engedik, hogy letérjenek a helyes útról.
Elégedettséggel megállapíthatjuk, hogy szépen gyümölcsözik a szívvel, lélekkel végzett nevelő
munka.
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Fejlesztőpedagógusok tevékenységei
A logopédus, a gyógypedagógusok (SNI-s, BTM-es) is eredményesen végeztek fejlesztő
foglalkozásokat, és hasznos volt a szenzomotoros terápia is.
Altorjayné Köves Erika

logopédus

Szelezsánné Poptyilikán Anikó

gyógypedagógus – SNI-s tanulók

Méhészné Tobai Rita

szenzomotoros terápia

Kuli Éva

gyógypedagógus – BTM-es tanulók

Tehetséggondozás
Az iskolánk tanárai a 2020/2021-es tanévben is erőteljesen fókuszáltak a tehetséggondozásra is.
Igen fontosnak tartották (és tartják) a kiemelkedő teljesítményű diákokkal való foglalkozást.
Tevékenységi formák:
•

szakköri foglalkozások;

•

GÉV - előkészítők;

•

egyéni felkészítők.

Diákjaink főleg román és angol nyelvből, földrajzból valamint különböző sportágakból értek
el országos eredményeket.
EMMI Nemzetiségi Ösztöndíjban részesültek: Simon Tibor Emánuel, Szántó Anna, Fekete
Sándor Simon és Gyűjtő Naomi.
Lásd: Versenyeredmények (mellékletben csatolva). Mindezek hűen fémjelzik az odaadó oktató,
nevelő munka eredményességét.

Egészségnevelés
•

„Egészséghét” szervezése;

•

Előadások (egészséges táplálkozás, dohányzás, alkohol, drog, párkapcsolatok, barátság,
szerelem, szexualitás, fogamzásgátlás, testépítés…)

•

Rajzpályázatok;

•

Vetélkedők az egészséges életmódról.

•

Általános iskolánk részt vesz az iskolatej és iskolagyümölcs programban.
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Szakkörök
Általános iskola
−

román nyelvi kommunikáció

− rajz szakkör

−

kezdő román nyelv

− magyar irodalom színpad

−

román néptánc

− fizika

−

román népismeret

− gimnáziumi matematika felkészítő

−

román nyelvi újságíró szakkör

− matematika

−

jeles napok (hagyomány – játék – ének)

− történelem és honismeretek

−

naptári (ortodox) ünnepek hagyományai

− angol nyelvi szakkör (tehetséggondozás)

−

énekkar

− bevezetés az angol nyelvbe (3. évf.)

−

ének-zenei szakkör

− tömegsport

(labdarúgás,

atlétika,

szivacskézilabda)
−

kézműves szakkör

− városi úszásoktatás 1-3. évfolyam

−

olvasószakkör

− SNI-BTM felzárkóztató

−

Kiscsoportos foglalkozás

Gimnázium
−

informatika

− színjátszás

−

olasz

− énekkar

−

matematika

Sportfoglalkozások
A Covid 19 hátráltatta a sportfoglalkozásokat. A diákjaink óvatosságból kevésbé vettek részt
versenyeken, ellentétben a korábbi évek gyakorlatával. Sajnos, a „bezártság” és a
mozgásszegénység kihatott a hangulati életükre, csökkentette a boldogságérzetüket.
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Etika / Hit- és erkölcstan
269 tanuló

etika:

147

(általános iskola)

hit- és erkölcstan:

122 ortodox:

50

római katolikus:

34

református:

29

baptista:

9

Közösségi szolgálat
Felelős tanár: Patkás György
A 2020/2021-es tanévben – a törvényi szabályozókkal összhangban – folytattuk a közösségi
szolgálatot.
Partnerintézményeink:
•

Románvárosi Óvoda

•

Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

•

Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány

•

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

•

Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

•

Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

•

Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület

•

Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Pánczél Imre
Tagintézménye

•

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Tanítványaink kellő érdeklődéssel, odaadással és szolidaritással teljesítették az előírt
közszolgálati órákat.
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Partnerkapcsolatok, diplomáciai élet
Partnerintézmények (hazai)
Az iskola az elmúlt tanévben is igyekezett megőrizni a partneri kapcsolatait a különböző
intézményekkel, de ezek is csak „takaréklángon” működtek. Jó kapcsolatot ápolt a fenntartójával
(MROÖ), Gyula Város Önkormányzatával, a NPOK (Nemzetiségi Pedagógia Központtal) és
valamennyi román profilú intézménnyel: óvodák, iskolák, Ortodox Püspökség, helyi és megyei
nemzetiségi önkormányzatok, szerkesztőségek (Cronica, Foaia Românească), Román Kulturális
Szövetség, Szarvasi Gaál Ferenc Főiskola, ELTE Román Tanszék, Szegedi Egyetem Román
Tanszék stb.
Különböző online konferenciákon és interaktív foglalkozásokon vettek részt a tanáraink és a
növendékeink.
Romániai kapcsolataink
•

A Temesvári Nyugati Egyetem tanárai előadást tartottak az iskolánkban.

•

A temesvári „Vincențiu Babeș” és a verseci általános iskolákkal közösen jelentettük meg a
„Licurici” című iskolai újságot.

Tanári kitüntetések
Szabó Jánosné

„A Magyarországi Román Oktatásért”

Martyin Tivadar

„A magyarországi román oktatásban eltöltött 40 éves
tevékenységért járó díj”

Szántó Flóra

„A magyarországi román oktatásban eltöltött 40 éves
tevékenységért járó díj”

Cserháti Mihály

PRO MINORITARUM díj

ERASMUS-ról
A 2020/2021-es tanévben iskolánk 5 diákja vett részt a legutóbb megrendezett Erasmus
projekben, Mezőberényben. Négy nemzet (cseh, román, szlovák, magyar) ifjai tanulhattak
„Social Business” témában, hogyan boldoguljanak az üzleti világban, hogyan válhatnak sikeres
üzletemberekké. Különböző

kompetenciák,

mint

például

nyelvtanulási,

technológiai,

matematikai és kulturális ismeretek fejlesztését is érintették a két hetes tábor alatt. A diákjaink
Portugáliában is képviselték iskolánkat mindenki (szülő, tanár, diák) megelégedésére.
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Lázár Ervin program
A tavalyi tanévtől Magyarország Kormánya létrehozta a Lázár Ervin Programot, amely nemcsak
állami fenntartású iskolákat érint. A program – melyről a 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat
rendelkezik – célkitűzése, hogy a szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8.
évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen
biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos
állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A tanév második félévében a pandémiás helyzet miatt, a 4., 6., 7. és a 8. évfolyamoknak
lehetőségük volt online előadások megtekintésére.
évfolyam

dátum

4. évf.

2021. május 28.

előadás címe, előadója
Rigócsőr királyfi
Békéscsabai Jókai Színház

6. évf.

2021. május 25.

Holló Jankó
Békéscsabai Jókai Színház

7. évf.

2021. június 3.

Körhinta
Nemzeti színház

8. évf.

2021.június 2.

Valahol Európában
Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Köszhasznú
Nonprofit Kft.
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6. Tanulmányi eredmények
Kompetenciamérés eredményei
2020 májusában tantermen kívüli digitális oktatás zajlott az országban, ezért az országos
kompetenciamérések elmaradtak.

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók a 2020/2021-es tanévben
Létszámadatok
gimnázium

általános iskola

I. félév

6

0

II. félév

2

0

A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi tevékenységek
1.

Beavatkozó (intervenciós) program: tanulói

előrehaladást támogató tevékenység

(Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás – tantárgyi előrehaladás támogatása
személyre szabott pedagógiai módszerekkel az 1-4. évfolyamon);
2.

Beavatkozó (intervenciós) program: a tanulási nehézségeket kezelő beavatkozás tanulást
segítő külső szakemberek (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) bevonásával.

3.

Megelőző (prevenciós) beavatkozás: tanulói előrehaladást támogató tevékenység
szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezésével (2021. június 15-29. között is)
szociális munkás bevonásával.

4.

Megelőző (prevenciós) beavatkozás: általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó
beavatkozás – pedagógust támogató intézkedés (általános iskola). A korai jelző és
pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített intézményi szintű adatok
értékelésének, elemzésének segítése előzetesen felkért szaktanácsadó által (8 tanító vett
részt).

5.

Megelőző (prevenciós) beavatkozás: testi, lelki, mentális fejlesztésre irányuló önismereti,
szociális készségeket fejlesztő foglalkozások – boldogságórák tartása.
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Általános iskola
Versenyeredmények
Legjelentősebb eredmények – tantárgyanként

Román nyelv és irodalom
Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny:
román nyelv és irodalomból
Stavaru Mara, 7.b osztály: 3. hely
Felkészítő tanár: Szöllősiné Kondoros Beáta
román népismeretből
Peres István Szilveszter, 8.a osztály: 3. hely
Felkészítő tanár: Stavaru Livia Simona
(Az országos döntőre a koronavírus-járvány miatt nem került sor.)
A Foaia românească szerkesztősége Elmesélt rajzok – „Cum va fi Crăciunul în vreme de
pandemie” címmel országos pályázatán:
Szabó Hunor, 8.a osztály: 1. hely
Felkészítő tanár: Stavaru Livia Simona
Patkás Emma Olívia és Pekárik Zinaida Mária, 7.b osztály: különdíj
Felkészítő tanár: Szöllősiné Kondoros Beáta
A nagyváradi Könyvmentők Egyesülete (Asociația Salvatorii de Cărți) által meghirdetett
Mihai Eminescu nemzetközi online vers- és prózamondó versenyen, az 5-8. évfolyam
kategóriájában:
Szabó Hunor, 8.a osztály: 1. hely
Felkészítő tanár: Stavaru Livia Simona
A kolozsvári „Octavian Goga” Megyei Könyvtár által meghirdetett Nemzetközi online
versíró versenyen a 6. osztályosok kategóriájában:
Matei Bryana Anastasia: 7.a osztály 1. hely
Felkészítő tanár: Sebestyén Corina
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A Foaia românească szerkesztősége Mi lenne, ha hirtelen eltűnne a gyermekkor – Ce s-ar
întâmpla dacă ar dispărea copilăria” című országos levélíró versenyén:
Csobán Zsófi Janka, 6.b osztály: 1. hely
Felkészítő tanár: Oroszné Árgyelán Ilona
Ávrámucz Ida, 4.b osztály: 2. hely
Felkészítő tanár: Ruzsáné Gombos Éva
Angol nyelv
Az Országos Angol Nyelvi Tanulmányi Versenyen egyedüli Békés megyei diákként bejutott
a megyei, majd az országos döntőbe, ahol a 24. helyen végzett:
Ráfi Annamária, 7. évfolyam
Felkészítő tanár: Temesváriné Ferenczi Ágnes
A HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft. szervezésében megrendezett The Royal Family
egyfordulós őszi országos angol projektversenyen A1 (Kids) kategóriában:
Csobán Zsófi, Szántó Dorottya és Cséffán György, 6.b osztály: 1. hely
Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla
A HEBE Szolgáltató és Kiadó Kft. által meghirdetett „Play and Win!” 4 fordulós országos
tanulmányi levelezős versenyen:
Szántó Borbála, Szántó Dorottya 8.a osztály: 3. hely
Galea Eszter, Seres Kata 8.a osztály: 10. hely
Szántó Sebestyén és Avramucz Ida 4.b osztály: 11. hely
Felkészítő tanárok: Szántóné Borbély Angéla és Szántó József Zoltán
Történelem – Hon- és népismeret
A Proking Hungária Kft (Győr) által 7. alkalommal meghirdetett négyfordulós Országos
Honismereti Tanulmány Versenyen:
Szántó Sebestyén, 4.b osztály: megyei és országos 1. hely
Szántó Attila, 6.b osztály: megyei 3. és országos 7. hely
Szántó Dorottya, 6.b osztály: megyei 5. és országos 7. hely
Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla
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Földrajz
A Hebe Kft. „Világjáró” 4 fordulós országos földrajz levelezőversenyén egyéni
kategóriában eredményesen szerepeltek az 5. és 6. osztályosok kategóriájában:
Bordás Ádám: 4. hely
Matei Bryana Anastasia: 6. hely
Jobbágy Boglárka: 7. hely
Bordás Jázmin: 10. hely
7-8. osztályosok kategóriájában
Szabó Hunor: 6. hely
Jobbágy Noémi: 6. hely
Pekárik Zinaida Mária: 7. hely
Huszti Zorka: 10. hely
Nagy Chiara: 10. hely
Felkészítő tanár: Cserhátiné Gurzó Éva
Matematika
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján az alábbi tanulók értek el szép
eredményeket (70 % feletti teljesítmény):
alsó tagozat:
Takó Ádám, 3. osztály
Felkészítő tanár: Rossu Patrícia
Orosz Nóra, 2.a osztály
Juhász Júlia, 2.a osztály
Felkészítő tanár: Szabó Jánosné
Csanyi Áron, 4.a osztály
Felkészítő tanár: Száva Mihályné
felső tagozat:
Pál Barnabás Jenő, 5. osztály
Szűcs Joel, 6.b osztály
Makovej Norbert, 8.b osztály
Gyarmat Kristóf, 7.a osztály
Ötvös Hédi Jázmin, 6.b osztály
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Illich Csanád, 7.a osztály
Puskás Péter Pál, 8.b osztály
Jobbágy Boglárka, 6.a osztály
Benda Roland, 5. osztály
Erdei Szabolcs, 8.b osztály
Csapatversenyben:
6. évfolyam: 8. hely
8. évfolyam: 10. hely
Felkészítő tanár: Jova Andrea Tímea
Rajz
A Karácsonyi János Katolikus Gimnázium által meghirdetett városi karácsonyi
rajzpályázat díjazottjai:
Bondár Minna, 1.b osztály
Nyisztor Norbert, 2.a osztály
Komlósi Sára, 5. osztály
Szél Tímea, 7.a osztály
A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által – az Agrárminisztérium, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával –
szervezett, az Európai Mobilitási hét 2020. évi „Klímabarát közlekedés mindenkiért”
elnevezésű közös országos kreatív pályázatán, díjazott lett:
Nyisztor Norbert, 2.a osztály
Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. által kiírt „Farsang
újragondolva” alkotópályázatán a 4. évfolyamosok kategóriájában:
Várudvari Viola, 4.b osztály: 1. hely
A „Dessine moi ton reve de Paix” – „Béke” elnevezésű, nemzetközi (Párizs) rajzpályázaton:
1. helyezett lett:
Benda Gréta Kira, 5. osztály
Balaci Nicoleta Malina, 3. osztály
Gombos Zoé, 3. osztály
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Sugár Emma Anna, 1. b osztály
2. helyezett lett:
Bardócz Maja, 4.a osztály
Nyisztor Norbert, 2.a osztály
3. helyezett lett:
Manole Raisa Maria, 4.a osztály
Orosz Nóra, 2.a osztály
Virág Levente, 1.b osztály
A versenyekre Farkasné Rokszin Mária tanárnő készítette fel a tanulókat.
MaxCity „Alkosd a teret!” országos rajzverseny:
Szántó Dorottya, 6. osztály: különdíjas
Felkészítő tanár: Machhour Julianna Stella

Sport
Kegyeleti váltófutás:
lányok csapata: 3. hely
fiúk csapata: 2. hely
Felkészítő tanárok: Baktai Ferencné, Berényi Tibor, Rokszin Tibor

Iskolán kívüli önálló eredmények
Farsang kupa – vívás:
Harmath Krisztián, 6.a osztály: 1. hely
Kentaur Lovasverseny – Gyermek Ügyességi Verseny:
Stavaru Mara, 7.b osztály:

ügetés: 1. hely
lépő: 3. hely
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Kitüntetések, elismerések
Gyula városának „Kiváló diákja” címét kapták
Ráfi Annamária, 7.a osztály:
az Országos Angol Tanulmányi Versenyen, kategóriájában, Békés megyéből egyedüliként
bejutott a megyei, majd az országos fordulóba (a 24. helyen végzett).
Felkészítő tanára: Temesváriné Ferenczi Ágnes
Stavaru Mara, 7.b osztály:
az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyen, román nyelv és irodalomból a 3. helyen
végzett.
Felkészítő tanára: Szöllősiné Kondoros Beáta
Peres István Szilveszter, 8.a osztály:
az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyen, román népismeretből a 3. helyen végzett.
Felkészítő tanára: Stavaru Livia Simona
Szántó Sebestyén, 4.b osztály:
a Proking Hungária Kft (Győr) által 7. alkalommal meghirdetett négyfordulós Országos
Honismereti Tanulmány Versenyen az országos és a megyei listán is az 1. helyen végzett.
Felkészítő tanára: Szántóné Borbély Angéla

Gyula városának „jó tanuló - jó sportoló” címét kapták
Galea Eszter Lilien és Gurzó Gergő Márk, 8. évfolyam

A temesvári PAX Alapítvány elismerésében részesültek
Általános iskola
Pekárik Zenina Olivia 1.a osztály
Ávrámucz Lily 2.b osztály
Kóra Norina 3.osztály
Ávrámucz Ida 4.b osztály
Benda Gréta Kira 5. osztály
Jobbágy Boglárka 6.a osztály
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Szántó Bianka 7.a osztály
Szabó Hunor 8.a osztály
Gimnázium
Kóra Ádám 9.B osztály
Réthelyi Eszter 10.A osztály
Juhász Szebásztián 11.A osztály
Orodán Dávid 12.B osztály
Tanárok
Cserháti Mihály
Martyin Tivadar
Ruzsáné Gombos Éva
Szántó Flóra
Szucsigán Lászlóné
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Dicséretek
Nevelőtestületi dicséretben részesültek
4.a osztály

Bardócz Maja
Martyin Vivien Zoé

4.b osztály

Ávrámucz Ida
Martyin Márk

5. osztály

Benda Gréta Kira
Pál Barnabás
Ruzsa Orsolya

6. a osztály

Hajdu Kamilla
Jobbágy Boglárka
Lukács Enikő
Marosán Leila

6.b. osztály

Orosz Ádám
Csobán Zsófia

7. a. osztály

Gyarmat Kristóf
Illich Csanád
Szántó Bianka

7.b osztály

Jobbágy Noémi
Pekárik Zinaida Mária
Stavaru Mara

8.a osztály

Galea Eszter Lilian
Makovej Norbert
Seres Kata Rozália
Szabó Hunor

8.b osztály

Balázs Márk
Erdei Szabolcs
Gurzó Gergő Márk
Huszti Zorka
Kozma Balázs
Martyin Karolina
Pataki Milán
Zsigovits Hanna
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Igazgatói dicséretben részesültek
2.a osztály

Dalmadi Emmaróza
Juhász Júlia
Nyisztor Norbert
Orosz Nóra

2.b osztály

Ávrámucz Lily
Orodán Réka
Szöllősi Máté
Zendehdel-Moghaddam Leila

3. osztály

Fodor Ármin
Papp Koppány
Janics Kitti Anikó
Cserháti Zsolt
Gombos Zoé
Kóra Norina
Lonscsák Panna
Török Jázmin
Takó Ádám

4.a osztály

Apáti Szonja
Csanyi Áron
Deák Hunor Bence

4.b osztály

Geller Klaudia Júlia
Kozma Krisztián
Rotár Botond

5. osztály

Antal Máté
Benda Roland
Fodor Milán
Kiss Luca

6.a. osztály

Bordás Ádám
Dehelán Viktor
Matey Briana Anastasia
Seres Boglárka
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Igazgatói dicséretben részesültek
6.b. osztály

Martyin Boglárka
Ötvös Hédi
Ruzsa Lili
Szántó Attila
Szántó Dorottya
Szelezsán Márton

7.a osztály

Morár Szilárd György
Novák Kata
Ráfi Annamária
Rotár Botond

7.b. osztály

Antal Viktória
Csizmadia Boglárka
Lengyel Lara
Nagy Chiara
Patkás Emma Olívia

8.a osztály

Németh Anna

8.b osztály

Szöllősi Zita

2020-2021

30

Év végi beszámoló / Raport de activitate

Osztályfőnöki dicséret általános iskola
Bereczki Igor

Csizmadia Bence

Duska Gabriella

Folcz Rebeka

Kondoros Noémi

Lonscsák Gergő

Ondrejó Ádám

Pekarik Zenina

Petrusán Milán

Podmaniczki Vító

Szabó Hanna

Tóth Fruzsina

Antal Zita

Bálint Sára

Bondár Minna

Czirle Dániel

Kóti Alíz

Lőke István

Marcu Maia

Megyebíró Judit

Mészár Hedvig

Nagy Annabella

Paul Lara

Sugár Emma

Száva Bukvai Kenese

Szucsigán Emma

Molnár Alexandra

Bacsa Zoltán

Bozó Gréta

Gurzó Kevin

Szűcs Éva

Balaci Nicoleta

Balaci Stefania

Fábián Patrik

Marosán Endre

Molnár Krisztián

Pándi Attila

Pálfi Ervin

Stavaru Horia

Jobbágy Tamás

Nagy Jázmin

Nagy Kamilla

Avram Alexa

Debreczeni Zoltán

Döme Noel

Papp Álmos

Petruzsán Lili

Szántó Sebestyén

Várudvari Viola

Bozó Martina

Drobnyik Izabella

Erdei Kristóf

Erdéli Máté Géza

Komlósi Sára

Pataki Dominik

Pénzes Makkai Kinga

Ruzsa Natália Rita

Fazekas Hanna

Pópity Luca

Tóth Réka Kitti

Traista Cristian Mihai

Árgyelán György

Bordás Jázmin

Házse Hanna

Marosán Péter

Szlávik Boglárka

Anasztász Gergő

Czégé Kristóf Ferenc

Csülög Ádám Zalán

Fancsiki Alida

Hack Johanna Emma

Pistritu Erik

Bujdosó Tifani

Domján Ádám

Márk Anna

Nagy Máté

Gindilla Dóra

Peres Iatván Szilveszter

Szántó Borbála

Dobos Dóra

Puskás Péter Pál
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Kitűnő tanulmányi eredmény
Dalmadi Emmaróza

Juhász Júlia

Nyisztor Norbert

Orosz Nóra

Ávrámucz Lily

Bacsa Zoltán

Bozó Gréta

Gurzó Kevin

Orodán Réka

Szöllősi Máté

Szűcs Éva

Zendehdel-Moghaddam Leila

Cserháti Zsolt

Fodor Ármin

Gombos Zoé

Janics Kitti

Kóra Norina

Lonscsák Panna

Molnár Krisztián

Papp Koppány

Takó Ádám

Bardócz Maja

Martyin Vivien Zoé

Ávrámucz Ida

Geller Klaudia

Kozma Krisztián

Martyin Márk

Rotár Botond

Antal Máté

Benda Gréta Kira

Benda Roland

Fodor Milán

Kiss Luca

Pál Barnabás Jenő

Ruzsa Orsolya

Hajdu Kamilla

Jobbágy Boglárka

Lukács Enikő

Marosán Leila

Seres Boglárka

Orosz Ádám

Csobán Zsófi Janka

Gyarmat Kristóf

Illich Csanád

Jobbágy Noémi

Stavaru Mara

Makovej Norbert

Seres Kata Rozália

Szabó Hunor

Erdei Szabolcs

Gurzó Gergő

Kozma Balázs

Martyin Karolina

8. osztály díjazottjai
Az általános iskola „Kiváló tanulói” lettek
Seres Kata Rozália 8.a
Martyin Karolina 8.b
Pro discipulis díj
Makovej Norbert 8.a
Kozma Balázs 8.b
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának díjazottjai
Szabó Hunor 8.a
Erdei Szabolcs 8.b
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A Békés megyei Román Önkormányzat díját kapta
Galea Eszter Lilien 8.a
Puskás Péter Pál 8.b
A Gyulai Román Nemzetiségi Önkormányzat elismerését kapta
Németh Anna 8.a
Huszti Zorka 8.b
A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye elismerései
Peres István Szilveszter 8.a
Gurzó Gergő 8.b
A kisrománvárosi ortodox templom díját kapta
Gindilla Dóra 8.a
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Gimnázium
Tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny – román nyelv és irodalom
1. helyezés:

Sztrein Virág, 11/A

Felkészítő tanár: Cser Vera
2. helyezés:

Toma Carmen Claudia, 12/B

Felkészítő tanár: Machhourné Nikula Stella Ph.D.
3. helyezés:

Simon Tibor Emanuel, 12/A

Felkészítő tanár: Machhourné Nikula Stella Ph.D.
„Világjáró” Országos Földrajz Levelező Verseny
egyéni:
3. helyezés:

Juhász Krisztina, 9/B

4. helyezés:

Ruzsa Kamilla, 9/A

csapatverseny:
5. helyezés:

Kozma Orsolya, 9/B
Zelenyánszki Zita, 9/B
Ruzsa Ádám, 9/B

10. helyezés: Pavlákovics Laura, 10/A
Kiss Beáta, 10/A
Felkészítő tanár: Bordásné Szelezsán Márta
Országos Angol Verseny (HEBE Kft szervezésében)
4. helyezés:

Illich Ajsa – Turbucz Anna, 9 évf.

Felkészítő tanár: Szántóné Borbély Angéla
Concursul național de creație Biserica - familia românilor de pretutindeni (Episcopia Ortodoxă
Română a Oradiei)
2. helyezés: Simon Tibor Emanuel, 12/A
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
6. hely:

Juhász Krisztina, 9/B

Felkészítő tanár: Kátay-Rokszin Mónika
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Tanulmányi eredmények
Nevelőtestületi dicséretben részesültek
12/A

Fazekas Rita Kriszta
Szegvároi Vivien

12/B osztály

Baji Raik Martin
Bordás Dániel
Brindás Orsolya
Ferenczi Dávid
Hajnal Eszter
Nagy Dóra
Petykó Nóra
Révész Réka
Szántó Anna
Toma Carmen Claudia
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Igazgatói dicséretben részesültek
12/A osztály

Árgyelán Adél
Bondár Boglárka Virág
Cséffán Izabella
Iurasoc Dávid
Puiu Dávid
Rossu Szabolcs
Rossu Zoltán
Simon Tibor Emánuel
Szitás Anna
Tent Emília

12/B osztály

Cséffán Nikolett Ildikó
Gellény Gergely
Hergyán Edit
Ilyés Melánia Alexandra
Iszály Attila
Martyin Ruben
Ordasi Kitti Zsanett
Orodán Dávid
Puha Debóra
Török Lili
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Kitűnő tanulók
9/A osztály

Illich Ajsa
Havas Máté
Temesvári Kata

9/B osztály

Juhász Krisztina

10/A osztály

Dézsi Joel
Fekete Sándor Simon
Pavlákovics Laura
Réthelyi Eszter

11/A. osztály

Berki Klaudia
Juhász Szebasztián
Szabó Viktória
Szeles Réka
Szöllősi Hanna
Sztrein Virág Brigitta

11/B osztály

Erdős Zsófia
Magyar Gergő
Szelezsán Petra

12/A osztály

Fazekas Rita Krisztina

12/B osztály

Brindás Orsolya
Hajnal Eszter
Hergyán Edit
Iszály Attila
Nagy Dóra
Petykó Nóra
Révész Réka
Szántó Anna
Toma Carmen Claudia
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Jeles tanulók (maximum egy-két négyessel)
9/A osztály

Erdei Réka
Gurzó Anna
Marosán Lili
Turbucz Anna

9/B osztály

Kóra Ádám
Rokszin Kevin

10/A osztály

Fekete Sára Ilka
Orosz-Rokszin Kimberly
Veres Miléna Krisztina

10/B osztály

Gyűjtő Naomi

11/A osztály

Jova Péter
Nagy Roland

11/B osztály

Szűcs Barnabás
Csobán Fanni
Czapp Csenge
Szelezsán Róbert

12/B osztály

Baji Rajk Martin
Bordás Daniella
Cséffán Nikolett Ildikó
Illyés Melánia
Martyin Ruben
Ordasi Kitti Zsanett
Corbu Marius Dumitru
Denuta Letitia
Ferenczi Dávid
Sajcz Dorottya
Török Lili
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A végzős gimnáziumi osztályokra vonatkozó adatok
•

Érettségi vizsgára jelentkezett: 49 fő

•

Eredményes érettségi vizsgát tett: 49 fő

•

A román nyelv és irodalom érettségi vizsga eredménye alapján államilag elismert
középfokú nyelvvizsgát szerzett: 39 fő, alapfokú nyelvvizsgát szerzett 4 fő.

Díjazottak
BĂLCESCU PLAKETT
Szegvári Vivien Mária

12/A

Szántó Anna

12/B

PLACHETA „PENTRU ELEVII NOȘTRI”
Fazekas Rita Kriszta

12/A

Petykó Nóra

12/B

A LEGJOBB MATEMATIKUS KRIZSÁN ANNA DÍJ
Révész Réka

12/B

RÁDNÉ ZSÚRÓ JULIANNA DÍJ
Bondár Boglárka Virág

12/A

Brindás Orsolya

12/B

RUZSA JÁNOS „MITICA” EMLÉKDÍJ
Nagy Dóra

12/B

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
Rossu Zoltán

12/A

Hajnal Eszter

12/B

Toma Carmen Claudia

12/B

BÉKÉS MEGYEI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Tent Emília

12/A

Baji Raik Martin

12/B

Orodán Dávid

12/B
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GYULA VÁROS ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA
Rossu Szabolcs

12/A

Bordás Dániel

12/B

Ferencz Dávid

12/B

GYULAI ROMÁN ORTODOX PÜSPÖKSÉG
Simon Tibor Emánuel

12/A

Illyés Melánia Alexandra

12/B

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KUTATÓINTÉZETE
Simon Tibor Emánuel

12/A

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK DOKUMENTÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Rossu Szabolcs

12/A

Rossu Zoltán

12/A

Cséffán Nikolett

12/B

Hajnal Eszter

12/B

Nagy Dóra

12/B

Orodán Dávid

12/B

Szántó Anna

12/B
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7. Cronica în imagini a anului școlar
2020/2021
Képes krónika

2020. szeptember 1-jén a „jelenléti iskola” reményével kezdődött az oktatás, nevelés.
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A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős Államtitkársága (Soltész
Miklós államtitkár) kezdeményezésére és támogatásával megszervezték az V. Nemzetiségi
Ifjúsági Találkozót Agárdon, és ezen a sokszínű értékmentő- és teremtő összejövetelen
jónéhány diákunk is részt vett. Programjukkal (néptánc, ének, gasztronómia) méltón képviselték
az iskolánkat és a román közösségünket.

A nagyváradi professziónális színház előadóművészei a Román Kulturális Központ
díszudvarában rögtönzött szabadtéri „színpadon” mutatták be Marin Preda „Moromeții” című
regényének színpadi változatát. Szellem- és lélekemelő román produkciót láthattunk.
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2020. őszén a Betlen Gábor Alapítvány támogatásával sok-sok diákunk kirándult és megismerte
hazánk csodás tájait, civilizációs produktumait és többek között nemzetiségi örökségeit. A közös
kirándulások nemcsak szellem- és léleknemesítőek, hanem közösségépítőek is.
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2020. október 2-án Soltész Miklós államtitkár úr személyesen adta át a fotón jelzett tehetséges
tanítványainknak a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat. Tette ezt ünnepi keretek között
díszvendégeink Dr. Görgényi Ernő polgármester, Dr. Kovács József országgyűlési képviselő,
Kreszta Traján parlamenti szószóló és Kozma György MROÖ elnöke, társaságában. A szülők és
a nagyszülők is részt vettek a szép és bátorító, jövőt támogató rendezvényen.

A pandémia ellenére a „Mikulás” csak megérkezett, és jól ismerve a preventív jellegű
szabályokat kislétszámú csoportokba tömörülő gyermekeknek adta át az ajándékot. Jó volt látni
az örömöt árasztó tekinteteket, ragyogó mosolyokat.
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A „Manóposta” (a karácsonyi jókívánságokkal) a diákjaink fejlett érzelmi intelligenciájának a
kifejezője. A „Boldogságórákon” résztvevő növendékek fokozottan érzik a pozitív gesztusok
fontosságát az emberi kapcsolatokban. Tanároknak és tanulóknak egyaránt dedikálták szívhez
szóló üzeneteiket.

2020. Karácsonyi rendezvénye létszámban jóval szerényebb volt az elmúlt húsz esztendő
karácsonyainál, de meghitt volt, és azt üzente, hogy: „A SZERETET mozgat Napot és minden
csillagot” (Dante).
A helyi román nemzetiségi önkormányzat elnöke nemcsak ünnepi szavakkal, hanem
„ajándékokkal” lepte meg a növendékeinket.
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2020. őszén, Románia volt magyarországi nagykövete Marius Lazurca úr búcsúzott a
tantestületünktől, 2021. januárjában pedig az újonnan érkező nagykövet Gabriel – Cătălin
Șopandă úr tisztelte meg első látogatásával az iskolai közösségünket.

A diákjaink 2021. január 15-én a román költőóriás Mihai Eminescu születésnapjának
tiszteletére illetve a Román Kultúra Napjának emlékére részleteket prezentáltak az
„Esthajnalcsillag” című alkotásból. A program csodájához és különösségéhez járult hozzá egy
professzionális művész, aki „homokrajzokkal” illusztrálta a főmű jelentősebb szegmentumait. A
programot az MTV „Ecranul nostru” is közvetítette. A tudásmegosztás szándékával valamennyi
román nyelvet is oktató iskolába is eljuttatjuk ezt a produkciót.
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Február hónapban osztályszíntű karnevált tartottunk a sok-sok ötletesebbnél ötletesebb
farsangi díszletbe öltözött „nebulók” számára. Öröm és vígság költözött a lelkekbe.

A Dragobete és a Valentin nap a „szerelmet” helyezte előtérbe, a Mărțișor (Márciuska) pedig
a tavaszvárás érzésének adott kifejezési hangot. A lelkes tanáraink nemcsak a „Mărțișor”
történetével, hanem a készítésével is szórakoztatták és gyarapították a növendékeink ismereteit.
A kiállított „dísztűk” mai napig is ékesítik az iskola belső bejáratát. Az értékőrzés, - teremtés és közvetítés szép példáját láttuk azon a szép napon.
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Gyula városának alpolgármestere Kónya István is szép ajándékkal érkezett az iskolánkba. Jó
szívvel, és a tanítványainkat (4-5 filmszereplőt) megdicsérve szavakkal adta át a Toldi-filmet.

Nem maradtak el a nőnapi kedves gesztusok (virágok, verses-zenés összeállítások…) sem. Az
impozáns és tágas színházterem kellő helyet biztosított a fizikai „távolságtartáshoz” és a „lelkek”
közeledéséhez.
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A járvány miatt elmaradt az év legszebb eseménye, a szalagavató bál. A lányok nem ölthették
magukra a „hercegnői” ruhát, és nem járhatták az „avatást” is jelképező keringőt. De márciusban,
az iskola aulájában ünnepi ruhába öltöztek az érettségizők, és jókívánságok közepette az
osztályfőnökök feltűzték nekik a szalagot, az átmenetet (gyermekkorból a felnőtt létbe) jelképező
dísztűt.

Az érettségi vizsgák rendben zajlottak, a járványügyi előírások betartásával. Egy-egy
osztályteremben 5-6 végzős írta meg az érettségi dolgozatát. Ránk ragyogott az életet adó nap,
és szerencsére senki nem betegedett meg.
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Cserháti Mihály kollégánk lelkes tanári és művelődésszervezői tevékenységéért, a Román
Hagyományőrző Néptáncegyüttes koordinálásáért; értékőrző, - teremtő és közvetítő munkájáért
a Pro Cultura Minoritarum kitüntetésben részesült. (A díjat Cserháti Erika vette át Soltész
Miklós államtitkár úrtól.)

Örömmel konstatáljuk, hogy az iskolánk a 2013-ban történő fenntartó váltás ellenére sem marad
ki a városi kulturális élet „vérkeringéséből”. A város vezetése, élén Dr. Görgényi Ernő
polgármester úrral vigyázó szemekkel követi az ifjúságot, és elismeri a kiváló tanárok és
diákok munkáját.
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Pedagógusnap

alkalmából

Kozma

György,

a

Magyarországi

Románok

Országos

Önkormányzatának elnöke is átnyújtotta az arra méltó tanítóknak és tanároknak az elismerés
virágait és kitüntetéseit. Szabó Jánosné nemcsak a kiváló tanítói tevékenységéért, hanem az
egyházi ünnepeknek dedikált szakrális tartalmú gyermekműsoraiért részesült kitüntetésben.

2020-2021

53

Év végi beszámoló / Raport de activitate

Szántó Flóra román-orosz-pedagógia szakos tanár kettős kitüntetésben részesült. Zalai Mihály,
a Békés megyei Közgyűlés elnöke a kolléganő hatékony pedagógiai és közéleti tevékenységét
ismerte el. Kozma György a MROÖ elnöke pedig a tanárnő 40 éves munkásságát méltatta.

Martyin Tivadar több mint 40 éve szolgálja a hazai román nevelést és oktatást. Szakmai tudását
és módszertani kultúráját a természettudományokra is összpontosítja. Eredményes életútjáért a
MROÖ elnöke elismerésben részesítette.
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Az elmúlt évben a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata vezetősége egy új díjat
hozott létre a „Fiataljaink” számára. A kiemelkedő teljesítményű és az anyanyelvüket is művelő
növendékek kitüntetésben részesülnek és megkapják a „vándorserleget”, hogy az elkövetkezendő
évben tovább adják az arra méltónak.

2021. júniusában a pandémiától megnehezített élethelyzet egy jobb fordulatot vett és szépen,
meghitten búcsúztattuk az általános iskolát befejező növendékeinket. A Román Kulturális
Központ díszudvarában megszervezett szabadtéri ballagáson részt vettek a temesvári PAXAlapítvány vezetői, akik valamennyi évfolyamból egy-egy diákot 100-100 euróval jutalmaztak
meg.
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A „Gyereknap” is felszabadította a testet, a lelket és a szellemet. Az ötletesebbnél ötletesebb
csapatjátékoktól harsogott az iskola. A diákok készültek a vakációra.
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Az Erasmus program résztvevői sokszorosan nyertesek. Gyarapítják a (nyelv)tudástukat, a
tapasztalataikat, és új barátságokat kötnek más népek fiataljaival. Megismernek különböző
országokat, kultúrákat, civilizációs produktumokat.

A városunk egyes számú vezetője által szponzorált „Pedagógusnapon” feledhetetlen közösségi
élményben volt részünk. A kilencedikes növendékek Lengyel Valéria tanárnő által összeállított
verses-zenés produkcióval köszöntötték a résztvevőket.
Néhány tanár (Bányai Tiborné, Jova Andrea, Cserháti Mihály) elismerésben részesült. Az
ünnepélyes rész után zenével, tánccal, vacsorával ünnepeltük a nyugalmazott tanáraink
társaságában. Nem maradt el az „emlékutazás” és a sztorizás sem.
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Mivel a pandémia miatt elmaradtak a végzős diákjaink szép és szívhez szóló rendezvényei
(szalagavató, szerenád, ballagás…), az iskola vezetősége az osztályfőnökökkel karöltve
ünnepélyes érettségi bizonyítványt osztó ünnepséget szerveztek a felnőtté vált fiataloknak.
Az érettségizettek zenés-irodalmi összeállítással búcsúztak a tanáraiktól és az „alma-mater”-től.
Az igazgató és az érettségi elnökök filozofikus tartalmú beszéddel búcsúztatták az érettségizőket.
Kiosztásra kerültek a különböző díjak és kitüntetések. A közös vacsorával, zenével és tánccal
folytatódó estén a szülők is jól érezték magukat.
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Iskolánk volt tanulója Dr. Ruzsa Zoltán, európai hírnevű szívsebész, Ruzsa János „Mitica” tanár
úr és koreográfus fia, az egész család nevében alapított egy újabb díjat olyan számára, aki mélyen
érdeklődik a természettudományok iránt és valamilyen művészeti tevékenységet végez. A
legelső tehetséges tanítványunk Nagy Dóra, aki a Nagyváradi Egyetemen folytatja a
tanulmányait.
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A tanévzáró értekezleten megtörtént a 2020/21-es tanév nevelési, oktatási és kulturális
munkájának a summázása értékelése. Az intézmény vezetője powerpoint-os prezentációval
utazott vissza az időben, prezentálta a versenyeredményeket és beszélt a nyári programokról
(kirándulások; az új sportpálya kiépítése).
A júniusi tanévzáró ünnepséget – a szokásostól eltérő módon, nem összevontan, hanem
osztályszinten tartottuk meg.
Megtörténtek a beiratkozások, és a 2021/2022-es tanévben (kettő általános iskolai osztály
kivételével) mindvégig párhuzamos osztályokkal dolgozunk; ez egy reprezentatív szám, amely
azt jelenti, hogy az iskolánk iránti érdeklődés nem apadt el, hanem lendületesen növekedett (nő).
Beiratkozott gyermekek száma:
•

általános iskola első évfolyamába

39 fő

•

gimnázium 9. évfolyamába

52 fő

A szülők és a gyermekek részéről érkező visszajelzések, valamint a fenntartói és városi
elismerések újabb hittel és lendülettel töltik meg a lelkünket.
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8. Kollégiumi év végi beszámoló
Bevezető
Kollégiumunk a Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium összevont intézmény
részegységeként, közös igazgatás alatt működik, gazdaságilag nem önálló. Az elmúlt tanév
feladatait a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, valamint összevont intézményünk és
saját kollégiumi pedagógiai programunk alapelvei és célkitűzései alapján munkatervben
rögzítettük, és ennek alapján végeztük tevékenységeinket.
Az idei tanév nagyon különleges volt intézményünk életében, akárcsak az egész országéban. A
koronavírus járvány miatt már az előző tanév második féléve is csupán március 14-ig tartott.
Aztán, mint minden más oktatási intézmény, mi is átálltunk az online oktatásra, ami a kollégiumi
foglakozásokra is kiterjedt. A 2020-2021-es tanévben viszont csupán alig több mint három
hónapig volt jelenléti oktatás, természetesen a kollégiumban is csak ennyi ideig tartózkodhattak
diákjaink. Ez alól kivételt csak az érettségizők képeztek, akik a vizsgák idejére beköltözhettek a
kollégiumba. Az iskolakezdést megnehezítette a romániai lakhellyel rendelkező diákjaink
tesztelési illetve karantén kötelezettsége. A 22 érintett romániai tanulót az intézmény saját
költségén szállította el a békéscsabai laborba tesztelés végett, jelentősen megkönnyítve ezzel a
szülők és a diákok helyzetét, valamint a karantén ideje alatt gondoskodtunk az érintett tanulók
elkülönítéséről és ellátásáról.
A kollégiumi nevelés és a tanulássegítés színtere is az online térbe helyeződött át május 10-ig,
amikor is újra visszatértünk a jelenléti oktatásra.

Személyi feltételek alakulása
A kollégium személyi és tárgyi feltételei az előző tanévihez hasonlóan alakultak. Kollégiumi
nevelőtestületünk összetételében az elmúlt tanév óta csupán néhány változás következett be.
A csoportvezetők továbbvitték csoportjaikat, Cserháti Mihály tanár úr kivételével, aki helyett a
csoportvezetői teendőket a kollégiumvezető látta el. Pedagógusaink a kollégiumi óráik mellett
iskolai órákat, foglalkozásokat is tartottak, a heti munkarendjükben foglaltak alapján.
Munkájukat Czeglédi Mihály pedagógiai asszisztens segítette, aki munkaidejének zömében
felügyeletet látott el, és esténként – a választható foglalkozások keretében - sportfoglalkozásokat
tartott, tanulóink nagy örömére. A kollégiumvezető kötelező óráinak egy részét (8 órát) az
általános iskolai és gimnáziumi oktatással teljesítette, azokon felül 11 órában kollégiumi
foglakozásokat és pedagógiai felügyeletet látott el.
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Nevelőtanáraink többsége humán képzettségű: román, magyar, valamint olasz szakosok, ők
ebben a tanévben is rendszeresen segítették a tanulók tanulmányi felkészülését a humán
tantárgyakból, főleg nyelvekből, de továbbra is folytatódtak a matematika és fizika
korrepetálások és tehetséggondozó foglakozások is.
A májusi jelenléti oktatáshoz való visszatéréskor több nehézséggel is szembetaláltuk magunkat.
Cserháti Mihály, októberben nyugállományba vonult kollégánk, betegsége miatt nem tudta
folytatni a tanévet, ezért gyorsan megoldást kellett találnunk. A jelenléti oktatás újraindulásakor
Kozma László kollégánk, általános iskolai tanár, túlmunkában elvállalta Cserháti kolléga
pedagógiai felügyeleti teendőit. Az online tanítás időszaka alatt az éjszakás pedagógiai
asszisztensünk is felmondott, helyette is keresnünk kellett új munkaerőt. Utódját Olteanu Maria
személyében találtuk meg, aki egykori diákunk volt, megszerezte romániai alapdiplomáját
román-angol szakon, és elkezdte a mesterképzését.

Tárgyi feltételek alakulása
Az idei tanévben a kollégiumban nagyobb volumenű felújítási munkálatok nem történtek, néhány
tárgyi eszközzel azonban gazdagodtunk. Az oktatási és szórakozási célra beszerzett okostábla
nagyon népszerű lett. A wifihálózat és a román DIGI-TV továbbra is lehetőséget kínáltak
tanulásra és szórakozásra egyaránt, hatékonyan szolgálták a tanulók román nyelvi környezetének
megteremtését is. Diákjaink nagy örömüket lelték bennük.
A 2020/2021-es tanévben a vírusjárvány miatt turisztikai tevékenységünk jóval szerényebbre
sikerült a tervezettnél, a megszokottnál. A bevételekből így sokkal kevesebb jut majd a hiányok
pótlására, a karbantartási és felújítási munkálatokra.

Mivel az akut sokéves hibákat a

kollégiumban sikerült felszámolnunk, így a források nagy részét az iskolai épületszárny
felújítására fordíthatjuk majd. A nyár folyamán pályázati forrásból megvalósul a régen áhított
szabadtéri sportpálya, melynek dokumentációs előkészületei már megtörténtek. A nyári
szünetben a kollégiumi hálószobák festését, az ágyak és szekrények javítását (a legrosszabbak
cseréjét), valamint az elromlott hűtőszekrények pótlását tervezzük. Szeretnénk a vendégházi
terasz leázásának okát is megszüntetni és a homlokzatát felújíttatni. Amennyiben maradna még
forrásunk, a kollégium külső falfelületének újrafestését is jó lenne megvalósítani.
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Kollégistáinkról általánosságban
A kollégiumi férőhelyek kihasználtsága: ebben a tanévben az előző évhez képest kissé csökkent
bentlakó diákjaink létszáma. Az év eleji létszám 70 fő volt.
A járvány miatti bezáráskor komoly problémát jelentett a romániai tanulóink hazaköltözésének
megszervezése a határzár miatt, hiszen könyveik, ruháik a gyors zárás miatt a kollégiumban
maradtak, ahova nem lehetett a későbbiekben bejönni. A kollégiumi nevelők és a technikai
személyzet közös összefogásával eleget tudtunk tenni a szülők kéréseinek az időpont
egyeztetésre vonatkozóan, így problémamentesen egy hét leforgása alatt minden tanuló
felszerelését haza tudták szállítani.
Május 10-étől – a jelenléti oktatás újraindításától – 12 kollégistánk továbbra is az online oktatást
választotta, és több közeli lakóhellyel rendelkező diákunk az utolsó hónapra már nem költözött
vissza, ideiglenesen szüneteltette kollégiumi tagságát. A romániai lakóhellyel rendelkező diákok
közül is többen választották a bejárást vagy az online oktatásban maradást ebben az időszakban.
Sajnos a Hajdú-Bihar megyei román nemzetiségi iskolákból most sem érkeztek újabb tanulók
hozzánk. Kollégistáink közül 5 fő volt általános iskolás (közülük egy fiú az online oktatás alatt
iskolát változtatott), a többiek gimnazisták, mindnyájan intézményünk diákjai.

Tanulást segítő tevékenységek
Amíg a megszokott keretek között dolgozhattunk, próbáltunk nagy hangsúlyt fektetni ebben a
tanévben is a kollégium tanulást segítő feladataira. Reméljük, ennek is köszönhető, hogy tanév
végén nem volt bukott tanulója a kollégiumnak.
Az online oktatás nagy kihívást jelentett nevelőink számára is. Szerencsére már minden
tanulócsoportnak volt facebook vagy messenger csoportja, amin keresztül a csoportvezetők el
tudták érni diákjaikat, és eljuttatták hozzájuk az éppen aktuális tematikus foglakozási tervben
szereplő témák és az egyéb foglalkozások témáinak feldolgozásához szükséges ismereteket,
valamint meggyőződhettek azok elsajátításáról is.
A következő tantárgyakból biztosítottunk kiscsoportos vagy egyéni korrepetálási lehetőséget:
magyar, román és olasz nyelvből, matematikából és fizikából. Továbbra is igyekeztünk a nagy
nyelvi különbségeket online formában is kezelni, hogy elősegítsük az esélyegyenlőséget a
különböző helységekből érkező, eltérő szociális és kulturális háttérrel rendelkező diákjaink
számára.
Az érettségi alatt a kollégákkal két hétig folyamatos ügyeletet tartottunk, hogy a romániai
diákoknak ne kelljen hazautazniuk Romániába, és be tudják fejezni vizsgáikat, a karantén

2020-2021

63

Év végi beszámoló / Raport de activitate

kötelezettség miatt ne maradjanak le azokról. Végül minden szokatlan problémát sikerült
kezelnünk, és diákjaink jó eredménnyel, sikeres érettségi vizsgával zárták ezt a tanévet.
Elégedettségre ad okot, hogy a leggyengébb csoportátlag még ebben a helyzetben is 3.28, és a
legjobb majdnem jeles.
A kollégiumi nevelést és a tanulást segítő tevékenységei az iskolaiakhoz hasonlóan, szintén
online formában folytatódtak. A csoportvezetők, a foglalkozásvezetők valamint a
kollégiumvezető is közvetlen messengerkapcsolaton keresztül tartották a kapcsolatot diákjaikkal,
közvetítették számukra a foglalkozások témáihoz kapcsolódó anyagokat, megbeszélték azokat,
ügyelve arra, hogy ne terheljék túl az amúgy is sokszor a számítógép előtt ülő diákokat.
A következő tanévben továbbra is szükséges a szilenciumok és az egyéb kiscsoportos és egyéni
foglalkozások hatékonyságát növelni. Természetesen figyelembe véve a tanulók terhelhetőségét.
Jó motivációs eszköznek tűnik a legtisztább szobák lakóinak és a legjobb kollégistáknak a
megjutalmazása. Sajnos az idén elmaradta szokásos kollégiumi jutalmak kiosztása, hisz a tanév
zárása osztálykeretben történt.
Ebben a tanévben is négy tanulócsoportot működtettünk, évfolyamonként egyet.
Tanulócsoportjaink év végi tanulmányi átlaga
I. csoport

9. évfolyam

3.98

II. csoport

10. évfolyam

3.83

III. csoport

11. évfolyam

4.42

IV. csoport

12. évfolyam

3.55

általános iskolások

4.1

Kitűnő tanulóink száma

6 fő (1 fő ált. iskolás)

Jeles tanulóink száma

13 fő

Bukott tanulóink száma

0 fő
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Kiemelt céljaink és feladataink teljesítése
Az online-oktatás során kiemelt céljaink közül a következők teljesültek
•

Kiemelt figyelmet kaptak az infokommunikációs eszközök a tanulás szolgálatában

•

Tanulóink infokommunikációs eszközhasználata jelentős mértékben fejlődött;

•

Sikerült ösztönöznünk a tanulói együttműködést a hatékonyabb tanulás érdekében

•

Bukásmentes kollégium lettünk

•

A járvány alatt a pozitív nevelői attitűd különösen hangsúlyos szerepet kapott

•

Diákjaink tanulmányi eredményei nem romlottak, sőt egyes esetekben még javultak is;

•

Erősödött a diákok kooperatív tanulással összefüggő kompetenciája;

•

Pedagógusaink módszertani eszköztára is sokat gazdagodott a digitális oktatás
lehetőségeinek felfedezésével;

•

A szülőkkel való kapcsolattartás a közösségi médiákon keresztül szintén aktívabbá vált;

•

Pedagógusaink felfedezték és megismertették tanulóikkal az online kulturális tevékenységek
lehetőségeit;

•

Sikerült kialakítanunk és megvalósítanunk a járványügyi eljárásrendet;

Kiemelt céljaink közül kevésbé teljesültek
•

A szaktanárok és csoportvezetők közötti együttműködés nem javult jelentősen az
eddigiekhez képest az online oktatás alatt;

•

A szabadidős programok választékát sem volt módunkban színesíteni;

•

A közösségi együttélés normáira sem tudtuk nevelni diákjainkat együttlét nélkül, sem a
szabályok, vagy a szobák rendjének megtartására.

•

A tudásmegosztás a szervezeten belül kisebb hatékonysággal működött, kevésbé volt
egységes a nevelési elvek alkalmazása, mint a jelenléti oktatásban;

•

Betervezett programjaink, rendezvényeink többsége nem valósulhatott meg;

•

A közösségi élet kizárólag az online-térbe szorult, ezért sokat veszített élményszerűségéből;

Általában elmondható, hogy a vírusjárvány miatt kisebb hatékonysággal tudtunk törődni az
elvárható egyéni és közösségi magatartásformák kialakításával, a tanulás segítésével, közösségi
élet, a szabadidő hasznos eltöltésére neveléssel, az esélyegyenlőség biztosításával, az egészséges
életszemlélet, a környezettudatos viselkedés kialakításával. A következő tanévben fokozottabb
odafigyelésre lesz szükség minden területen, hogy a kimaradást pótolni tudjuk. Ehhez a
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rendszeres csoportos és egyéni foglalkozások megfelelő tevékenységformát jelentenek.
Továbbra is ösztönöznünk kell tanulóinkat a helyes tanulási szokások elsajátítására, a román
nyelv használatára, nemzetiségi hagyományaink megismerésére, tiszteletére, ápolására, valamint
az önkormányzatiság hatékonyabb gyakorlására és a környezetbarát magatartás és életviteli
minták elsajátítására.
Kiemelt feladataink ellátásához e tanévben kevésbé tudtuk igénybe venni külső szakemberek (a
Nevelési tanácsadó, a Családsegítő Központ, a Védőnői Szolgálat, a Rendőrkapitányság, a
Gyermekvédelmi

Szakszolgálat

stb.

munkatársai)

segítségét

előadások,

vetélkedők

megszervezésében, lebonyolításában. Ezt is szeretnénk, amennyire lehet, pótolni.

Foglalkozások, rendezvények
A jelenléti oktatás ideje alatt a betervezett rendezvényeinket – a munkaterv szerint –
megtartottuk: szeptember, október hónapban a maszkos, távolságtartós ismerkedési estet, a
környezetrendezést és a játékos ügyességi vetélkedőt. A májusi, júniusi programok közül az
Activity-est a 9. évfolyam szervezésében és a sportdélután valósultak meg a kollégium egész
közösségének szánt programokból.
A foglalkozásvezetők foglalkozásaik témáihoz interneten adtak anyagot diákjaiknak a és
próbálták motiválni őket ezek elsajátítására. Az egyéni törődést biztosító foglalkozásokon a
kollégák igyekeztek a bezártságból fakadó negatív életérzéseket oldani növendékeikben,
segítettek nekik feltalálni magukat a szokatlan élethelyzetben.
A kollégiumvezető mesterpedagógusi programjából következően a környezettudatosság és az
egészséges életmódra nevelésnek e tanévben is nagyobb hangsúlyt szántunk, mint idáig. A
kollégiumvezető a fenntarthatósági mesterprogramjában vállaltakat szintén a messenger
csoportokba bekapcsolódva igyekezett teljesíteni. Természetesen a jelenléthez kötődő
események, rendezvények eltolódtak. A tanév elején még sikerült a betervezett környezetvédelmi
kiállítást realizálni, melynek keretében a 10-11-12.évfolyamos csoportok mutatták be bolygónk
megóvásával kapcsolatos elképzeléseiket, javaslataikat saját verseiken, rajzaikon, fotóikon
keresztül. A 9. évfolyam és a pedagógusok zsűrizése alapján rangsoroltuk a kiállított anyagokat,
és jutalmaztuk a résztvevőket. A kiállítás jelenleg is megtekinthető.
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A kollégium kapcsolatrendszere
A gimnázium és a kollégium közötti együttműködés jónak értékelhető, de tovább lehetne még
fejleszteni. A szülőkkel való kapcsolattartás a közösségi médiák bevonásával aktívabbá vált,
tájékoztatásuk minden gyermeküket érintő kérdésben megtörtént. A kulturális és egyéb
intézményekkel a kapcsolatunk a vírusjárvány ideje alatt megszakadt, újrakezdjük, amikor
lehetőség nyílik rá.
Ebben a tanévben kevésbé tudtuk igénybe venni külső szakemberek (a Nevelési tanácsadó, a
Családsegítő Központ, a Védőnői Szolgálat, a Rendőrkapitányság, a Gyermekvédelmi
Szakszolgálat

stb.

munkatársai) segítségét

előadások,

vetélkedők

megszervezésében,

lebonyolításában. Ezt is szeretnénk, amennyire lehet, pótolni.

Összefoglaló
Összességében elmondható a kollégium elmúlt tanévéről, hogy a rendkívüli helyzetben
pedagógusok és diákok komoly fegyelmet tanúsítva, együttműködve, egymásra figyelve élték
meg a járvány időszakát. Intézményünk feladatát beteljesítette, megóvta diákjait, dolgozóit a
járvány veszélyeitől, nyugodt, segítő hátteret szolgáltatott az iskolai tanulmányok folytatásához,
családias légkörével otthont biztosított bentlakó diákjainak, az online oktatás alatt is támaszt és
segítséget jelentett a nehézségek leküzdésében.
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