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„TE MAGAD LÉGY A VÁLTOZÁS, AMIT LÁTNI SZERETNÉL A VILÁGBAN!” 
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Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik 
kikötőbe tart. 
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A KÖZOKTATÁS KÖZHASZNA 
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TÖRÉSVONALAK 
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Innovatív kultúra (Adhokrácia) 
 

 
• INNOVATIVITÁS, KREATIVITÁS, 

 
• INFORMÁCIÓ SZABAD ÁRAMLÁSA,TEAM MUNKA, 

 
• A PEDAGÓGUSOKAT KEVÉSBÉ ELLENŐRZIK,INKÁBB ÖSZTÖNZIK, 

 
• A VEZETŐ KÉT ELSŐDLEGES SZEREPE: FEJLESZTŐ ÉS KÉPVISELŐ. 
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SZERVEZETI KULTÚRA 
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A DAR TUDÁSHÁLÓZATA 
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FŐ PROGRAMOK 
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Megjelenés a közösségi médiában  
 

• https://www.facebook.com/oroshazioktatasikerekasztal/ 
 

https://www.facebook.com/oroshazioktatasikerekasztal/
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tehetségprogram 
 

 
• Városi tehetségprogram 

 
• SZTE Junior Akadémia 
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Diákhagyományok  
 

• „A Schola Pro Urbe” 
• Nemzeti Köznevelési Értéktár 
• Ballagók fasora 
• Városi gólyaavató 
• Tudományos közéletiség: A MI OROSHÁZÁNK 
• Beszédes sétányok 
• Jővőépítés egykori és jelenlegi orosházi diákokkal 
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AZ ISKOLAETHOSZ 
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KELLEMES FELTÖLTŐDÉST KÍVÁNOK! 
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A 2020/2021. tanév számokban 
Orosháza, 2021. június 28. 

Kulcsár László Tibor 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

6 

17 

Osztályok száma 

Nyolc évfolyamos g. Négy évfolyamos g.



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

174 

524 
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Köszönöm a figyelmet! 



Év végi beszámoló 

2020/2021 

 

Egészségügyi, szociális terület 
 

• Fogorvosi, egészségügyi szűrések ősszel elindultak, májusban folytatódtak. 
Fogorvosi szűrésre nyáron jelentkezhetnek a diákok. 

  
•  Tanulói balesetek, biztosítás. Első szülői értekezleten lehet befizetni a biztosító 

képviselőjénél. 
• Jelzőrendszer – Békés Megyei Gyermekvédelmi Protokoll- az online időszakban is 

szükség volt felvenni a kapcsolatot több esetben 
• Gyermekjóléti szolgálat előadásai, értekezletei- intézményünk minden esetben 

képviseltette magát. 
• Bűvösvölgy - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság – tudatos médiahasználat: 

eddig két osztály látogatott el a tematikus foglalkozásra, most sikerült időpontot 
foglalni a 8/8-as osztálynak szeptemberre. 

 

Tanulmányi terület 

 
• SNI, BTM- es tanulók, elindult újra a vizsgálat 
• Kérnénk, hogy az osztályfőnök értesítse a kollégákat a szakértői véleményekről!  

Érettséginél fontos a kérelem beadása! 
• Továbbtanulás- nyílt napok online zajlottak, sok diák vett részt rajta.  
• Educatio kiállítás is online zajlott, jövőre tervezvezzük, hogy ismét ellátogatunk, 

reméljük megrendezésre kerül. 
 

Iskolai közösségi szolgálat 

• Ellenőrzés volt az idei tanévben, dokumentum ellenőrzés, vezetői és diákinterjúk. Az 
ellenőrzés eredménye szerint az IKSZ lebonyolítása a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően működik iskolánkban. 

• Újabb partnereknél, szerződéskötés szükséges! 
• Figyeljenek a diákok, szervezetek a kitöltésnél! 
• Frissített listát figyeljék a diákok! 

 

Digitális oktatás-tapasztalatok 

• Előző tanévben szerzett tapasztalat segítségünkre volt az idei tanévben. 
Munkaközösségi digitális munkarend meghatározása, prioritások, egységességre való 
törekvés- ez volt a cél. 

• A kitűzött feladatokat a tanulók megoldották, kivéve néhány rendszeres késő 
(feladatait későn beadó) és nem dolgozó tanulót, akikkel ugyan sikerült felvenni a 
kapcsolatot, de vagy sehogy, vagy csak részben pótolták a hiányosságaikat. (Bukások) 

• Több diákot idén is megviselt a személyes kontaktus hiánya. Osztályfőnökök, 
iskolapszichológus, Gyermekjóléti Szolgálat segítségére nagy szükség volt. 



• Érettségi vizsgák- ennek ellenére jól sikerültek, a diákok és a kollégák lelkiismeretes 
munkájának, együttműködésének köszönhetően. 

 

Nyelvvizsgák iskolánkban 

• Language Cert : Együttműködés az általános iskolákkal (A2, B1), a pandémia miatt a 
gyakorlatban nem valósult meg, szeptemberben aktualizáljuk. 

• Módszertani továbbképzésen vesznek részt folyamatosan az angol nyelvet tanító 
kollégák. A B1 és aB2 szintű nyelvvizsgára felkészítő anyagot a kollégák beépítik a 
tanmenetbe. Szeptemberi nyelvvizsga még megrendezésre kerülhetett külső 
helyszínen, októberben és decemberben Békéscsabán, márciusban és májusban ismét 
Orosházán sikerült lebonyolítani a nyelvvizsgát. (eredmény: 32 B2, 3 C1) 
 

DSD nyelvvizsgák 

 

• Írásbeli és szóbeli vizsgarészt is tarthattunk. 
• 8 DSDI és 3 DSDII sikeres diploma, a tavaly vizsgázók is idén kaphatták meg 

diplomájukat. 
• Simos Fischer önkéntes Németországból bekapcsolódott az online oktatásba, később 

pedig személyesen segítette munkákat. A következő tanévben is váruk egy új 
önkéntest Németországból. 

 

Programok, rendezvények 

 

• Nagyon sok hagyományos programunk elmaradt ebben a tanévben. 
• Tanulmányi versenyek 2. 3. fordulója vagy elmaradt, vagy online került 

megrendezésre. 
• Tanulmányutak, nyelvi kirándulások, Határtalanul -kirándulások, terepgyakorlatok is 

elmaradtak. 
• Szalagavató, Ballagás,Táncsics-nap 
• Reményeink szerint ezeket a következő tanévben ismét meg tudjuk valósítani. 
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Orosháza, 2021. június 28. 

Árusné Erős Krisztina 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

 Egészségügyi, szociális terület 
 

• Fogorvosi, egészségügyi szűrések  
  
•  Tanulói balesetek, biztosítás  
 
• Jelzőrendszer – Békés Megyei 

Gyermekvédelmi Protokoll- az online 
időszakban is szükség volt felvenni a 
kapcsolatot több esetben 

 
• Gyermekjóléti szolgálat előadásai, 

értekezletei 
 
• Bűvösvölgy - Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság – tudatos médiahasználat 
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Tanulmányi terület 
• SNI, BTM- es tanulók, elindult újra a vizsgálat 
• Kérnénk, hogy az osztályfőnök értesítse a 

kollégákat!  Érettséginél kérelem beadása! 
• Továbbtanulás- nyílt napok online  
• Educatio kiállítás online, jövőre tervezve 
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• Ellenőrzés volt az idei tanévben 
 

• Újabb partnerek, szerződéskötés szükséges! 
• Figyeljenek a diákok, szervezetek a kitöltésnél! 
• Frissített listát figyeljék a diákok! 
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 • Előző tanévben szerzett tapasztalat. Munkaközösségi 

digitális munkarend meghatározása, prioritások, 
egységességre való törekvés. 

• A kitűzött feladatokat a tanulók megoldották, kivéve 
néhány rendszeres késő (feladatait későn beadó) és nem 
dolgozó tanulót, akikkel ugyan sikerült felvenni a 
kapcsolatot, de vagy sehogy, vagy csak részben pótolták 
a hiányosságaikat. (Bukások) 

• Több diákot idén is megviselt a személyes kontaktus 
hiánya. Osztályfőnökök, iskolapszichológus, 
Gyermekjóléti Szolgálat segítségére nagy szükség volt. 

• Érettségi vizsgák 
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Language Cert 

• Együttműködés az általános iskolákkal (A2, B1) 
• Módszertani továbbképzés, tananyagba való beépítés 
• Szeptemberi nyelvvizsga (kalandosra sikerült), 

októberben és decemberben Békéscsabán, márciusban és 
májusban ismét Orosházán (32 B2, 3 C1) 
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DSD I, II 
• Írásbeli és szóbeli vizsgarészt is 

tarthattunk 
• 8 DSDI és 3 DSDII diploma, a tavaly 

vizsgázók is idén kaphatták meg 
diplomájukat 

• Simon Fischer - Freiwillige 
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Nyelvvizsgák 
Összesen:151  
B2, C1: 128 

12. évfolyamon: 74 
Megnevezés 5/8 6/8 7/8 8/8 5-8.össz. 9.A 9.B 9.C 9.D 9/8 9.o.össz. 10.A 10.B 10.C 10.D 10_8 10.o.össz. 11.A 11.B 11.C 11.D 11.o.össz. 12.A 12.B 12.C 12.D 12.E 12.o.össz 8 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium 5-12. é. össz.
Létszám a tanév végén 29 35 35 33 132 31 26 29 27 17 130 30 37 35 37 25 164 36 28 34 27 125 31 37 28 24 26 146 149 548 697
Nyelvvizsgák száma összesen 0 0 0 4 0 2 4 3 0 11 20 7 12 0 0 15 34 8 9 0 0 17 17 40 14 1 4 76 15 136 151
Alapfokú nyelvvizsgák száma 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 9 1 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 1 1 0 2 11 12 23
Középfokú nyelvvizsgák száma 0 0 0 2 0 2 4 3 0 2 11 6 11 0 0 6 23 8 6 0 14 17 35 12 1 4 69 4 115 119
Felsőfokú nyelvvizsgák száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 0 4 1 0 5 0 9 9
Közép és felsőfok összesen 0 0 0 2 0 2 4 3 0 2 11 6 12 0 0 6 24 8 9 0 0 17 17 39 13 1 4 74 4 124 128
Alapfokú nyelvvizsgák aránya (létszámhoz viszonyítva) 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 53% 7% 3% 0% 0% 0% 36% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 4% 0% 0% 1% 7% 2% 3%
Középfokú nyelvvizsgák  aránya (létszámhoz viszonyítva) 0% 0% 0% 6% 0% 6% 15% 10% 0% 12% 8% 20% 30% 0% 0% 24% 14% 22% 21% 0% 0% 11% 55% 95% 43% 4% 15% 47% 3% 21% 17%
Felsőfokú nyelvvizsgák  aránya (létszámhoz viszonyítva) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 11% 0% 0% 2% 0% 11% 4% 0% 0% 3% 0% 2% 1%
Közép és felsőfok  aránya (létszámhoz viszonyítva) 0% 0% 0% 6% 0% 6% 15% 10% 0% 12% 8% 20% 32% 0% 0% 24% 15% 22% 32% 0% 0% 14% 55% 105% 46% 4% 15% 51% 3% 23% 18%
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• Elmaradt programok, rendezvények 
• Tanulmányi versenyek 2. 3. fordulója 
• Tanulmányutak, nyelvi kirándulások, Határtalanul -

kirándulások, terepgyakorlat 
• Szalagavató, Ballagás,Táncsics-nap, Gólyanap??? 



2021. június 14 és 21 között zajlottak iskolánkban az érettségi vizsgák. A 223 jelentkezőből 
146 végzős, 56 előrehozott és 21 külsős vizsgázó volt. A tavalyihoz hasonlóan ebben az 
évben sem voltak szóbeli vizsgák, csak testnevelésből, illetve azokból a tantárgyakból, 
amelyekből a vizsgázók nem érték el az elégségeshez szükséges 25 %-os szintet. Így az 5 nap 
alatt összesen 23 feleletet hallgattak meg a bizottságok. (Testnevelésből 12, matematikából 
10, angol nyelvből 1 felelő volt.) A 764 vizsgából 160 volt az emelt szintű. Az emelt szintű 
vizsgák száma a két évvel ezelőtti emelt szintű vizsgák kétszerese. Ezt a növekedést az 
okozza, hogy a felsőfokú jelentkezések előfelvétele legalább egy emelt szintű vizsga megléte.  
A 3 kötelező érettségi eredmény eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
 

Magyar nyelv és irodalom 
 

KÖZÉPSZINT 

Osztály Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % feletti 
eredmény Érdemjegy % 

12.A 29 fő 4,48 4,66 81,86 3 fő 
12.B (matek tag.) 20 fő 4,6 4,59 86,65 10 fő 

12.B (biológia tag.) 17 fő 4,76 4,94 90 22 fő 
12.C 28 fő 4,36 4,5 78,1 6 fő 
12.D 22 fő 3,55 4,1 70,23 1 fő 
12.E 26 fő 3,54 4,11 69,77 2 fő 

EMELT SZINT 

Osztály Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % feletti 
eredmény Érdemjegy % 

12.A 2 4,5 5 70,5   
12.D 1 3 3 35   

  

 
 

   Matematika 
 

KÖZÉPSZINT 

Osztály Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % feletti 
eredmény Érdemjegy % 

12.A 31 fő 3,71 3,71 62,58 4 fő 
12.B (matek tag.) 4 fő 4 4,75 88,25 2 fő 

12.B (biológia tag.) 17 fő 4,41 4,12 70,65 3 fő 
12.C 27 fő 3,74 3,78 65,67 3 fő 
12.D 22 fő 3,48 2,57 39,74   
12.E 26 fő 3,73 3 49,62 2 fő 

EMELT SZINT 

Osztály Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % feletti 
eredmény Érdemjegy % 

12.B (matek tag.) 13 fő 4,63 4,63 69,87 2 fő 

        



Történelem 
 

KÖZÉPSZINT 

Osztály Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % feletti 
eredmény Érdemjegy % 

12.A 26 fő 4,46 3,73 58,04   
12.B 35 fő 4,85 4,14 69,26   
12.C 14 fő 3,79 3,43 55,21   
12.D 18 fő 3,06 2,72 43,78   
12.E 22 fő 3,82 3,05 52,36   

EMELT SZINT 

Osztály Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % feletti 
eredmény Érdemjegy % 

12.A 5 fő 4,6 4 55,4   
12.B 4 fő 4,75 4,5 62   
12.C 14 fő 4,7 4,29 59,93   
12.D 5 fő 4,6 4,2 58,6   
12.E 4 fő 3,75 3 38,25   

 
17 tanuló kapott kitűnő érettségi bizonyítványt: A 12.A-ból 5 fő: Arany Csenge, Jakó 
Barbara, Kasza Dominik Árpád, Sprok Dániel és Zsofenszki Kristóf, a 12.B-ből 9 fő: Klement 
Krisztina Mónika, Krizsán Bence Zolta, Lukóczki Szilvia Dzsenifer, Nagy Zsóka, Polacsek 
Erik, Polgár Dávid, Szalkay Péter Dávid, Török Péter és Uri Hanna, a 12.C osztályból 3 fő: 
Bagóczki Zoltán Ferenc, Gombkötő Orsolya Anna és Szilágyi Nóra. 
Akik nem lettek kitűnők, 90 % feletti teljesítményükért összesen 67 (végzős, és előrehozott 
vizsgát tevő) vizsgázó kapott tantárgyi dicséretet.  
Mivel a májusban nem volt lehetőség a ballagás megtartására, így az érettségi bizonyítványok 
átadását az iskola egybekötötte az elmaradt ballagás pótlásával.  
Bízunk a sikeres felvételi eredményekben, a folytatáshoz mindenkinek sok sikert kívánunk! 
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Misinszkiné Szőke Nóra 
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Beiratkozás 

Osztály Osztályfőnök Létszám 
5/8 Gombkötő Anita 31 
9.A Kaczkóné Korim Olga 29 
9.B Fodor Éva 35 
9.C Francziszti László 32 
9.D Papp Sándor 24 
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Nyelv Létszám Csoportok 
száma 

latin 9 fő 1 
olasz 12 fő 1 
német 54 fő 3 

spanyol 35 fő 2 
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Ancsin Zoltán– matematika-fizika 
 
Körmöczi Zoltán – etika 
Nagy Márió Tibor - kémia 
Madarász Dóra – angol (magyar) 
?? - informatika 
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Érettségi 
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Emelt szintre jelentkezők száma 
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Magyar nyelv és irodalom 
KÖZÉPSZINT 

Osztály Tanár Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % 
felett Jegy % 

12.A Vassné Técsy Edit 29 4,48 4,66 81,86 3 fő 

12.B 
Fodor Éva 20 4,6 4,59 86,65 10 fő 

Kaczkóné K. Olga 17 4,76 4,94 90 22 fő 
12.C Süle Margit 28 4,36 4,5 78,1 6 fő 
12.D Menyhárt Krisztina 22 3,55 4,1 70,23 1 fő 
12.E Kaczkóné K.  Olga 26 3,54 4,11 69,77 2 fő 

EMELT SZINT 

Osztály Tanár Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % 
felett Jegy % 

12.A Vassné Técsy Edit 2 4,5 5 70,5   
12.D Menyhárt Krisztina 1 3 3 35   
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Matematika 
KÖZÉPSZINT 

Osztály Tanár Lét-
szám 

Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % 
felett Szóbeli 

Jegy % 
12.A Nagyné D. Márta 31 3,71 3,71 62,58 4 fő 1 fő 

12.B 
Nagyné D. Márta 4 4,00 4,75 88,25 2 fő   

Papp Sándor 17 4,41 4,12 70,65 3 fő   
12.C Kulcsár-M. Helga 27 3,74 3,78 65,67 3 fő   
12.D Borombós Péter 22 3,48 2,57 39,74 0 fő 6 fő 
12.E Papp Sándor 26 3,73 3,00 49,62 2 fő 3 fő 

EMELT SZINT 

Osztály Tanár Lét-
szám 

Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % felett 
Jegy % 

12.B Nagyné D. Márta 13 4,63 4,63 69,87 2 fő 
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Történelem 
KÖZÉPSZINT 

Osztály Tanár Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % 
felett Jegy % 

12.A Szemenyei Tamás 26 4,46 3,73 58,04   
12.B Szemenyei Tamás 35 4,85 4,14 69,26   
12.C Mucha János 14 3,79 3,43 55,21   
12.D Seres Erzsébet 18 3,06 2,72 43,78   
12.E Erostyák Zoltán 22 3,82 3,05 52,36   

EMELT SZINT 

Osztály Tanár Létszám Év végi 
átlag 

Érettségi átlag 90 % 
felett Jegy % 

12.A Szemenyei Tamás 5 4,6 4,00 55,40   
12.B Szemenyei Tamás 4 4,75 4,50 62,00   
12.C Mucha János 14 4,70 4,29 59,93   
12.D Seres Erzsébet 5 4,60 4,20 58,60   
12.E Erostyák Zoltán 4 3,75 3,00 38,25   
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Dicséretek 

  Általános 
dicséret 

1 tantárgyi 
dicséret 

2 tantárgyi 
dicséret 

3 tantárgyi 
dicséret 

12.A 5 4     
12.B 9 14 2 1 
12.C 3 7 2   
12.D   4     
12.E   3 2   
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Ügyeleti rend 
9:00 – 13:00 

2021. június 30. – Kulcsár László 

2021. július 14. – Árusné Erős Krisztina 

2021. július 28. – Misinszkiné Szőke Nóra 

2021. augusztus 11. – Jantos Szilvia 

2021. augusztus 25. – Dr. Blahó János 
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2021/22-es tanév 
2021. augusztus 23. (hétfő) 
 A nyári szünet utáni 1. munkanap 
 8:00 Előértekezlet 
 
2021. augusztus 25. (szerda) 
 8:00 Osztályozó vizsga, pótvizsga 
 
2021. augusztus 26. (csütörtök) 
 Gólyanap 
 
2021. augusztus 30. (hétfő) 
 8:00 Tanévnyitó értekezlet 



Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 
2020/2021. tanév végi kollégiumi beszámolója 

 
 
Létszámadatok 
 
Dolgozók létszáma: 
 
1 fő kollégiumi intézményegység-vezető: Jantos Szilvia, mesterpedagógus 
5 fő nevelőtanár: Bartolák Andrea csoportvezető, ped.1 

     Lengyelné Makay Helga részmunkaidős nevelőtanár, ped.1 
                            dr. Némethné Roszik Zsuzsanna csoportvezető, mesterpedagógus 
                            Sipka Tamás csoportvezető, ped.1 
                            Zimányi József csoportvezető, ped.2 
Munkánkat segíti 3 fő takarítónő és félállásban egy portás. 
 
 
 
Kollégiumi tanulók létszáma: 
 
                                                        fő     (lány+fiú) 
                           év elején:             99     (53 + 46) 
                           okt. 1-jén:            97     (52 + 45) 
                           félév végén:         95     (54 + 41) 
      tanév végén:        95     (54 + 41) 
 
Tanév közben érkezett 3 tanuló, kiiratkozott 7 tanuló. Az első héten egy nagykorú, másik 
intézményben tanuló fiú kiköltözött a kollégiumból. Egy végzős lány beköltözés nélkül 
iratkozott ki. Két kilencedikes fiút hazavittek a szüleik. Egy fiú és egy lány az online oktatás 
bevezetésekor költözött ki a kollégiumból. Egy másik intézményben tanuló fiú félév előtt 
iratkozott ki, mert a gyakorlati óráin való részvételhez saját iskolájának kollégiumában 
biztosítani tudják az elhelyezést. A beköltözők közül egy másik középiskolába járó bejárós 
tizedikes lány elfáradt a napi utazástól, ezért kollégiumi elhelyezést kért. Az őszi szünet után 
két táncsicsos lány kérte kollégiumi elhelyezését. 
Május 10-én 5 tanuló szülői kérésre nem költözött vissza a kollégiumba a járvány miatt, de 
kollégiumi jogviszonyukat fenntartották. 
 
 
SNI-s tannuló: 1 fő (3x) 
BTM-es tanuló: - 
HHH-s tanuló: 3 fő 
HH-s tanuló: 1 fő 
                    
                            
Intézmények szerinti létszám: 
 
Tanulóink többsége a Táncsics M. Gimnáziumból                                                                83 
                                 a Kossuth Lajos Szakgimnázium és Szakközépiskolából                      4 
           a Székács József Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnáziumból     8 
 



 
Iskolatípusok szerinti megoszlás:  
 
 Általános iskola: 1 fő (1 lány) 
 4 évfolyamos gimnázium: 89 fő (54 lány, 35 fiú) 
 Szakgimnázium: 4 fő (4 fiú) 
  
 
 
Évfolyamok és nemek szerinti létszám: 
 
                            évf.                 lány            fiú              össz. 
                            
                            5.                      -                 -                  -         
                            6.                      -                 -                  -       
                            7.                      -                 -                  -         
                            8.                      1                -                  1         
                            9.                    12                10               22             
                          10.                    14                15               29           
                          11.                    17                14               31            
                          12.                    10                  2               12            
                          13.                      -                  -                  -       
                          14.                      -                  -                  -          
                           össz………….54………….41………...95…………………… 
 
A következő tanévre rendelkezésre álló 14 lány és 24 fiú szabad férőhelyre eddig 19 lány és 
10 fiú adta be jelentkezési lapját. A lányoknál várólistát indítottunk. 
 
 
Tanulmányi munka 
 
 
 
Évfolymok és nemek szerinti átlag: 
 
                            évf.                 lány            fiú              össz. 
 
                            5.                      -               -                    -          
                            6.                      -               -                    -               
                            7.                      -               -                    -  
                            8.                     4,07          -                   4,07          
                            9.                     4,38          4,16             4,28                
                          10.                     4,13          3,7               3,9                 
                          11.                     4,35          3,93             4,18               
                          12.                     4,32          3,91             4,19                
                          13.                     -                -                    -           
                          14.                     -                -                    - 
                           
 
Koll. átlag                                                                          4,12 



 
 
 
Tanulmányi átlag csoportonként: 
 
csoport                  létszám          átlag              csoportvezető 
 
L1                            23                4,3                   Bartolák Andrea 
L2                            25                4,27                 dr. Némethné Roszik Zsuzsanna 
V                              23                4,11                 Sipka Tamás 
F                               24                3,8                   Zimányi József 
 
A legjobb tanulmányi eredményeket elért tanulóink: 
 
 
 
 
név                                                osztály            átlag 
 
Ábrahám-Furus Vivien                   12.B                5 
Bagóczki Zoltán                              12.C                5 
Bodó Eszter                                     11.A                5 
Hajdú Dániel                                    9.C                 5 
Kappán Dorina                                 9.A                 5 
Papp Eszter                                     11.D                 5 
Szabó Flóra                                     12.B                 5 
Uri Hanna                                       12.B                 5  
Vaskor Levente                               11.B                5 
Kutasi Hédi                                      10.A               4,93 
Kis Abigél             9.B                  4,92 
Bába Kamilla                                    9.B                 4,86 
Fekete János                                    10.B                4,86 
Kiss Nikolett                                   12.C                 4,86 
Uri Gréta             11.A           4,83 
Hegyesi Dominika                          12.C                 4,82 
Flender Ákos                                     9.C                4,79 
Kelemen Gergő                               10.B                 4,79 
Pék Sára                                          11.C                 4,77 
Nagy-Benkő Dániel                         11.A               4,75 
Bacher Mercédesz                           12.A                4,7 
Csicsely Katinka                              11.B                4,69 
Mudra Viktória                                11.D                4,69 
Frankó Fanni                                   12.B                4,64 
Melis Fanni            10.B                 4,64 
Szellelki Kamilla                             10.B                4,64 
Lestyán Lilla              9.D                 4,6 
Ács Orsolya                                     11.D                4,58 
Bukta Fruzsina                                10.B                 4,57 
Péter-Szabó Ámor                            10.B                4,57 
Dencsi Virág                                     9.B                 4,5 



Kovács Julianna                               11.D                4,5 
Mészáros Kinga                               11.D                4,5 
Vári Zsófia                                        9.A                 4,5 
Zsótér Zoltán                                    10.B                4,5 
 
 
A következő tanévben ők jogosultak a szabad szilencium igénybe vételére. 
 
 
4,5-es tanulmányi átlag feletti    35   fő,         az össz. létszám        36%-a, 
                                   ebből        26   fő lány,  a lányok                   48%-a, 
                                                      9   fő fiú,     a fiúk                       22%-a. 
 
                                    
4,0-es tanulmányi átlag feletti    59 fő,      az össz. létszám        62%-a, 
                                   ebből       40 fő lány,  a lányok                 74%-a, 
                                                   19 fő fiú,     a fiúk                     46%-a.                                        

 
Tantárgyi dicséretek: 
 
A dicséretek száma:   66     
 
Bukottak: 
 
név                                  osztály                         tantárgy 
 
 
Palatinus-Kiszel Márk        10.B                         fizika 
 
 
 
Bukott     1  fő, az össz. létszám         1%-a,       1 tantárgyi bukás. 
    
A tanuló az online időszakban nem teljesítette a kötelességét. 
 
ELMARASZTALÁSOK   SZINT   
        
     nevelői szintű :  4 
     kollégiumvezetői:            1 
     nevelőtestületi :            - 
        
DICSÉRETEK    nevelői szintű :  - 
     kollégiumvezetői:             - 
     intézményvezetői:      - 

 
A nevelői elmarasztalások a szobarend kifogásolhatósága, a kollégiumvezetői elmarasztalás a 
takarodó rendjének megsértése miatt született. 
 
LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁS  
  
Baja 1 fő  



Battonya 9 fő 
Békés 1 fő  
Békéssámson 7 fő  
Békéscsaba 1 fő   
Berettyóújfalu 1 fő  
Bogaras (Szerbia) 1 fő      
Csanádalberti 1 fő   
Csanádpalota 1 fő 
Csengőd 1 fő       
Dombegyház 2 fő  
Fábiánsebestyén 1 fő        
Füzesgyarmat 2 fő     
Gádoros 4 fő    
Gyomaendrőd 3 fő   
Hajdúböszörmény 1 fő 
Hódmezővásárhely 1 fő  
Kalocsa 1 fő   
Kardoskút 1 fő   
Kaszaper 4 fő  
Kevermes 1 fő    
Kondoros 1 fő      
Köröstarcsa 1 fő     
Kunágota 2 fő         
Medgyesegyháza 2 fő   
Mezőberény 1 fő     
Mezőhegyes 6 fő  
Mezőkovácsháza 6 fő     
Mezőtúr 2 fő        
Nagykamarás 1 fő       
Nagyszénás 1 fő     
Orosháza 1 fő   
Pitvaros 1 fő          
Szarvas 4 fő     
Szeghalom 2 fő      
Szentes 2 fő   
Tiszaföldvár 3 fő 
Tótkomlós 2 fő  
Törökszentmiklós 1 fő     
Túrkeve 7 fő   
Üllés 1 fő          
Zenta (Szerbia) 3 fő  
   
 
 
Felújított kollégiumunk esztétikus környezettel várja a diákokat. A szabad kollégiumválasztás 
jogán más intézmények tanulói is létesítettek kollégiumi tagsági jogviszonyt.  A 
megnövekedett feladatkörnek rugalmasan igyekszünk eleget tenni, törekszünk arra, hogy a 
különböző életkorú és eltérő képzésben részt vevő kollégistáknak pótolni tudjuk hét közben a 
szülői figyelmet, a rendszeres életmód kialakítása mellett oda tudjunk figyelni egyéni 
problémáikra, gondjaikra is, és segítjük azok megoldását. A létszám jelenleg 95 fő. Sokféle 



szempontból igencsak vegyes a tanulók összetétele. Korban 14 évestől 20 évesig vannak 
kollégistáink, azaz gyermektől felnőttig. Többségében az anyaintézmény tanulói, gimnáziumi 
tanulók, 9. évfolyamtól 12. évfolyamig, de van általános iskolás 8. évfolyamos diákunk is. Az 
anyaintézményben működő szakgimnáziumi képzés megszüntetése miatt ugrásszerűen 
csökkent a szakgimnáziumban tanulók száma. Ugyanakkor van szakközépiskolában szakmát 
tanuló diákunk is. Nemüket tekintve a kollégisták 54%-a lány, 46%-a fiú.  Ennek megfelelően 
ebben a tanévben is két tiszta lánycsoportot, egy tiszta fiúcsoportot és egy vegyes csoportot 
indítottunk. Lakóhelyüket nézve közel és az ország túlsó csücskében lakók is vannak, 
külföldről pedig Szerbiából érkezettek. Határon túlról érkezett 4 fő, a kollégisták 4%-a. A 
külföldi diákok magyar nemzetiségűek, nyelvi gondok nélkül. Kollégistáink csaknem fele 
sportoló. 
Történelemből és angol nyelvből szakos nevelőtanár tart korrepetálást a diákoknak. 
Ebben a tanévben a kollégisták a következő szabadon választható foglalkozásokra 
jelentkezhettek: 

- Tömegsport (Zimányi József) 
- Környezetünk szépítése, óvása (dr. Némethné Roszik Zsuzsanna) 
- Önismereti szakkör (Jantos Szilvia) 
- Történelem korrepetálás (Sipka Tamás) 
- Angol korrepetálás (Bartolák Andrea) 

A kollégiumi tagságnak ebben az évben is csak egy részét képezik azok a gyerekek, akiknek 
„csak” a tanulással kell foglalkozniuk. A többiek rendszeresen, a hét minden napján edzésre 
járnak, illetve mérkőzéseket játszanak. Hétvégeken gyakran különböző tornákon, versenyeken 
vesznek részt. Mindez fizikálisan és szellemileg is jelentősen megterheli őket.  Tanulmányi 
munkájuk elvégzéséhez nagyobb nevelői odafigyelésre, több segítségre van szükségük. Az 
egyesületekkel való egyeztetések során az volt a kollégium kérése, hogy az edzések mellett a 
sportoló diákok is részt tudjanak venni legalább egy szilenciumon. Ennek megfelelően 
mindkét szilencium-időben biztosítottuk a tanulószobai felügyeletet a diákoknak. 
Tanulószobai szilenciumon kell részt venniük az általános iskolás és a kilencedikes 
diákoknak, valamint azoknak a felsőbb éveseknek, akiknek az átlaga nem éri el a 3,6-et. Az 
első félévben november 11-ig a lányok a földszinti tanulóban, a fiúk a második és harmadik 
emeleten levő kis tanulókban töltötték a szilenciumot. Május 10-től a kilencedikesek többsége 
félévi átlaga alapján már nem volt tanulószobai szilenciumon, így mindenki elfért a földszinti 
tanulóban. 
Hét közben részmunkaidőben segíti munkánkat Lengyelné Makay Helga. A hétvégi ügyelet 
ellátása november 11-ig és május 10-től ebben a tanévben is a nevelőtanárok feladata volt. A 
pluszmunkát igyekeztünk arányosan elosztani a kollégák között.  
 
A tanév során a járványhelyzetre való tekintettel közösségi programokat, eseményeket nem 
terveztünk és nem valósítottunk meg. Ezek hiánya nagyon érezhető volt. Megtartottuk 
azonban a tanévzáró bográcsozást, amire meghívtuk a már elballagott végzőseinket is. 
Nagyon jó hangulatban zajlott az esemény. 
A tanév kiemelt feladatai közül az új kollégisták beilleszkedésének segítése jól sikerült, a 
kilencedikes diákok zökkenőmentesen alkalmazkodtak az új környezethez és feladatokhoz. 
Kár, hogy a folyamat november közepén megszakadt. Májusban problémák nélkül, örömmel 
tértek vissza a közösségbe. 



Fontos feladatunk volt még a szobarend kialakítása is. A legtöbb szoba esetén ezt sikerült 
megvalósítanunk. Egy-két olyan fiúszoba volt, ahol ez még problémát jelentett.  
A járványügyi helyzet előírásainak ismeretére fokozottan odafigyeltünk, ez az online 
időszakban is állandó téma volt az online foglalkozásokon, megbeszéléseken. Igyekeztünk 
segíteni diákjainkat az online tanítás kihívásaival való küzdelemben is. 
 

2020. november 11-től újra tantermen kívüli munkarend került bevezetésre a kollégiumban. 
Az épület zárva tartott május 2-ig, amikor az érettségizők újra birtokukba vehették. Az alsóbb 
éves diákok május 9-én költöztek vissza. Az online időszakban a nevelőtanárok csoportos és 
egyéni beszélgetéseket folytattak tanulóikkal. Hasznos linkeket osztottak meg velük a 
járványhelyzetről, különböző tananyagokról, tanulásmódszertani tanácsokat adtak. Segítettek 
a feladataik értelmezésében, saját szakjukból korrepetálásokat, érettségi felkészítéseket 
tartottak. Figyelemmel kísérték diákjaik eredményeit, tartották a kapcsolatot a szaktanárokkal. 
Személyes megjelenést lehetővé tevő versenyeken, OKTV-n, írásbeli felvételin felügyelő 
tanári feladatokat láttak el a gimnáziumban. A kisgimnáziumi osztályok mellett napi szinten 
ellátták az ügyeletes tanári munkát. A nevelőtanárok dokumentálták tevékenységüket, és 
beszámolójukat minden pénteken elküldték a kollégiumvezetőnek. Május 10-e után 
csoportfoglalkozásokon az Igazgató Úr által javasolt „léleksimogatás” történt, sok-sok 
beszélgetéssel, mentális segítségnyújtással. A diákoknak nagy szükségük volt ezekre az 
alkalmakra és az egyéni beszélgetésekre, mert sokan sérültek lelkileg a digitális oktatás során. 
 
Ebben a tanévben Bartolák Andrea sikeresen elvégezte a kollégiumi nevelőtanár szakirányú 
képzést a Szegedi Tudományegyetem szervezésében. 
 
Fontos visszajelzés volt számunkra, hogy a kollégisták örömmel költöztek vissza májusban a 
kollégiumba, elmondásuk szerint hiányzott nekik az itteni élet. Reméljük, hogy a következő 
tanévet vírusmentesen, jelenléti oktatásban tölthetjük. 

 
Orosháza, 2021. június 22. 
  
          
                                                                                                            Jantos Szilvia 
                                                                                             kollégiumi intézményegység-vezető 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

 2020/2021. tanév 

Kollégium 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

A 2019/2020. tanév statisztikája 

Létszámadatok 
 

Tanév elején:           99 fő (53 lány, 46 fiú) 
Okt. 1-jén:                97 fő (52 lány, 45 fiú) 
Félév végén:            95 fő (54 lány, 41 fiú) 
Tanév végén:      95 fő (54 lány, 41 fiú) 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Intézmények szerinti létszám: 
 
 
 
Táncsics M. Gimn. és Szg.:            83 fő 
Kossuth Lajos Szg. És Szki.:             4 fő  
Székács Ev. Ó., Ált. Isk. és Gimn.:   8 fő 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

 Évfolyamok szerinti létszám: 
 
 
                   lány                           fiú                          összesen 
8.                  1                                 -                                    1 
9.                 12                               10                                 22             
10.               14                               15                                 29           
11.               17                               14                                 31             
12.               10                                 2                                 12           



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Szabad helyek a következő tanévben: 

14 lány, 24 fiú 

Beérkezett jelentkezési lapok: 

19 lány, 10 fiú 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Tanulmányi munka: 
 
Kollégiumi átlag:          4,12 
 
 
 
4-es átlag feletti   59 fő,             62% 
                  ebből   40 lány,          74%  
                                19 fiú,            46%. 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Szabad szilencium: 
 
 
4,5-es átlag feletti   35 fő,             36% 
                      ebből   26 lány,          48%  
                                      9 fiú,            22%. 
 

Tantárgyi dicséretek száma: 52. 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Bukások: 
 
 
1  Fő (1%), 1 tantárgyi bukás. 
 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Kollégiumi dicséretek: 
nevelői: - 
kollégiumvezetői: - 
nevelőtestületi: - 
 
Kollégiumi elmarasztalások: 
nevelői:                  4 fő 
kollégiumvezetői: 1 fő 
nevelőtestületi:     -  



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Évzáró bográcsozás 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Köszönöm a 
figyelmet! 



Beszámoló a 2020-2021. tanévben végzett, feladatkörömbe tartozó, jelentő-
sebb tevékenységekről 

A beszámolót készítette: Kulcsár László Tibor 

A beszámoló magában foglalja a 2020-2021. tanév félévekor elkészített beszámolót, annak 
egyes pontjait a tanév végéig megvalósult, vagy meghiúsult programok értékelésével kiegé-
szítettem, illetve bővítettem. 

A beszámoló szerves részét képezi az intézmény legfontosabb statisztikai adatait összefoglaló 
bemutató (A 2020-21. tanév számokban). Az ott szereplő adatok, diagramok, elemzések nem 
kerülnek megismétlésre ebben a beszámolóban, a prezentációban megtekinthetőek. 

1. Mérések, felmérések, adatok kiértékelése 
1.1. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium év eleji felmérései 

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium közel két évtizede, minden tanév ele-
jén felméri a belépő 9. évfolyamos, s esetenként az 5. évfolyamos tanulók egyes tantárgyak-
ból hozott ismereteit. A mérés elsősorban tantárgyi tudást mér, abból a szempontból, hogy a 
kerettantervekben szereplő, már elvileg elsajátított ismeretek mekkora részével rendelkezik 
a tanuló. 

A felmérőket a munkaközösségek állítják össze. Ebben a tanévben szövegértés, matematika, 
angol nyelv és informatika tárgyakból végeztünk felmérést. Fizika és történelem tárgyból 
nem került sor felmérésre. 

A felmérés kiterjedt a belépő 9. évfolyamosokra, valamint részben a 9/8. osztály tanulóira. A 
szövegértés és a matematika feladatsorok a megyei felmérőkkel összhangban kerültek ösz-
szeállításra. Az informatika felmérő a már évek óta bevált előismereti felmérő volt, elméleti 
és gyakorlati ismereteket egyaránt mért. Angol nyelv tantárgyból tekintettel arra, hogy az 
előző tanév végén nem volt lehetőség egységes körülmények között, egységes feladatlapot 
kitöltetni (mint a korábbi években ez megtörtént), így a tanév elején, osztályszinten egységes 
feladatsorokat oldottak meg a tanulók, de évfolyam szinten nem azonosakat. Így ezek az 
eredmények csak részben tekinthetőek összemérhetőnek. 

Az eredményeket az alábbi diagramok szemléltetik. Az eredmények 100 pontos skálán ér-
tendőek. 
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Megjegyzések az eredményekhez: 

a, Az angol nyelv esetében az azonos színnel jelölt tanulmányi területek tartoznak egy osz-
tályba, azaz ezek az eredmények azonos feladatsor felhasználásával születtek, összevethető-
ek. A más színű oszlopok eredményei csak korlátozott mértékben összevethetőek. 
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1.2. Békéscsabai Tankerületi Központ felmérése 

A Békéscsabai Tankerületi Központ felmérése ebben a tanévben elmaradt. Ezáltal a kollé-
gáknak kevesebb munkát kellett az év eleji mérésekbe fektetniük, ami igen előnyös volt, hi-
szen a tavaszi lemaradások pótlására kedvezőbb helyzetet teremtett. Ezzel együtt azonban 
kevesebb információhoz is jutottunk a bejövő szinttel kapcsolatban. Ebben a tanévben nem 
volt összevetési alap saját méréseinkkel, valamint más Békés Megyei Tankerülethez tartozó 
intézmények bejövő szintjeivel kapcsolatban. 

1.3. Felmérések az 5/8 osztályban 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi osztály (5/8) esetében csak szövegértés és matematika fel-
mérésre került sor. Ennek eredményeit összevetve a felvételi, valamint a félévkor kapott 
tantárgyi osztályzatok és tanulmányi átlagokkal az alábbi eredményeket kaptuk. 
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y = 0,031x + 3,5541 
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y = 0,0135x + 3,7892 
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y = 0,0146x + 4,1049 
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2. Országos Kompetenciamérés (OKM) 

A 2020. májusában esedékes kompetencia mérés elmaradt, így egy évfolyamunk kimaradt a 
folyamatos mérési sorból. Sem az előzetes eredmények feldolgozására, sem a februárban 
megkapott eredmények feldolgozására nincs lehetőség. 

A korábbi mérések eredményeinek alaposabb megismerése érdekében, a szaktanárok igye-
keztek motiválni a tanulókat, hogy tekintsék át személyes eredményeiket. Az egy adott szin-
tet meghaladó eredményt produkáló tanulókat a szaktanárok jutalmazták teljesítményeikért. 
Továbbra is tapasztalat, hogy a kompetenciamérés eredményét lényegesen befolyásolja a 
tanulók motiváltsága. A motiváció növelése komoly pedagógiai feladat, kihívás, mely terüle-
ten még van fejlődni valónk. 

2.1. Felkészülés a 2021. évi mérésre 

A jelenlegi ismereteink szerint 2021. májusban lesz OKM mérés (6-8-10. évfolyamok), isko-
lánkban lesz nyelvi mérés (6-8. évfolyamok) és nyelvi próbamérés (8. évfolyam). A mérések-
hez az adatszolgáltatás időben megtörtént. A nyelvi próbaméréssel kapcsolatban ez idáig 
megkeresés nem történt, február végéig várható. 

A korábbi évek eredményeinek összevetését az alábbi diagramok tartalmazzák: 

y = 0,7201x + 1,0223 
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A kompetenciamérés eredményének javítása érdekében elkezdődött egy lehetséges intéz-
kedési terv kidolgozása. Ennek első lépéseként más intézmények tapasztalatait tanulmá-
nyoztuk. Mind ezek alapján a következtetéseink az alábbiak. 
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2.2. A kompetenciamérés eredményei alapján alkalmazott lehetséges intézkedések  
(Az alábbi összeállítás közel húsz intézmény intézményi intézkedési tervének áttanulmányo-
zása, tanulmányok, publikációk feldolgozása alapján készült.) 

a. Általában jellemző (több tanulmány/intézkedési terv szerint is): 

a.1. A középiskola kevésbé érzékeny az OKM eredményekre, fontosabbnak érzi az érettségi 

eredményeket. 

a.2. A szülők kevésbé követik az OKM eredményeket, nekik az érettségi, elsősorban a továbbta-

nulási esélyek fontosak a középiskola kiválasztásánál. 

a.3. Konfliktus van az érettségire való felkészítés és az OKM között (tananyag, idő, eredményes-

ség). Általános iskolában ez a konfliktus a kimeneti mérés hiánya miatt kevésbé jelentkezik. 

a.4. Az OKM eredményesség a középiskolákban elsősorban fenntartói és iskolavezetési presszió. 

a.5. Az általános iskolai tanárok számára az OKM a jelentősebb, míg a középiskolai tanárok 

számára az érettségi a nagyobb kihívás, stressz forrás. 

a.6. Átlagosan 10-15 órát fordítanak a felkészülésre, ha fordítanak rá időt (az általános iskolák, 

általában 5-10 órával többet). Nem minden iskolában fordítanak erre többlet időt, ha igen 

akkor gyakran külön foglalkozás formájában. 

a.7. Az egyénre szabott felkészítés nagyon munkaigényes, elsősorban BTM, SNI, HHH tanulóknál 

alkalmazzák. 

a.8. Estenként alkalmaznak speciális szoftvereket a mérés  kiértékeléshez, de ennek is akkor van 

értelme, ha fejlesztés (egyéni fejlesztés) követi az értékelést. 

a.9. Fontosnak tartják a tanulói motiváltságot, de egyben nehezen módosíthatónak is. 

a.10. Általánosan elfogadottnak mondható, hogy nem csak a szakos (magyar és matemati-

ka) felelősek az eredményekért. 

a.11. A tematikus feladatbankok alkalmazása sok esetben lehet hasznos, bár esetenként 

bírálat éri, hogy nem teszthelyzet-szerű így a mérés. 

a.12. Minden esetben erősen meghatározó az eredményekben a családi háttér több 

jelentős faktora (szülők iskolai végzettsége, könyvek száma, stb.) és a motiváltság (pl. to-

vábbtanulási szándék). 



Csak emlékeztetőként két diagram az OKM országos értékeléséből 

 

 



a.13. Az erősebben szelektáló (válogatni jobban tudó iskolák) általában jobban teljesítenek. 

a.14. A kiemelkedően teljesítő iskolák listájában a CSH indexet meghaladó iskolák elsősor-

ban a válogatni jól tudó iskolák (itt szerepel a Táncsics is 4 illetve 5 alkalommal az elmúlt öt 

évben), míg a jobban fejlesztő iskolák (itt nem szerepel a Táncsics egyszer sem) a gyengébb 

tanulmányi eredményű tanulókat felvevő iskolák közül kerülnek ki. 

b. Gyakran alkalmazott intézkedések intézményi szinten 

b.1. Osztályfőnökök motivációs tevékenysége. 

b.2. Szülőkkel való megbeszélés, motiváció. 

b.3. Diákokkal történő megbeszélés, motiváció. 

b.4. Tehetséggondozás (átlag javítása, oly módon, hogy a legjobbak legyenek még jobbak). 

b.5. Felzárkóztatás (átlag javítása, oly módon, hogy a leggyengébbek legyenek kevésbé gyengék). 

b.6. A mérés előtt 10-15 tanítási óra felhasználása a mérésre való felkészülésre az érintett 

osztályokban. 

b.7. Szaktanárok (nem csak matematika és magyar) figyelmét felhívni a tantárgyukon belüli 

fejlesztési lehetőségekre. 

b.8. A szaktanárok beiktatnak minden témakörben olyan feladatokat, amelyek hasonlóak, 

megegyeznek, a korábbi mérésekben szereplő feladatokkal. Akár konkrét feladatok, akár 

azok hasonmásai formájában. 

b.9. A korábbi feladatok besorolása területenként (egyféle feladatbank) és annak alkalmazása 

b.10. Hosszú távon (kompetenciák fejlődése tekintetében) eredményes a más tárgyba 

integrált felkészítés, rövidtávon (OKM) a tömbösített, fókuszált felkészítés. 

c. Gyakran alkalmazott intézkedések osztályok szintjén 

c.1. Azoknak az osztályoknak, ahol várhatóan problémák jelentkeznek, differenciált felkészítés. 

c.2. Amennyiben van tapasztalat az osztály esetében nehézséget jelentő feladattípusokra, stb. 

akkor annak megfelelő felkészítés. 

d. Gyakran alkalmazott intézkedések egyéni szinten 

d.1. Egyéni felkészítés (a korábbi eredmények, vagy előzetes mérés alapján). 

d.2. SNI, BTM, HH, HHH tanulók felkészítése. 

d.3. Egyéni felkészítés feladattípusok szerint. 

e. Ellenérvek, problémák, nehézségek 

e.1. A tanulók önmagában is magas heti óraterhelésének növelése. 

e.2. A tanári óraterhelés növelése. 



e.3. A tanulásban eleve gyengén teljesítők foglalkozásokon való részvétele erősen kétséges. 

e.4. Tananyag-kompetencia konfliktus. 

e.5. A külső körülmények (pl. családi háttér) nehezebben módosíthatóak, de jelentősen befolyá-

solják az eredményeket. 

e.6. A felvételikor bekerülő tanulók összetétele adott és döntően meghatározó. 

2.3. Szervezési kérdések 

Az Országos Kompetenciamérés lebonyolításának jól kialakult hagyományai vannak iskolánk-
ban is. Tekintettel azonban arra, hogy a még jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézke-
dések miatt, a korábbi (osztálykeretekben történő lebonyolítás) szervezési megoldások egy 
része nem alkalmazható, ezért várhatóan jóval nagyobb létszám bevonására lehet szükség. 
Erre fel kell készülni. 

A másik fontos teendőnk, a korábbi évek tapasztalata alapján a Tanulói kérdőívek összegyűj-
tésének hatékonyabb szervezése, motiválása a minél nagyobb számú kérdőív kitöltésére 
(nem csak lezárt borítékban kitöltetlenül való visszaküldésére). 

Jellemző adat, miként azt már az előző tanév végén tett beszámolómban is kiemeltem az 
alábbi összehasonlítás: 

 



2.4. OKM mérés tapasztalatai 

Az OKM mérés eredményeiről csak 2022 február 28-án kapnak az intézmények eredményt, 
ennek ellenére a mérés lebonyolítása során szerzett tapasztalatokat érdemes röviden össze-
gezni. 
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2.5. Idegen nyelvi mérés, idegen nyelvi próbamérés 

Az idegen nyelvi mérés intézményünkben a 6/8 és a 8/8 osztályokat érintette. Idegen 
nyelvi próbamérésre a 8/8 osztály német nyelvi csoportja lett kiválasztva. Az idegen nyelvi 
próbamérés időpontja többszöri módosítás után sem volt betartható, a járványügyi intéz-
kedések miatt az idegen nyelvi próbamérés elmaradt. 

Az idegen nyelvi mérésre a 6/8 és 8/8 osztályokban a megadott időpontban sor került. A 
mérés rendben lezajlott, a hiányzók száma a járványügyi intézkedések, valamint a beteg-
ségből adódó hiányzások miatt némileg magasabb volt. Eredmények néhány mutatója az 
alábbi diagramokról leolvasható: 
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A következő tanévre nézve az OKM és az idegen nyelvi mérésekkel kapcsolatban jelentős 
változásokra kell felkészülni. A tanév rendjét tartalmazó rendelt alapján a legfontosabb 
tudnivalók előzetesen, az alábbiak. 
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Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete 

a 2021/2022. tanév rendjéről 

11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül 
sor: 

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 
természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a mi-
niszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével; 

c) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi 
mérés, amely a hatodik évfolyamon 

a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri. 

(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló szá-
mára az egyik mérési napon a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési na-
pon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó idegen nyelvi mérést 
kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani. 

(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint, 

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., 

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17., 

c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. 

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.  

Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a helyi sajátossá-
goknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza meg. 

(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az 
iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolí-
tani. 

 



3. Tehetségprogram 

A Táncsics Tehetségprogram közel egy évtizedes működésében is jelentős nehézséget oko-
zott a tavaszi járvány, s az ebből adódó digitális oktatási rend bevezetése. Annak ellenére, 
hogy a tanulók és a kollégák is minden tekintetben együttműködőek és megértőek voltak, 
mind a diákok mind a tanárok részéről érezhető volt némi bizonytalankodás, bizonytalanság, 
amikor a tanév elején ismét szervezni kezdtük a programot. A rossz tapasztalatnak oka volt 
egyrészt az elmaradt tehetségsávokból adódó szakmai veszteség, a befejezetlen felkészíté-
sek, az elmaradt, vagy csak online formában megrendezett versenyek. Másrészt az elvégzett 
munka ellentételezésének részbeni elmaradása. 

A tehetségsáv vezetést a szokásos módon felkérés és program hirdetés együttesével lehetett 
kérni. Erre ebben az évben kevesebb jelentkező volt, így elsősorban a hagyományos, évek 
óta működő sávok indultak el. A korábbi évekhez képest kevesebb tehetségsávot hirdettük 
meg. 
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A meghirdetett tehetségsávokra a jelentkezők száma a korábbi évekhez hasonló volt (140-
150 fő). Nem voltelegendő beválogatható jelentkező a Sakk tehetségsávra, valamint az Ifjú 
Tehetségek Klubja Német nyelv foglalkozásra. 

Igény merült fel egy újságírással foglalkozó tehetségsáv elindítására, amelynek szervezése 
megtörtént, az Újságírók Klubja foglalkozásai elkezdődtek 



A digitális oktatás bevezetéséig, 1-6 foglalkozás megtartására volt lehetőség, a kezdési idő-
ponttól, a megfelelő időpont megtalálásának időtartamától, jelentkeztetéstől függően. Rész-
letesen. 

• Francziszti László: 4 foglalkozás 
• Mikulás Rolandné: 4+3 foglalkozás (2 tehetségsávot vezet) 
• Buchalter Ibolya: 2 foglalkozás 
• Papp Sándor: 6+6 foglalkozás (2 tehetségsávot vezet) 
• Seres Erzsébet: 7 foglalkozás 
• Fehér Béláné: 0 foglalkozás 
• Fehér Béla: 0 foglalkozás 
• Gabnai Edit: 5 foglalkozás 
• Jantos Szilvia: 5 foglalkozás 
• Kulcsár László Tibor: 1 foglalkozás 
• Sifter Anett: 3 foglalkozás 

Az ITK foglalkozások nem működhettek, mivel nem jöhettek be csak iskolánk tanulói az épü-
letbe. Ennek megfelelően már a meghirdetésükre sem került sor. 

A tehetségprogramban rendszeresen elvégzett tesztek közül csak a RAVEN tesztet, s csak az 
5/8. osztályban tudtuk felvenni. Amennyiben a tanév során a jelenléti oktatásra vissza állha-
tunk, a hiányzó felméréseket igyekszünk pótolni.  

Várhatóan a 9-12. évfolyamokon ezeket a méréseket már csak részben lehet elvégezni, hi-
szen az érettségire való felkészülés fontosabb feladat mindenki számára. A méréseket ennek 
megfelelően elsősorban a 9. évfolyam tekintetében igyekeztünk megszervezni. A mérési 
eredményeket az alábbi diagramokról leolvashatjuk. 

3.1. RAVEN mérések az 5/8 osztályban, valamint a 9. évfolyamon 
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A 2019-2020. tanév tehetségprogramjának szakmai és pénzügyi beszámolója, a megadott 
határidőnek megfelelően, 2021. januárjában benyújtásra került Orosháza Város Önkormány-
zatának. Pénzmaradvány nem jelentkezett. A kapott támogatást (a támogatást az iskola ala-
pítványa a Schola Humanitatis Alapítvány kapja) teljes egészében felhasználtuk. A nagyon 
szoros költségvetésből a tehetségsáv vezetők bérét 2/3 részben tudtuk kifizetni. A szervezés-
sel, méréssel kapcsolatos bérköltségeket szintén 2/3 részben ellentételeztük. 
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Dologi kiadások terhére ebben a tanévben az újonnan kialakított robotika – programozás - 
technika tanterem oktatástechnikai felszerelését fejlesztettük egy hordozható számítógép, 
egy projektor és egy nyomtató beszerzésével. 

3.2. SZTE Junior Akadémia programba való bekapcsolódás 

A tehetségprogram szempontjából egyik leglényegesebb előrelépés ebben a tanévben, hogy 
iskolánk bekapcsolódott az SZTE Junior Akadémia programjába. A program az alábbi alprog-
ramokat kínálja a diákjainknak: 

Érettségi kompetenciákat fejlesztő tréningek – írásbeli, szóbeli feladattípusokra koncentráló 
készségfejlesztő programok a tavaszi szünetben (tantermi vagy online formában). A tréning 
során a vendégtanárok (emelt szintű érettségiztetésben jártas középiskolai tanárok) a tanfo-
lyamokon megszerzett lexikális ismeretek hatékony írásbeli és szóbeli alkalmazását gyakorol-
tatják be a diákokkal. A tréningről a Szegedi Tudományegyetem képzési Tanúsítványt ad ki.  

• SZTE Ösztöndíjak ismertetése (köztük a START Ösztöndíj – SZTE-re jelentkező középiskolás-
ok számára: https://juniorakademia.szte.hu/osztondijak-3/#start) tantermi vagy online for-
mában. • Szegedi élményséta SZTE programmal: 
https://juniorakademia.szte.hu/osztalykirandulasok/ (tavasszal vagy nyáron – amikor a jár-
ványhelyzet engedi).  

• SZTE szakismertetők – online formában, érdeklődési igény szerint 
(https://juniorakademia.szte.hu/felvetelizoknek/).  

• Pályaorientációs tanácsadás, online: 
https://juniorakademia.szte.hu/palyaorientaciostanacsadas A Szegedi Tudományegyetem 12 
karán folyó gazdag képzési kínálat bemutatása nem valósulhat meg a járványhelyzet miatt a 
hagyományos Egyetemi Nyílt Napok, SZTE Roadshow formájában. A Junior Akadémia vállalja, 
hogy igény esetén, diákcsoportok számára online, interaktív program formájában megszer-
vezi azoknak az egyetemi szakoknak az ismertetését, amelyekre érdeklődés mutatkozik. A 
programot gimnáziumi szaktanári koordinációval és a Junior Akadémia munkatársainak szer-
vezésében kínáljuk.  

A pályaorientációs tanácsadásra minden érintett diák egyénileg jelentkezhet be, majd az 
egyeztetést követően SZTE munkatárs, online vezeti le a tanácsadást.  

Egyéb, a középiskolások érdeklődésére számot tartó szakmai programjainkról szintén ismer-
tetőket küldünk a diákok számára. 

A program keretében 2021. április 4-án diákjaink részt vettek on-line formában több tan-
tárgyból az emelt szintű érettségire való felkészítésben. 

https://juniorakademia.szte.hu/felvetelizoknek/


4. Önértékelést Támogató Munkacsoport működése 
4.1. Az előző ciklus feladatainak lezárása 
• Az előző tanév végén lezárult az első öt éves ciklus. A szükséges dokumentumok elké-

szültek, beépítésre kerültek a beszámolóba. 
• Az intézményi önértékelés nyomán elkészült a fejlesztési terv, mely az alábbi felada-

tokat határozta meg. 
• Nevelő-oktató tevékenység fejlesztése, hogy az intézmény képes legyen min-

denkor megfelelni az új kihívásoknak. Határidő 2021. június 30. Megvalósítás fo-
lyamatban. Felelősök: Dr. Blahó János és Misinszkiné Szőke Nóra 

• A felzárkóztatás hatékony intézményi gyakorlata. Határidő 2021. június 30. 
Megvalósítás folyamatban. Felelősök: Árusné Erős Krisztina 

• A távoktatás hatékony helyi rendszerének kialakítása Határidő 2020. december 
31. Befejezve, részben megvalósítva. Felelős: Kulcsár László Tibor 

• Az iskola kiemelt céljaihoz kapcsolódó pedagógiai tevékenység eredményessé-
gének, valamint az eredményességet befolyásoló tényezők mérése, eredménye-
inek beemelése az intézményfejlesztés gyakorlatába. Határidő: 2021. június 30. 
Folyamatosan megvalósul. Felelős: Kulcsár László Tibor 

• Az intézmény honlapján és Facebook oldalán megjelentetett dokumentumok fo-
lyamatos, naprakész frissítése, aktuális állapotban tartása, a külső partnerek 
számára pontos, megfelelő időben nyújtott információk biztosítása. Határidő 
2020. december 1. Megvalósult, fenntartás folyamatos. Felelős: Kulcsár László 
Tibor 

4.2. A következő ciklus feladatai és megvalósításuk 
• Az öt éves (2020-2025. tanévek) Önértékelési programot elkészítettük, valamint az 

éves (2020.2021. tanév) Önértékelési Tervet is.  
• A megvalósítása azonban nem kezdődött el, hiszen néhány hónap után áttértünk a 

digitális oktatásra, s a kisgimnáziumban is tanítók számára nem szerettünk volna to-
vábbi többlet terhet generálni. 

• Ebben a tanévben tervezve van a kollégium tanfelügyeleti ellenőrzése. Az előkészítést 
a kollégium vezetőjével együtt elvégeztük, a szükséges dokumentumokat feltöltöttük, 
a látogatásra elkezdődött a felkészülés, de természetesen ennek időpontja kiszámít-
hatatlan. 

Az önértékelési terv elkészítésekor (2020. augusztus) azzal az optimista feltevéssel élt az 
ÖTM, hogy jelenléti oktatás fog megvalósulni. Előrelátását azonban kifejezte abban is, hogy 
az első tanévre kevés konkrét feladatot tervezett, elsősorban a felkészülésre helyezte a 
hangsúlyt. Ma már világosan látható, hogy jelenleg, s elképzelhető, hogy még hónapokon 
keresztül nem lesz mód jelenléti oktatásra, így az önértékelés folyamata is megakadt a jár-
ványügyi intézkedések miatt. 

A 2020-2021. tanévre tervezett 11 fő önértékelése nem történt meg. A digitális munkarend 
erre nem is adott lehetőséget. Igaz, minden feladat elvégezhető más módon is (lásd. peda-
gógus minősítések), de úgy gondoljuk, hogy jelen helyzetben nem lett volna célszerű tovább 
növelni a terheket, s a feszültséget az önértékelés, kétes értékű megvalósításával.



 

ÖNÉRTÉKELÉSI TERV VÁZLATA – Pedagógusok, intézményvezető, intézmény 
 2020-2021. 

Nevelési/tanév 
2021-2022. 

Nevelési/tanév 
2022-2023. 

Nevelési/tanév 
2023-2024. 

Nevelési/tanév 
2024-2025. 

Nevelési/tanév 
 2020. 

szeptember 1-től 
december 31-ig 

2021. 
január 1-től  
június 30-ig 

2021. 
szeptember 1-
től december 

31-ig 

2022. 
január 1-től  
június 30-ig 

2022. 
szeptember 1-
től december 

31-ig 

2023. 
január 1-től 
június 30-ig 

2023. 
szeptember 1-
től december 

31-ig 

2024. 
január1-től  
június 30-ig 

2024. 
szeptember 1-től 
december 31-ig 

2025. 
január 1-től 
június 30-ig 

Pedagógus 
önértékelés 

2021. évi minősí-
tési tervbe 
bekerültek  

 + időarányosan 
a testület továb-

bi tagjai 

a testület 
további 
tagjai 

2022. évi minő-
sítési tervbe 
bekerültek 

+ időarányosan 
a testület to-
vábbi tagjai 

a testület továb-
bi tagjai a teljes 

pedagógus 
létszám 25 %-ig 

2023. évi minő-
sítési tervbe 
bekerültek 

+ időarányosan 
a testület to-
vábbi tagjai 

a testület további 
tagjai a teljes 
pedagógus 

létszám 50%-ig 
 

2024. évi minő-
sítési tervbe 
bekerültek 

+ időarányosan 
a testület to-
vábbi tagjai 

a testület továb-
bi tagjai 

a teljes pedagó-
gus létszám 75 

%-ig 

2025. évi minő-
sítési tervbe 
bekerültek 

+ időarányosan 
a testület továb-

bi tagjai 

a testület további 
tagjai a teljes 
pedagógus 

létszám 100 %-ig 

Vezetői 
önértékelés 

     Intézményvezető, 
intézményegység 
vezető önértéke-
lése 

   Intézményvezető, 
intézményegység 
vezető önértéke-

lése 
Intézményi 
önértékelés 

        Átfogó, teljes 
körű intézményi 

önértékelés 

Átfogó, teljes 
körű intézményi 

önértékelés 

 Megjegyzés 
    A 

nevelőtestület 
25%-a 

második alka-
lommal elvégzi 
az önértékelését 

 A 
nevelőtestület 

50%-a 
második alka-
lommal elvégzi 
az önértékelését 

 A 
nevelőtestület 

75%-a 
második alka-
lommal elvégzi 
az önértékelését 

 A 
nevelőtestület 

100%-a 
második alka-
lommal elvégzi 
az önértékelését 

-  
Legkésőbb 2025. június 30-ig minden pedagógusra vonatkozóan el kell végezni. 
Az intézményvezető önértékelését vezetői megbízásának 2. és 4. évében kell elvégezni. 
 



 

5. Közzétételi lista frissítése 

A közzétételi lista frissítése határidőre megtörtént, az iskolai honlapon elérhető. A KIR meg-
felelő felületére feltöltésre került. Az iskolai alapdokumentumok elérhetősége szintén beke-
rült a KIR rendszerbe. 

6. Iskolai honlap és Facebook oldal 
6.1. Iskolai honlap 

Az iskolai honlap a tanév kezdetén felülvizsgálatra került. A szükséges módosításokat elvé-
geztük Jelentősebb módosítások voltak: 

FŐOLDALON 

• A főoldalon törlésre került: Rendkívüli felvételi eljárás, Tájékoztatás az írásbeli érettségi 
vizsgákkal..., 2020/2021 tanévben induló osztályaink..., Étkezés, Kedves Szülők..... 

• Iskolai embléma több helyen is cserére került 
• Öregdiák oldal - 2018. évi beszámoló cseréje 
• Témahetek cseréje 
• Pályázatok menü nem törlése 
• ECDL cseréje 
• Kollégium szállás törlése 

AKTUALITÁSOK MENÜBEN 

• Biológia témakörök törlése 
• Értesítő cseréje az aktuálisra  
• ITK jelentkezési lap törlése 
• ITK törlése 

KAPCSOLAT  
Aktualizálva 
 
OLDALSÓ MENÜKBEN 
INTÉZMÉNY menüben a dokumentum aktualizálva 
 
TANTESTÜLET menüben a dokumentum aktualizálva 
 
OSZTÁLYOK menüben a dokumentum aktualizálva 
 
MUNKAKÖZÖSSÉGEK menüben a dokumentumok (munkaközösségi programok) aktualizálva 
 
KOLLÉGIUM 
báziskollégium menü törlése 
 
FELVÉTELI HÍREK 



 
Ideiglenes felvételi jegyzéket törölni 
Felvételi tájékoztató aktuális változata elkészült, felkerült 
 
SZAKKÖRÖK-FAKULTÁCIÓK menüben a dokumentum aktualizálva 
 
TEHETSÉGPROGRAM menüben a dokumentum aktualizálva 
 
DOKUMENTUMOK MENÜ 
 
Közzétételi lista menüben a dokumentum aktualizálva 
Beszámoló menüben a dokumentum aktualizálva 
Tehetségprogram menüben a dokumentum aktualizálva 
Munkaterv menüben a dokumentum aktualizálva 
Becs menüben a dokumentum aktualizálva 
Pedagógiai Program menüben a dokumentum aktualizálva 
Tanév rendje menüben a dokumentum aktualizálva 
 
Tablók menü jelenleg még nem működik, átszerkesztése elkezdődött. Sajnálatos módon a 
korábbi honlapelemek elvesztek (a honlapot ért támadás során) pótlásuk jelenleg is tart. A 
munka elvégzésében köszönet illeti Baukó Beáta kolléganőt, aki kérésre elvégzi a frissítése-
ket, dokumentumok cseréjét. 
Az iskolai honlap frissítése folyamatos, de tagadhatatlanul esetenként akadozó. Továbbra 
sem megoldott a honlap napi szintű felügyelete, menedzselése. 
További jelentős hiányosság, hogy a munkaközösségek honlapjait lényegében nem tudtuk 
helyreállítani, átmeneti megoldásként a munkaközösségi programok érhetőek el. 

6.2. Iskolai Facebook oldal 

Az iskolai Facebook oldal technikai menedzselését Misinszki István rendszergazda végzi. A 
részére eljuttatott képeket, rövid szöveges dokumentumokat, a Facebook oldalra elhelyezi. 

A kollégák igyekeznek megfelelő képeket és rövid szöveges ismertetőket összeállítani, vagy a 
hosszabb, nagyobb terjedelmű dokumentumokat a honlapon elhelyezve, linken keresztül 
elérhetővé tenni. 

Javítandó meglátásom szerint a felelős segítése, gyors és pontos adatszolgáltatás megvalósí-
tásával, hiszen tapasztalatok alapján előfordult, hogy napokig nem kapta meg a rendszergaz-
da a szükséges dokumentumot, ezáltal a hír elavult. 

A digitális oktatás során különösen fontos szerepet töltenek be a partnerek tájékoztatásában 
közösségi oldalak is, annak ellenére hogy a hivatalos platform a KRÉTA szoftver. A kialakult 
szokások miatt azonban nem tekinthetünk el, annak a formának (Facebook) az alkalmazásá-
tól, amelyet a szülők és a diákok folyamatosan használnak. 



7. Informatika termek, informatika oktatás 
• Termek tanévre való felkészítése megtörtént. A tanulók a szükséges munka és balesetvé-

delmi oktatásban részesültek. A géptermek rendjét az iskolai alapdokumentumokhoz 
hozzáigazítottuk, a tanulókkal ismertettük. 

• Felmértük a változó érettségi szoftverkövetelmények hatásait, ezeket a szoftvereket a 
rendszergazda telepített, s ennek megfelelően indult el az oktatás. 

• A diákok részéről a digitális oktatáshoz szükséges számítógépeket a rendszergazda előké-
szítette és a diákok rendelkezésére bocsátotta. 

• A számítógépek a digitális oktatás végeztével visszaérkeztek az iskolába. 
• A közép- és emeltszintű érettségik előkészítése, lebonyolítása az előírásoknak megfelelő-

en megvalósult. A járványügyi előírások miatt több termet kellett igénybe venni. Ezzel 
kapcsolatos tapasztalataink egyike, hogy a tantermek számítástechnika teremmé való 
ideiglenes átalakítása megoldható, de zökkenőmentesebb lehetne amennyiben megfele-
lő mennyiségű és minőségű elosztó, hosszabbító állna a rendelkezésünkre. A számítógé-
pek mennyisége megfelelő volt, de kár lenne tagadni, hogy a számítógépek lassan elérik 
erkölcsi elavulásuk határát, s cseréjük aktuálissá vált. 

8. ECDL 
8.1. Az ECDL rendszer változásai 

2020. decemberében vált tudottá, hogy az ECDL rendszerben jelentős változások várhatóak. A 
változásokról az alábbi tájékoztatást kaptuk, s adtuk a vizsgaközponttal rendszeresen kapcsolatot 
tartó intézményeknek, kollégáknak, s rajtuk keresztül a vizsgázóknak: 

„Fontosnak tartjuk, hogy az ECDL vizsgarendszer megújuljon és kövesse a digitális átalakulás 
trendjeit, ezért már korábban is felmerült, hogy a többi ECDL/ICDL országhoz hasonlóan, a 
magyar ECDL programban is bevezessük az automata vizsgáztatást. 
Alapos mérlegelés után a Sophia elnevezésű automata vizsgáztatási rendszer bevezetése 
mellett döntöttünk. Emellett több érv is szólt, többek között az, hogy más ECDL/ICDL orszá-
gokban már több éve sikeresen használják. A rendszert a Nemzetközi ICDL Alapítvány jóvá-
hagyásával és támogatásával fejlesztették ki, és újítják meg folyamatosan. A fejlesztő és 
szolgáltató a Sophia Testing GmbH osztrák cég, az ECDL program működtetésében szerzett 
tízéves tapasztalatot követően, 2013-ban jött létre, kifejezetten az automatikus vizsga szoft-
verek fejlesztésére és forgalmazására. A szoftverfejlesztést és üzemeltetést egy Pozsonyban 
működő szoftverház végzi. 
A Sophia rendszer a digitális készségeket alkalmazásukban képes tesztelni, vagyis a Microsoft 
Office és más szoftvertermékek gyakorlatban való kezelését, helyességét, megfelelőségét 
teszteli, értékeli. Ezt úgy végzi, hogy automatikusan illeszkedik a vizsgagépen meglévő szoft-
verplatformhoz. Az automatikusan detektált és használt platformok: Windows Vista, 7, 8, 
8.1, 10, Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge Adobe 
Photoshop, GIMP.  
A Sophia program nemcsak az automata vizsgáztatást végzi, hanem a vizsgaközpontok, vizs-
gázók minden egyéb folyamatát (pl.: regisztráció, kártyaigénylés, stb…) is képes kezeli. 
Azért, hogy Önök, vizsgaközpont-vezetők, vizsgáztatók és felkészítő tanárok megismerhessék 
és felkészülhessen az új vizsgáztatási rendszerre, a 2020. november 23-i héten minden nap 
másfél órás online tájékoztatókat szervezünk, amelyeken a részletekről, a rendszer működé-
séről, használatáról tájékoztatjuk Önöket. (Csak egy tájékoztatón kell részt venni, mert min-



degyik napon ugyanaz hangzik el.) Ezen kívül egy részletes leírást is készítünk majd, valamint 
a működési szabályzatot, a tájékoztatókat is kiegészítjük az új rendszer leírásával. 
Az online tájékozatókra az űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. 
A Sophia automata vizsgarendszer bevezetésével kapcsolatos további fontos információk: 
2020. november 23-tól 2020. december 1-ig szünetel az ECDL vizsgáztatás. 
Amennyiben valaki mégis pont ebben az időszakban akar vizsgát tenni, a szükséges adatokat 
a vizsgaközpont a vizsgát követően elküldi az ECDL Irodának, az adatok utólagosan kerülnek 
majd rögzítésre.   
2020. december 1-től indul az automata vizsgáztatás és egyben az Adminetet felváltja a 
Sophia program: a vizsgázók regisztrációját, a kártyarendelést, a vizsgák bejelentését is eb-
ben a programban kell elvégezni. A regisztrációs adatlapot és a hitelesített bizonyítványt is a 
Sophiából lehet majd letölteni.” 

8.2. Az átmeneti időszakra tett intézkedések 

Az átmeneti időszakban igyekeztünk a tanulóinkat a hagyományos, ismert követelményű 
rendszerben levizsgáztatni. Közel 100 vizsgát bonyolítottunk le december-január hónapok-
ban, még ingyenesen. A vizsgák jelentős része az 5-8. évfolyamosok érintette, de néhány 9-
12. évfolyamos esetében is sikerült az elmaradt vizsgákat pótolni. 

8.3. Díjváltozások és ezek hátrányos következményeinek csökkentésére tett intézkedések 

2021. február 1-től változtak az ECDL Iroda által szabott regisztrációs és vizsgáztatási díjak, az 
alábbiak szerint. 

Az ECDL rendszer érvényes díjtételei 2021. február 1-től (A fizetendő díjak tárgyi adómente-
sek, áfát nem tartalmaznak!)  

Regisztrációs díjak A regisztrációs díj egységesen minden vizsgázó és vizsgamentességgel 
ECDL bizonyítványt igénylő számára: 9000 Ft. 

Automatikus vizsgaszoftver használati díj Az automatikus vizsgaszoftver használati díja: 1000 
Ft/vizsga/vizsgázó 

A vizsgadíjak és a tanfolyamok ára A vizsga- és tanfolyami díjak meghatározása minden vizs-
gaközpont saját hatáskörébe tartozik. A vizsgaközpontok által meghatározott tanfolyami és 
vizsgadíjak így eltérőek lehetnek.  

Papír alapú bizonyítvány díja A vizsgázó az ECDL honlapon keresztül igényelheti e-
bizonyítványának keményfedeles, papír formában való kiállítását is. Az NJSZT ECDL Irodája a 
papír formájú bizonyítványt elkészíti, és a vizsgázónak a megadott lakcímére postázza azt. 
Papír alapú bizonyítvány kiállítása (postaköltséggel együtt): 4500 Ft 5.1.4 Vizsgadokumentu-
mok elvesztése esetén fizetendő díjak A papír alapú, keményfedeles ECDL bizonyítvány el-
vesztése esetén a pótlás díja egységesen: 4500 Ft, postaköltséggel együtt. 

Megismerve a fenti módosításokat a Békéscsabai Tankerületi Központ felé az alábbi javaslat-
tal éltünk, annak érdekében, hogy saját tanulóinkat a már felmerült többlet költségeken túl 
vizsgadíj ne terhelje. 

http://njszt.viaweb.hu/nw/click/35530/769641


• A regisztrációs díjakra vonatkozóan minden szabály változatlan maradhat. A regisztrációs 
díjak egységesek lesznek, ezeket a vizsgaközpont nyugta ellenében beszedi, s teljes egészé-
ben továbbítja a Békéscsabai Tankerületi Központnak. (Ez eddig is így történt, csak a regiszt-
rációs díjakban eddig több féle létezett, ez most egységes lesz.) 

• Saját tanuló - automatikus vizsga (jelenleg 7 modul) esetében: a vizsgadíj 1000FT/vizsga 
(amíg az ECDL Iroda nem módosít szoftverhasználati díjat). Ebből 1000 Ft/vizsga az ECDL Iro-
da részére a fenntartón keresztül átutalva. 

• Saját tanuló - nem automatikus (manuális) vizsga (jelenleg 6 modul): a vizsga ingyenes, 
ebben az esetben az ECDL Iroda felé sem kell átutalni. 

• Külső vizsgázó - automatikus vizsga (jelenleg 7 modul): a vizsgadíj 2500 Ft/vizsga (amíg az 
ECDL Iroda nem módosít szoftverhasználati díjat). Ebből 1000 Ft/vizsga az ECDL Iroda részére 
a fenntartón keresztül átutalva, 1000 Ft/vizsga a vizsgáztatónak havonta történő elszámolás-
sal számla ellenében átutalva, a fennmaradó 500 Ft/vizsga a Békéscsabai Tankerületi Köz-
pontnál marad. 

• Külső vizsgázó - nem automatikus (manuális) vizsga (jelenleg 6 modul): a vizsgadíj 1500 
Ft/vizsga. Ebből 1000 Ft/vizsga a vizsgáztatónak havonta történő elszámolással számla elle-
nében átutalva, a fennmaradó 500 Ft/vizsga a Békéscsabai Tankerületi Központnál marad. 

A vizsgaközpontban továbbra is vizsgáztatóként közreműködik Csányi László. 

9. Technika és tervezés tantárgy iskolai oktatása, szaktanterem kialakítása 

A 2020-21. tanévtől felmenő rendszerben a technika és tervezés tantárgy oktatását (5-7. 
évfolyamok) igyekszünk saját erőből, saját helyszínen megoldani. Erre a kerettanterv lehető-
séget ad. A tantárgy tanítását Borombós Péter kollégánk végzi. Az 5/8 osztály esetében cso-
portbontást alkalmaztunk. 

Tekintettel arra, hogy a tárgy gyakorlati részében jelentős szerepet kap a modellek, makettek 
készítése, amelyek a későbbiekben szemléltető eszközként is szolgálnak, valamint a későbbi 
évfolyamok tanulóit motiválják, ezért célszerűnek tűnik egy szaktanterem kialakítása. Tekin-
tettel azonban arra, hogy a Technika és tervezés tárgy óraszáma még csoportbontás eseté-
ben is maximum heti 6 óra, olyan megoldásban kell gondolkodni, amely a terem más irányú 
kihasználását is lehetővé teszi. Lehetséges megoldásnak tartjuk a jelenleg kihasználatlan M2 
terem átalakítását Technika és tervezés valamint média teremnek. A megoldás a könyvtár 
közelsége miatt, arra is alkalmasnak látszik, hogy megfelelő berendezéssel némileg enyhíthe-
ti a könyvtári helyhiányát is. A terem felmérése megtörtént. Jelenleg a tervezés stádiumában 
van a fejlesztés. 

10. A munkaközösség-vezetők beszámolóinak rövid összegzése 

A munkaközösség-vezetők beszámolói az intézményi beszámoló részét képezik, ennek elle-
nére nem tartom feleslegesnek néhány elemük kiemelését, összefoglalását. Az alábbiakban 
ezek olvashatóak. 

Tekintettel arra, hogy a kiemeléseket egy személyben végeztem, ezek szubjektívek, annak 
ellenére, hogy igyekeztem az előre kitűzött kategóriákhoz válogatni a legfontosabbnak ítélt 
megjegyzéseket. 



A sikerek kategóriába elsősorban azok az eredmények kerültek, amelyeket diákjaink értek el 
versenyeken, pályázatokon. Ezek mennyisége jelentős, de a második félévben még számos 
verseny végeredménye (bízunk benne jelentős eredménye) várható. Megemlítésre kerültek 
egyes esetekben a kollégák továbbképzései is, amennyiben azt a munkaközösség-vezetője is 
kiemelte beszámolójában. 

Ez úton is köszönetem fejezem ki a munkaközösség-vezetőknek, a munkaközösségi beszámo-
lók pontos, határidőre történő elkészítéséért. E nélkül nem lenne lehetséges iskolai beszá-
molót sem készíteni. 

 



Munkaközösség Sikerek/pozitívumok Kérések/Javaslatok Kritikák COVID/digitális oktatás tapasztalatai 
Magyar nyelv és irodalom, 
művészetek, etika 

Asztalos Erika, Bús Laura, Ferenczi Anett 9. 
A osztályos tanulók a XI. Lázár Ervin orszá-
gos anyanyelvi versenyen 12. helyezést 
értek el. Felkészítőjük Albert Roland. 

Etika: Nagy segítség lenne, ha Szász 
Nelli szociális segítő csatlakozhatna az 
órákhoz az 5/8 és 6/8-ban. Igyekszünk 
nem túlterhelni a tanulókat, többsé-
gük motivált, de néhány tanuló visel-
kedésének kezelése nagy kihívás. 5/8 
tanulói szépen dolgoznak, 1 –2 kivé-
tellel 6/8 sok magatartási problémá-
val küszködő diák van, sajnos nem 
hajlandók dolgozni bármilyen feladat 
is legyen, nem adnak be semmi érté-
kelhetőt és sértő megjegyzéseket 
tesznek. 
Munkaközöségünk érintett a központi 
felvételi dolgozatok javításában. A 
javításra rövid idő, néhány nap van, 
hiszen a megtekintésig az adminiszt-
rációs feladatokat is el kell végezniük 
az irodán dolgozó kollégáinknak. A 
PSZ által javasolt díjazási összegeket 
aránytalannak tartjuk. A felvételi 
javítására szánt összeg aránytalanul 
kevés a felügyelőtanárok díjazásához 
képest. A felvételit egy ember kb. 8 
órán keresztül javítja kb. bruttó 
13.000 Ft-ért. Javasoljuk, hogy a 
következő tanévben arányosabban 
történjék a többletmunkáért járó 
díjazás.  
Ahogyan a beszámolóból is látható, a 
munkaközösség tagjai igen sokrétű 
munkát végeznek, a tantárgy specifi-
kusságából adódóan sokat kell javíta-
nunk, emellett magas óraszámban 
tanítunk. Amennyiben lehetőség van 
rá, érdemes lenne megfontolni az 
alacsonyabb óraszámok kialakítását. 
Szükség lenne több projektorra, 
illetve jó lenne, ha az interaktív táblák 
szoftvere használható lenne a gépün-

A 2016/17. tanévben megkapta a 
munkaközösség a 73. számú termet, 
melyben van interaktív tábla. A zök-
kenőmentes használatot akadályozza, 
hogy nincs beállítva állandó laptop, 
így nehézkes megszervezni a technika 
használatát. 

A felkészítést és a tanulók számára a 
felkészülést a középiskolai osztályok-
ban novemberben bevezetett és 
azóta is fennálló távoktatási rendszer 
jelentősen megnehezíti, plusz terhe-
ket jelent mind a pedagógusok, mind 
a diákok számára. Az érettségire 
felkészítés a 12.D osztályban vegyes 
képet mutat, a távolléti oktatás miatt. 
Az osztály nagyobb fele visszaküldi a 
feladatokat, viszont az osztály har-
mada nem vagy késve és gyenge 
minőségben dolgozik. Ebben a tanév-
ben biztosan nem fog mindenki le-
érettségizni magyarból. Minél később 
térünk vissza az iskolába, annál való-
színűbb ezeknek a tanulóknak a siker-
telensége.  
Az említett vírushelyzet miatt, az 
ének egyéni tehetség-gondozás nem 
lehetséges 
Az idei tanévben sajnos nem indulha-
tott el a munkaközösségünk által már 
évek óta szervezett Kutató Tanárok 
előadássorozat. reméljük, hogy a jövő 
tanévben már lehetőség lesz meg-
szervezni. 
 
Több éves hagyomány, hogy az iskolai 
és városi rendezvények műsorának 
összeállításában, a program begyako-
roltatásában aktívan részt veszünk. Az 
idei tanévben ezek a feladataink is 
elmaradtak vagy egyszerűsödtek 
Jó lenne kialakítani egy digitális Házi-
rendet. Maradjon egységes platform-
ként a Teams felület. 
 



Munkaközösség Sikerek/pozitívumok Kérések/Javaslatok Kritikák COVID/digitális oktatás tapasztalatai 
kön. 
 

Matematika-fizika A digitalizáló táblák beszerzése újabb lehe-
tőséget adott a munkaközösség tagjainak a 
digitális munkarend során a mindennapi 
munkavégzésben. 
Matematika: 
A Bolyai csapatversenyen  
5. évfolyam megyei 8. helyezést ért el ( 
Vannai Lívia, Kulcsár Anna, Páli Gergő, 
Szkaliczki-Gyenge Péter),  
6. évfolyam 
Groska Abigél, Nagy Tamara, Szénási Álmos, 
S. Nagy Péter Áron (6/8) – 20. hely 
7. évfolyam Pásztor Kornél, Gordos Domi-
nik, Vacsi Gergő, Tomozi Vince Kolos csapa-
ta megyei első lett, országoson 25. Helye-
zést értek el. 
Bakos Margit, Gelegonya Bence, Csáki 
Tamás, Alzubi Alhasan Megyei 3. hely 
8. évfolyam 
Megyei 1. hely: Berencsi Zsombor, Viczián 
Márk, Nagy Máté, Fejes Ádám  
 
 
Barányi Barnabás, Irimiás Márk, Fehér Fanni 
Erzsébet, Nagy Tamás (11.B) – 16. hely 
Lehoczki Botond, Szalkay Péter Dávid, Pol-
gár Dávid, Savanya Bertalan 12. B régiós 7. 
helyezés 
OKTV: Irimiás Márk (11.B) második forduló-
ba jutott 
Arany Dániel versenyen az idén nem indul-
tunk. 
Pásztor Kornél a Kalmár László versenyen 4. 
helyezést ért el.  
Fizika 
Az előző tanévi Mikola verseny befejezése 
során  
Irimiás Márk 11.B országos 25. 

A kiemelt tehetségű diákok további 
fejlesztése, annak módja a következő 
félévben kidolgozandó feladat. 
Közös feladatbank dolgozatírás illetve 
gyakorlás céljára valamelyik online 
számonkérő programban. Redmenta. 
Quiziz, Edubase… 
A lehetőséget meg kellene adni, hogy 
aki inkább bejönne dolgozatot írni, 
havonta egyszer, az megtehesse! 
Szerintem a jelenleginél többet nem 
lehet tenni, legalább is ahhoz iszo-
nyúan motivált és jó képességű tanu-
lók kellenének, akik partnerek min-
denben, és még nem fáradtak bele. 
De ez nem való senkinek hosszú 
távra. Egyedül a számonkérésekre 
kellene kitalálni valamit, de ezzel 
folyamatosan próbálkozunk. 
A kollégák technikai lehetőségeinek 
egységesítése (külső anyagi hozzájá-
rulással.) Forrása: amit a fenntartó az 
iskola üzemeltetésén megtakarít. 
A kollégák felkészítése az objektív 
számonkérés megtartására (kiscso-
portos szakmai –gyakorlati képzés)  
A kollégák felkészítése az on-line órák 
megtartására (kiscsoportos szakmai –
gyakorlati képzés) 
Rendeletileg lehetőséget teremteni 
arra, hogy a nem résztvevő tanulókkal 
szemben a pedagógus el tudjon járni. 
Több élőben való konzultáció, a 11.-
esek behívása dolgozatírásra. 
Kisgimisek profiljának átgondolása, 
igény szerinti alakítása 
 

Az általános és sport osztály bejövő 
tudása nem megfelelő szintű van, aki 
csak az 5% -ot érte el. 
A nem speciális osztályokba járó 
diákok felkészültsége igen gyenge. 
Ezek a diákok felvételi nélkül kerülnek 
be iskolánkba, és az általános iskolá-
ból hozott jegyek nem mindig mutat-
ják reálisan a tanulók valódi tudását. 
Munkavégzésük sok esetben alul 
motivált. A bejövő gyerekanyag egy 
része még mindig alapvető számolási 
több esetben értő olvasási nehézsé-
gekkel küzd. Hiányos a „mindennapi 
technikai” kultúrájuk 

Versenyek, melyeken diákjaink részt 
vesznek: 
Arany Dániel verseny 
OKTV 
Békés Megyei Középiskolai Matema-
tika Verseny 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
Curie Matematika Verseny 
Hajnal Imre Matematika Tesztverseny 
Medve Szabadtéri Matematika Ver-
seny 
Sziporka Egyenletmegoldó Matemati-
ka Verseny 
Kisgimisek versenyei: Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny, Arany 
Dobókocka, Kalmár László, Bolyai 
csapatverseny 
A vírushelyzet miatt a tehetségsávok 
szünetelnek, a fakultációk online 
keretben zajlanak. 
A kollégák a szabadidejüket feláldoz-
va is segíteni akartak, de a tanulók 
ezzel sem éltek. 
A digitális oktatás keretében sok 
tanuló „eltűnt”! 
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Történelem-földrajz Földrajz OKTV-n továbbjutott a második 
fordulóba Hajdu Sándor a 12. D osztályból. 
Felkészítő tanára: Seres Erzsébet, Dr. Blahó 
János. 
Jakucs László Országos Földrajzversenyen 2 
x 2 tanuló indult 2 csapatban és továbbju-
tott a középdöntőbe (Hajdu Sándor és 
Szemenyei Zsolt, Ottroba Tímea, Samu 
Rebeka). Felkészítő tanár: Seres Erzsébet.  
A Kovács János Országos Földrajzverseny 
országos döntőjén országos 1. helyezést ért 
el Hajdu Sándor 12. D osztályos tanuló. 
Felkészítő tanára: Seres Erzsébet 
A Teleki Pál Országos Földrajz- Földtan 
versenyen Nyilas Márton 8/8. osztályos 
tanuló a megyei fordulóban 2. helyezést ért 
el. Felkészítő tanár: Kis János. 

A földrajz előadóban a projektor 
rossz, a laptop lassú. Ez megnehezíti 
az IKT eszközök használatát! 
Javasolt a történelmi emléknapok 
megünneplésének további folytatása. 
Szükséges lenne objektív értékelések, 
számonkérések kidolgozása, ahol 
kiküszöbölhető a másolás, puskázás 
stb 

A későbbi, rendes tanítás időszakában 
az iskolai technikai eszközök amorti-
zációja miatt (pl. a projektorokban az 
izzó cseréjére sincs pénz!!!) a digitális 
tanítás módszerei kevésbé lesznek 
alkalmazhatóak.  
A későbbi, rendes tanítás időszakában 
az iskolai internethasználat megbízha-
tatlan működése miatt a digitális 
tanítás módszerei kevésbé lesznek 
alkalmazhatóak. 
A digitális munkarend megvalósítása 
nagyban függ a technikai feltételek 
(laptop, internet) meglététől. 
Nagyon sok időt kell a számítógép 
előtt ülni, a kevés testmozgásnak már 
egészségkárosító hatásai vannak! 
 

A digitális platformokat nem minden 
szaktanár használja kellő biztonság-
gal.  
Sok esetben a diákok nem csatlakoz-
nak fel az órára, vagy nem teszik 
lehetővé a kommunikációt, így meg-
lehetősen nehéz az óratartás. 
Vannak diákok, akiknek a digitális 
oktatás jobban működik. Vannak 
viszont, akik kevésbé vesznek részt a 
tananyag feldolgozásában. Nekik 
mindenképp a hagyományos tanítási 
rend a megfelelőbb. 
A digitális oktatás során érezhetően 
visszább esett a tanulók aktivitása, 
főleg azoknál a diákoknál volt tapasz-
talható, akik egyébként sem vették 
olyan nagyon komolyan a tanulást, 
bár érezhetően a többieket is megvi-
seli a személyes kontaktus hiánya. 
Többletmunkával sem lehet elérni a 
hagyományos oktatás színvonalát. A 
tavaszi időszakhoz képest már többfé-
le oktatási módszert tudunk alkal-
mazni, de a személyes jelenlétet nem 
pótolják. 
Nehéz a tanulókat motiválni a földrajz 
tantárgy tanulására. Sok lehetőség 
van viszont a digitális eszközök hasz-
nálatára, sokszínű 
tananyagbemutatásra. Nagy létszámú 
osztálynál a szóbeli számonkérés 
nehezen és ritkán valósítható meg. 
Egy diákra kevés alkalommal kerül sor 
az online órán. 
Sokkal nehezebb, több időt igényel az 
elkészített tanulói feladatok elektro-
nikus javítása. 
Online órák tartása heti 1-2 alkalom-
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mal, vázlatokkal kiegészítve megvaló-
sult. 
. 

Angol-spanyol-orosz nyelv Jó ötletnek bizonyult  a diákokat spanyolból 
12. év elején újra csoportokba osztani 
aszerint, hogy kinek vannak rövid- vagy 
hosszútávú tervei a nyelvvel. 
 
 
 

Egységesítésre kellene törekednünk. 
Például: hány feladatot adunk egy 
héten, hány hf-hiány után jár elégte-
len stb. 
Az érettségire készülő osztályokban 
biztosítani kellene a heti 3 órát. 

 Munkaközösségünk heti kettő online 
órát tartott a tanulóknak, ill. felada-
tokat küldtünk és kértünk beadni. A 
tanulók igénylik a rendszeres  konzul-
tációkat, az azonnali visszacsatolást. 
Emelkedett a szóbeli feleletek száma. 
A hatékonyság érdekében – az adott 
tananyag feldolgozása jóval több időt 
vesz igénybe. A kilencedikesek felzár-
kóztatása lassú, nehézkes, sokak 
technikai felszereltsége hiányos.  
Az adminisztratív feladatokkal eltöl-
tött idő megnövekedett.  
Orosz nyelvből a digitális oktatás 
lehetőségi hasonlóak az angolhoz. A 
cirill betűk miatt viszont nehezebb. 
Nagyon hiányzik a tanteremi tábla a 
szavak, mondatok bemutatá-sához. A 
tanulói csoportok kis létszámúak, (8-9 
fő) így mindenki szólítható. Néha 
hiányzik egy-két tanuló mikro-fon 
elérhetősége. Házi feladatok rendsze-
res beadása, órai munka, projekt 
feladatok beadása: PPT, fordítás 
egészíti ki a számonkérést. Hiányzik a 
pármunka lehetősége elkü-lönülten. 
Ill, személy szerint nem tudom, hogy 
van-e ilyen a Teamsben! A gyerekek 
pozitívan állnak hozzá az orosz digitá-
lis órákhoz. Számonkérés lehetősége 
korlátozottabb a cirill betűs írás miatt. 
Redmenta teszt pl. nem elérhető így. 
Lassúbb haladási ütem. Szó és kifeje-
zés dolgozatok hiánya, nehézkesebb 
számonkérés. 
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Német-latin-olasz nyelv Latin nyelv: 

Az országos Horváth István Károly Ókortu-
dományi és Latin Nyelvi Verseny 2. forduló-
jába jutott Kasza Dominik 12.A (folyamat-
ban) – (Vassné Técsy Edit) Hyperion verseny 
országos döntőjébe jutott 3 csapat: Mucsi 
Levente 11.B (Mikulás Rolandné) Bálványos 
Bence, Benkő Benedek, Tóth Péter 10.B 
(Vassné Técsy Edit) Péter-Szabó Ámor, 
Varga Gergő 10.B (Vassné Técsy Edit) 

A számonkérés formáinak lehetséges 
változatairól. 
Sokat segítene a jövőre vonatkozóan, 
ha valamilyen módon, linkek, címek 
megadásával, összegyűjtenénk azokat 
a módszereket, internetes oldalakat, 
online lehetőségeket, melyeket hasz-
náltunk. Így mindenki el tudja érni és 
használni. 
Előkészület-utómunka-
kamerahasználat-szóbeli számon-
kérés a beadandó feladatok mellé 

 A pandémia miatt nem szervezett 
munkaközösségünk programokat, 
versenyeket. 
Ennyi ideig már nem működik. Aki 
nem akar, nem dolgozik. 
A digitális órák rendben zajlanak, de 
néha technikai problémák miatt 
néhányan nem tudnak teljesen mér-
tékben részt venni az órákon. Ilyen 
például, ha telefonról követik az órát 
és online feladatokat nem mindig 
tudják megoldani. 
Az idegen nyelv oktatására szerintem 
kiválóan alkalmas a digitális oktatás, 
természetesen a diákoknak itt is, épp 
úgy mint a jelenléti oktatásban szük-
ségük van a folyamatos visszacsato-
lásra, ami azonban megfelelő előké-
születtel és utómunkával itt is bizto-
sítható. Nélkülözhetetlennek és meg-
követelendőnek tartottam, és tartom 
a kamera haszná-latát, amit a diákok 
elfogadtak és be is tartanak. 
A tavaszi digitális oktatáshoz képest 
aktívabbak a tanulók, szorgalmasab-
ban dolgoznak. Az egységesítés a 
Teams felületére jó hatással van a 
teljesítményre. 
Nem lehet úgy haladni, mint a jelenlé-
ti oktatásban. Igyek-szem a motiváci-
ót fenntartani, dolgoznak, de a ré-
gebbi anyagot felejtik. Kezdőknél a 
dolgozatírás nálam kudarcba fulladt, 
beadandóra és szóbeli feleletre adok 
jegyet. Töb-ben mondják, hogy nehéz 
így, egész nap a gép előtt ül-ve… 
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Biológia-kémia 2020. december 11. Szent-Györgyi Tanul-

mányi Verseny, Szeged (online) 
Klement Krisztina (12.B), Frankó Réka(11.B), 
Irimiás Márk (11.B)   részt vett 
Krizsán Bence (12.B), Alzubi Fatima (11.B), 
Barányi Barnabás (11.B)   részt vett 
felk. tanár: Gabnai Edit, Mikulás Rolandné 
 
2020. december 3. Szegedi Tudós Akadémia 
Nobel-díjasok és tehetséges diákok XV. 
találkozója keretében szervezett verseny 
Alzubi Fatima (11.B)  kiemelkedő eredmé-
nyéért emléklapot kapott. Szaktanár: 
Gabnai Edit 
 
2020. november 17. Biológia OKTV  
Krizsán Bence 12.B II. fordulóba jutott 
felk. tanár: Mikulás Rolandné 
 
2020. 09.10. Az 52. Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémia verseny országos fordu-
lójának eredménye: 
Varga Szilárd – I. A kategória III. helyezés 
Dobrai Ádám – I. B. kategória 31. helyezés 
Alzubi Fatima – II. B kategória 26. helyezés 
Felkészítő tanár: Nagy Márió, Francziszti 
László 
 
Különdíj: Az Orosházi Táncsics Mihály Gim-
názium és Kollégium kiemelkedő tehetség-
gondozó munkájáért különdíjban részesült 
 
2020. november 16. Kémia OKTV 
Varga Szilárd (10.B) továbbjutott a 2. fordu-
lóba (23.helyen) 
felk. tanár: Francziszti László 
 

A tanulók online órákon való hiányzá-
sainak egységes kezelése, az ebből 
adódó lemaradások kezelési lehető-
ségeinek végiggondolása.  
A szaktanterem adta tárgyi lehetősé-
gek kihasználása érdekében célszerű 
volna az órarendet úgy készíteni, 
hogy – tekintettel a kémia órák na-
gyon alacsony óraszámára – minden 
órát az előadóteremben lehessen 
megtartani. A szakmai munkát segí-
tené, ha az előadó teljes mértékben 
alkalmassá válna a korszerű digitális 
oktatásra éppúgy, mint a természet-
tudományos kísérleti megismerésre. 

Az órákon rendszeresen használunk 
IKT eszközöket, de a munkánkat 
megnehezíti a projektorok elromlása.  
 

A járványügyi helyzet következtében 
a szokásos programjaink elmaradtak 
vagy online valósultak meg. Nyílt nap 
helyett bemutatkozó videót készítet-
tünk.  
Az órákon rendszeresen használunk 
IKT eszközöket, de a munkánkat 
megnehezíti a projektorok elromlása.  
Kistérségi Biológia Verseny szervezése 
és lebonyolítása az idei évben online 
történik. 
Pozitívum az egységes felület haszná-
lata, így a tananyagok kiadása, a 
feladatok kiosztása és ellenőrzése, az 
online órák megtartása gördüléke-
nyebbé vált. Egy-két tanuló esetében 
az előző tanév tavaszához hasonlóan 
van elmaradás a feladatokkal, vagy 
probléma az órai hiányzásokból adó-
dóan. A tanulók egy része motiválat-
lanabb a digitális munkarendben. A 
számonkérések során nehéz ellenő-
rizni, hogy ténylegesen önálló munka 
folyik-e. 
 

Gazdasági - Informatika –
diitális kultúra- technika- 

A Kozma László Országos Informatika Ver-
senyen 2 csapattal indultak az iskolánk 
diákjai. (9B osztály). A középdöntőbe 1 

A NAT óraszámok emelkedése követ-
keztében, felmenő rendszerben a 
tanórák száma is növekedni fog, ez 

 Folyamatos felkészítés online keretek 
között is, kettő fakultáció működik, 
egy közép és egy emelt szinten. A 
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csapat továbbjutott. Nemes Tihamér Alkal-
mazói verseny (9-10 évfolyam) 3 diák indult 
a 9. évfolyamról.(Felkészítő: Baukó Beáta) 
EDU összesített egyéni verseny 4. országos 
helyezés  Csáki Tamás 7/8 Projekt 
Challenge: 19. helyezés Engineer  
Challenge:  16. helyezés (Felkészítő: Mészá-
ros Melinda) 
BGE Kevin versenyének első három online 
fordulóján 2 csapat vett részt a 12 E osz-
tályból, az eredmény még nem ismert. Egyik 
csapat tagjai Ángyán Ivett, Marsowszki 
Krisztina,  Nagy Dorina és Péter.Szabó Edina 
volt. A másik csapat tagjai Kalaitzi Zoi, Kiss 
Milán, Kvak Barbabás és Sárközi Gergő 
(Felkészítő: Lengyelné Makay Helga) 
2020. október hónapban Baukó Beáta 
Budapesten az ISZE szervezésében 2 napos 
Objektum Orientált Programozás képzésen 
vett részt. 
Haladó informatikai technológiák a közne-
velésben (Szte TTIK) szervezésben, mely 
november hónapban került volna megtar-
tásra elmaradt. 
Az ITMP online IKT Projekmunka kialakítása 
címen 2 napos online továbbképzés tartott. 
(Baukó Beáta vett részt rajta.) 
Az ITMP MyFirstApp Coding Camp – men-
torképzés indul online módon 3 hétvégi 
elfoglaltsággal, mely A projektmunkák 
megvalósítása új szemléletet és oktatási 
megközelítést kíván. A hagyományos tanári 
szerep helyett egyre inkább a mentorként 
kell segítenünk a diákok projektalapú isme-
retszerzését. 
Tervek: A digitális kultúra és az érettségi 
kapcsolata online továbbképzés 2021. 
március 5-én. 
 

pedig nagyobb géptermi igénnyel fog 
járni.   

jelenlegi digitális rendben hiányzik a 
személyes segítés. 
A digitális rendre történő átállás 
megkönnyítése érdekében 
Verasztóné Kádár Katalin gyakorlati 
előadást tartott a Teams rendszer 
alkalmazásáról. 
2020 első félévében a felzárkoztatás 
és az emelt érettségire való felkészí-
tés kiemelten nehéz feladat a szemé-
lyes kontaktus hiánya miatt. Digitális 
formában az egyéni segítségnyújtás 
az online térben különösen nehéz. 
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Testnevelés- sport III-IV. kcs. ÜCSB 1. fiú csapat megyei 1. hely 

III-IV. kcs. ÜCSB 2. fiú csapat megyei 5. hely 
III-IV. kcs. ÜCSB magasugró csapat megyei 
1. hely 
III-IV. kcs. ÜCSB Svéd-váltó csapat megyei 2. 
hely 
III-IV. kcs. ÜCSB kislabdahajítás lány csapat 
megyei 4. hely 
V-VI. kcs. ÜCSB 1. fiú csapat Svéd váltó 
megyei 2. hely 
V-VI. kcs. ÜCSB 2. fiú csapat Svéd váltó 
megyei 3. hely 
V-VI. kcs. ÜCSB . fiú távolugró csapat me-
gyei 3. hely 
III-IV. kcs. ÜCSB Országos Döntő magasug-
rás 1. hely: 
Császár Áron, Nagy Kilián, Stigermájer 
Dorián, Ki-Horváth Bence, Molnár Zsombor 
 
III-IV. kcs. ÜCSB Országos Döntő 10x200m 7. 
hely: 
Balczó Boglárka, Stigermájer Dorián, Faragó 
Zsanka Zsuzsanna, Molnár Zsombor, 
Kvasznovszky Anna, Nagy Máté Miklós, 
Kancsó Hanna, Nagy Kilián, Patyi Anna 
Zsófia, Kiss-Horváth Bence Jenő 
 

  A testnevelés oktatásában nem meg-
oldott. A digitális munkaprogramban 
elméleti témaköröket kellet a diákok-
nak feldolgozniuk. Illetve gyakorlati 
feladatként törzserő fejlesztő, tartás 
javító, nyújtó-lazító, HIIT edzés és 
Tabata órák kerültek megtartásra. 
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Osztályfőnöki 5-8.  Átgondolandó az a javaslat, hogy a 

kisgimis osztályok profiljának megfe-
lelő tantárgyakból plusz óraszámot 
kapjanak, hogy a csoportbontás ké-
pességek szerint történjen, ezáltal a 
kiemelt tehetséggondozás is megva-
lósulhasson.  
Szakemberek bevonása a gyengébben 
teljesítők, tanulási nehézséggel küz-
dők, SNI-s és BTM-es tanulók fejlesz-
tését tekintve. A magatartási gondok-
kal küzdők szintén segítséget kapja-
nak pszichológus által.  
Az 5/8-ban lett volna igény tanuló-
szoba/napközi látogatására. Azok a 
tanulók, akikre a szülők nem tudnak 
felügyelni délután, felügyelet alatt 
lehetnének, elkészíthetnék a házi 
feladatot, tanulhatnának. A beiratko-
záskor fel lehetne mérni az igényt a 
leendő 5. osztálynál, tanév végén 
pedig a többi osztálynál. 
A magatartás javítása érdekében 
javaslom: 
1. Egységes pedagógiai ráhatás: ami-
kor valamikor probléma adódik a 
tanulóval, a problémát észlelő peda-
gógus írja be az e-naplóba a szülőnek, 
így a szülő tájékozott lesz és látja, 
hogy minden órán probléma van a 
gyermekével. Tudom, hogy ez több-
letmunka, de a véleményem szerint 
megéri.  
2. Javaslom, hogy havonta zárjuk a 
magatartás és szorgalom jegyeket.  
Lehet, hogy érdemes lenne a szülők-
nek egy szakember által tartott elő-
adást szervezni, amely segítené őket 
abban, hogy nem elfogultan, hanem 
reális szemmel lássák a gyermekük 

 Az értekezleteken a pedagógusok 
részt vettek, a szülői értekezleteket 
online formában megtartották. 
Az adventi gyertyagyújtást és a kará-
csonyi műsort az aulában osztályon-
ként felvéve online formában valósí-
tottuk meg, lehetőségeinkhez mérten 
magas színvonalon. 
A hagyományosnak mondható prog-
ramjaink egy része a vírus miatt nem 
megvalósítható, a közösségi élet 
színterei behatároltak. 



Munkaközösség Sikerek/pozitívumok Kérések/Javaslatok Kritikák COVID/digitális oktatás tapasztalatai 
képességeit. 
Szeretném kérni, hogy a szaktanárok 
jelezzék, ha az adott tárgyból a tanuló 
gyenge, hogy pedagógiai szakvéle-
ményt kérhessünk és kivizsgáltassuk.  
Szeretnénk kérni, hogy a kisgimnázi-
umi osztályokban tanító pedagógusok 
személye tudatos választás eredmé-
nye legyen, és a lehető legkevesebb 
változással járjon a tanulmányaik 
során, amennyire ez megoldható. 
Amíg ez a vírushelyzet fennáll, addig 
online fogadóórák időpontjainak 
megadása a pedagógusok részéről. 

Osztályfőnöki 9-12.    Az osztályfőnökök általános tapaszta-
lata, hogy a digitális oktatás sikeres-
sége a gyermekek tanulási stílusán, 
habitusán is múlik. Vannak tanulók, 
akik ellustulnak, elvesznek, nem jól 
osztják be az idejüket, igyekszenek 
elbújni a felelősség alól, többen érzik 
azonban úgy, hogy így kevesebb a 
stressz, szabadabban oszthatják be az 
idejüket, és a befektetett energia 
jobban megtérül (Ez a pedagógus 
kollégákra is igaz.) 

 



11. Néhány összegző gondolat, köszönetnyilvánítás 

A munkaközösségvezetők beszámolóinak, ezen kategóriákban való megjelenítése talán hasz-
nos lehet az elkövetkező évek stratégiai döntéseinek meghozatalához, a digitális oktatás ha-
tékonyabbá tételéhez. 

Ebben a félévben (s már az előzőben is) a beszámolók központi témája a járványügyi intéz-
kedések nyomán kialakult digitális oktatás és annak hatása volt. Ezzel kapcsolatban nem fel-
tétlenül összegzésként, de záró gondolatként két olyan megjegyzést szeretnék tenni, ame-
lyet korábban a magyar nyelv és irodalom munkaközösség egy felvetéseket tartalmazó leve-
lére írtam válaszként 2020. novemberében, de úgy gondolom most sem veszített aktualitá-
sából. 

Meglátásom szerint a "távoktatás" (nevezzük ennek) mint létező módszertan, több évtizede 
küzd egyrészt az elismerésért, másrészt azért, hogy kialakítson egy olyan valódi módszertant, 
amely alkalmas lehet legalább részben pótolni a személyes találkozás nyújtotta élményt, 
eredményt, hatékonyságot. Ezzel kapcsolatban had osszam meg két meghatározó élmé-
nyem, amely lehet mondani, hogy nem aktuális, de én úgy gondolom pedagógiai aspektusból 
mégis "örökérvényű". 
 
Az első. Az 1990-es évek közepén (25-30 éve!) dolgoztam több éven keresztül egy olyan fej-
lesztő csoportban, amely távoktatási anyagokat dolgozott ki, szakmai tárgyakhoz. A keret-
rendszer, amit létrehoztunk, létrehoztak a fejlesztők, messze meghaladta árnyaltságában, 
lehetőségeiben a most használatosakat (s ezt nem az elfogultság mondatja velem). Ahhoz 
képest, amit most használunk, az csak egy kommunikációs keretrendszer, s nem távoktató 
rendszer. A jelenleginek egyetlen előnye van az online órák könnyű tartása, hiszen azóta, az 
internet nagyon sokat fejlődött. Annak ellenére, hogy igen részletes és módszertanilag is 
elég jól előkészített rendszer volt az akkori rendszer, nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket, mert a motivációs tényezők és a személyes kapcsolatból adódó ráhatás nem volt 
pótolható. Az ember-ember kapcsolatot nem lehet, s nem is szabad helyettesíteni! Kikény-
szeríthetnek a körülmények ilyet, de amint lehet vissza kell állni a hagyományos módszerre. 
 
A második. Valamikor 2000 körül (20 éve!) jártam Kanadában, multimédia továbbképzésen. 
Kanada egy igen nagy ország, ahol sok esetben, különösen a téli időszakokban megoldhatat-
lan a rendszeres iskolába jutás a távolabbi területekről. Annak érdekében, hogy a különböző 
képzéseken résztvevők, ilyen esetekben se maradjanak le a tanulásban, a távoktatásnak igen 
nagy szerepet szántak, s igen nagy erőfeszítéseket is tettek ezen a területen. Már akkor, húsz 
éve! Ebbe beleértendő a televíziók külön oktatási csatornái, a náluk már akkor száguldó. in-
ternet, tankönyvek, speciális tananyagok, animációk, filmek stb. Egy-egy tananyag (legyen az 
közismereti, vagy szakmai) összeállítására, a szakmai legjobbjait hónapokra alkalmazták erre 
a munkára, kiemelt bérrel, s létrehozták a megfelelő tananyagot, sőt tananyagok változatait. 
Ebből, jelenleg nálunk csak szilánkok vannak. 
 
Miért meséltem el ezt a két történetet? Egyrészt mert egyetértek, azzal, hogy tantárgyan-
ként, csoportonként, megoldandó feladatonként más és más módszer, más és más módszer 
arányok a célravezetőek. Sőt! Ez a tananyag időbeli előrehaladása mentén is változik. Van 
amikor nagyon kevés on-line óra is elegendő, s van amikor viszonylag sokra van szükség. En-
nek eldöntése meglátásom szerint is a szaktanár feladata és felelőssége. Személyesen nekem 



az informatika tanítása során a végzés felé közeledve, már sokkal kevesebb on-line órára van 
szükségem, ha gyakorlunk, rutinná próbálunk formálni elvégzendő feladatokat. Sőt van olyan 
csoport, ahol szinte nincs is jelentősége az on-line órának, csak esetlegesen. 
 
Másrészt ne várjunk csodára az eredményességben. Ez is egy módszer, amit most kényszerű-
ségből alkalmazunk. Van, akinek (tanuló) előnyös lehet, s van, akinek hátrányos. Ez mind 
tanár-diák-tananyag viszonylatban értelmezhető. Azt azonban, hogy mit kellene, megtaníta-
ni, s ezen nem csak konkrét tananyagot, hanem ismeretet, készséget, képességet is értek 
nem volna szabad a szaktanárra hagyni. S nem a bizalmatlanság okán, hanem mert erre a 
felelősségre nem vagyunk sokan felkészülve (még ha sokszor úgy is érezzük), nincs rá ele-
gendő időnk, technikai, informatikai tudásunk, s módszertanilag is igen eltérően vagyunk 
képzettek, alkalmasak. Ha lett volna valódi felkészülés erre a "második hullám" során szinte 
biztosan bekövetkező helyzetre, akkor itt sokszínű, kész, sőt sokból válogatható tananyagok-
nak, eszközöknek kellene hadrendben állnia, hogy a szaktanár a már említett tanár-csoport-
tananyag együtt állás ismeretében a legalkalmasabbat választhassa ki, használhassa profesz-
szionális módon, s nem kísérletezve, a legjobb eredmény érdekében. 
 
Összegezve: egyetértek azzal, hogy ne kényszerítsünk ki feltétlenül adott számú on-line órát 
senkitől. De egyben ez a szabadság nem lehet sem a kötelességek elhanyagolásának forrása, 
sem a szabad kísérletezés korlátlan tere sem.  
"Egyszerű elméknek, egyszerűen, a bevált módon, csillogó elméknek, sokszínűen, önállósá-
gukban megbízva", ahogyan egyszer egy kivételesen hasznos továbbképzésen mondta a 
pszichológus-tanár előadó. 
 

Szeretném ismételten köszönetem kifejezni az osztályfőnököknek, munkaközösség-
vezetőknek, s minden kollégának, hogy a beszámolóhoz, időben, pontos adatokat szolgáltat-
tak, s ezzel lehetővé tették beszámolóm, s az iskolai beszámoló elkésztését is. 

Mind ezek után már csak egy, de talán legnehezebb feladat van hátra, hasznosítani a beszá-
molókban foglaltakat. 

 

Orosháza, 2021. 06. 28. 

 

 Kulcsár László Tibor 

 intézményvezető-helyettes 
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Év eleji felmérés(ek) 
 

• Év eleji felmérés OTMGK 
• Matematika 
• Szövegértés 
• Angol nyelv 
• Informatika 

• Békéscsabai Tankerületi Központ 
• Nem volt mérés! 

• Felvételi eredmények (részben, emelt óraszámú 
osztályokba is jelentkezőknél) 

• Hozott érdemjegyek 
 

 
 
 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

33,68 

53,07 50,29 

37,32 

22,07 

68,89 

47,35 

60,50 

29,13 

44,69 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Matematika átlagok tanulmányi területenként 
(%) 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

72,75 
80,45 81,47 

71,00 
76,64 79,00 78,44 79,18 

68,88 
76,75 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Szövegértés átlagok tanulmányi területenként (%) 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

57,35 59,24 

45,50 
36,47 

62,82 
71,57 

46,18 
53,31 53,72 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Informatika átlagok tanulmányi területenként 
(%) 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

58,71 
63,52 

69,18 
59,60 

78,29 

63,13 59,75 
64,74 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Angol nyelv átlagok tanulmányi területenként 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

20,10 19,48 
21,50 

16,27 
19,01 17,73 

30,13 

18,59 
15,46 

23,71 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Matematika szórás tanulmányi területenként 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

9,12 

7,55 7,33 

9,73 
10,95 

7,50 
6,06 

7,31 

9,91 
9,20 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Szövegértés szórás tanulmányi területenként 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

16,49 
18,79 

28,67 

17,53 18,87 

30,17 

16,52 

9,36 

22,22 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Informatika szórás tanulmányi területenként 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

22,69 

12,63 

20,00 

23,14 

18,95 
16,20 

17,91 
19,64 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Angol nyelv szórás tanulmányi területenként 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

0,34 0,33 
0,29 

0,48 
0,53 

0,44 0,43 

0,54 
0,50 

0,67 0,68 
0,65 

0,37 

0,49 0,48 0,46 

0,22 

0,35 

0,46 0,48 

0,69 

0,78 
0,71 

0,86 

0,47 

0,63 

0,50 

0,61 

0,50 

0,29 

0,39 0,38 
0,33 

0,45 
0,51 

0,48 

0,55 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

2020201920182017

Matematika tantárgy felmérők átlagai 
tanulmányi területenként az elmúlt négy évben 

általános tantervű  angol nyelvi biológia kémia

humán informatika  matematika

német nyolc évfolyamos gim sportosztály

Teljes átlag



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

0,73 
0,75 

0,71 

0,75 

0,80 
0,78 

0,69 

0,82 0,81 
0,83 

0,81 

0,90 

0,71 

0,75 
0,78 

0,82 

0,77 0,77 

0,65 

0,78 
0,79 

0,85 

0,76 

0,87 

0,78 
0,77 0,76 

0,79 

0,83 

0,69 

0,75 0,74 

0,71 

0,77 
0,79 

0,73 

0,81 

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

2020201920182017

Szövegértés felmérők átlagai tanulmányi 
területenként az elmúlt négy évben 

általános tantervű  angol nyelvi biológia kémia

humán informatika  matematika

német nyolc évfolyamos gim sportosztály

Teljes átlag



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

0,57 

0,67 

0,36 
0,39 

0,59 

0,73 

0,40 

0,55 

0,46 

0,74 

0,57 

0,42 

0,36 

0,64 

0,40 
0,47 

0,63 

0,80 

0,62 

0,52 

0,72 

0,78 

0,65 0,65 

0,46 

0,69 

0,45 

0,53 0,53 
0,49 

0,29 

0,54 

0,70 

0,48 0,49 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2020201920182017

Informatika tantárgy felmérők átlagai 
tanulmányi területenként az elmúlt négy évben 

általános tantervű  angol nyelvi biológia kémia

humán informatika  matematika

német nyolc évfolyamos gim sportosztály

Teljes átlag



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

0,59 

0,36 0,35 

0,26 

0,64 

0,55 
0,57 0,57 

0,69 

0,55 

0,62 

0,53 

0,60 

0,49 

0,61 

0,36 

0,78 

0,50 0,51 

0,42 

0,63 

0,70 

0,66 

0,72 

0,44 
0,46 

0,60 

0,33 
0,31 

0,29 

0,65 

0,51 
0,53 

0,48 

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2020201920182017

Angol nyelv tantárgy felmérők átlagai 
tanulmányi területenként az elmúlt négy évben 

általános tantervű  angol nyelvi biológia kémia

humán informatika  matematika

német nyolc évfolyamos gim sportosztály

Teljes átlag



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

y = 0,038x2 - 0,5739x + 40,364 
R² = 0,6442 

R=0,81 

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Felvételi szövegértés és év eleji szövegértés 
összevetése (5/8) 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

y = 0,031x + 3,5541 
R² = 0,2606 

R=0,51 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Felvételi szövegértés és félévi jegy összevetése 
magyar nyelv és irodalom (5/8) 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

y = -0,0052x2 + 1,2456x + 35,474 
R² = 0,1061 

R=0,32 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Felvételi matematika és matematika felmérés 
összevetése (5/8) 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

y = 0,0663x + 2,0033 
R² = 0,262 

R=0,51 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Felvételi matematika és félévi matematika 
összevetése 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

y = 1,0497x - 1,4037 
R² = 0,2632 

R=0,51 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

M
at

em
at

ik
a 

fé
lé

vi
 je

gy
 

Hozott matematika átlag 

Hozott matematika átlag és félévi matematika 
összevetése 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

y = 0,7201x + 1,0223 
R² = 0,4064 

R=0,64 

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

4,9

4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00

Fé
lé

vi
 je

gy
ek

 á
tla

ga
 

Hozott jegyek átlaga 

Hozott jegyek átlaga és a félévi jegyek átlaga  



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

3,93 
3,89 

4,05 

4,19 4,19 
4,22 

4,28 

3,96 
3,93 

4,12 
4,15 4,17 

4,31 4,29 

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Félévi és év végi intézményi tanulmányi átlagok 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

0,03 
0,04 

0,07 

-0,04 

-0,02 

0,09 

0,01 

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Változások a félévi átlaghoz képest 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

OKM – Nyelvi mérés 
 

• 2019-2020. tanévben elmaradtak 
• 2020-2021. tanévben idegen nyelvi 

próbamérés elmaradt 
• 2020-2021. tanévben OKM és idegen 

nyelvi mérés megvalósult 
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Az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete 
a 2021/2022. tanév rendjéről 
11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program 
lebonyolítására kerül sor: 
a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, 
matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., 
a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének 
figyelembevételével; 
c) az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében 
az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon 
a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű 
nyelvtudást méri. 
(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek 
részt. A tanuló számára az egyik mérési napon a szövegértés és a 
matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi 
mérést és az adott tanulóra vonatkozó idegen nyelvi mérést kell a Hivatal 
által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani. 
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(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés 
szerint, 
a) a 6. évfolyamon 2022. május 18–31., 
b) a 8. évfolyamon 2022. május 4–17., 
c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. – május 3. 
közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.  
 
Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt – a 
helyi sajátosságoknak megfelelően – az intézmény vezetője határozza 
meg. 
(4) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai 
rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé 
tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani. 
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Táncsics Tehetségprogram 
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Tehetségprogram 
 

• 12 tehetségsáv meghirdetése + ITK (4 terület) 

• ITK nem indult 

• 1 – 6 foglalkozás megtartására volt lehetőség 
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Tehetségprogram, mérés 
• RAVEN-teszt (IQ teszt) 

• Elsősorban logikai készségeket mér 

• 2019-ig a tehetségsávokba bekerült tanulók mérése 

• 2019-2020. tanévtől minden 5. és 9. évfolyamos tanuló 

• Visszamérés 9. és 12. évf., 2020-21. tanévben 9. évf. 

• Egyénenként is mutatja a fejlődési ívet 

• Bemeneti mérésként jelzésértékű 

• Egyéni eredmények megbeszélése, értelmezése az iskola 

pszichológussal 
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SZTE – SZTE MK – SZTE MGK 
partnerség 

• MK oktatása novembertől szünetelt. 

• Vendégtanár program 

• Junior Akadémia keretében on-line érettségi 

felkészítés valósult meg 

 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

ECDL 
• Átállás az automatikus vizsgáztatásra. 

• 2020. december - 2021. január, kb. 100 vizsga 

lebonyolítása a hagyományos rendszerben. 

• 2021. február 1-től változtak az ECDL Iroda által szabott 

regisztrációs és vizsgáztatási díjak. 

• Regisztrációs díjak A regisztrációs díj egységesen: 9000 Ft. 

• A vizsgaszoftver használati díja: 1000 Ft/vizsga/vizsgázó 

• Megszűnik a papír alapú adatlap és bizonyítvány 

• Külön kérésre papír alapú bizonyítvány: 4500 Ft. 
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ECDL 
• 3 éves időkorlát megszűnt, azok számára, akik 2021. 

január 31-én még érvényes regisztrációval 
rendelkeztek, vagy később regisztráltak. 

• Kedvezmények az automatikus vizsgán, automatikus 
próbavizsgán nem adhatóak. 

• 5/8 – 12/8 osztályokban az első automatikus vizsga 
vizsgadíj mentes, csak a szoftverhasználati díjat kell 
kifizetni. (Megszűnt a teljes ingyenesség.) 

• Tanév végén néhány osztályban próbavizsga az 
automatikus rendszerrel. Jelenleg a próbavizsga 
ingyenes, de várhatóan 1000 Ft/vizsga lesz. 
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BECS 2020-2021 
• Tervezés megtörtént (2020 – 2025.) 

• Önértékelési Terv, Önértékelési Program kidolgozása 

• Vezetői önértékelés elvileg 2022-2023. tanévben és a 

2024-2025. tanévben 

• Intézményi önértékelés a 2024-2025. tanévben 

• Pedagógus önértékelés ebben a tanévben nem történt 

• Online felület használata 
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2020-2021. 
Nevelési/tanév 

2021-2022. 
Nevelési/tanév 

2022-2023. 
Nevelési/tanév 

2023-2024. 
Nevelési/tanév 

2024-2025. 
Nevelési/tanév 

2020. 
szeptember 1-
től december 

31-ig 

2021. 
január 1-től  
június 30-ig 

2021. 
szeptember 1-
től december 

31-ig 

2022. 
január 1-től  
június 30-ig 

2022. 
szeptember 1-
től december 

31-ig 

2023. 
január 1-től 
június 30-ig 

2023. 
szeptember 1-
től december 

31-ig 

2024. 
január1-től  
június 30-ig 

2024. 
szeptember 1-től 
december 31-ig 

2025. 
január 1-től 
június 30-ig 

2021. évi 
minősítési 

tervbe 
bekerültek  

 + időarányosan 
a testület 

további tagjai 

a testület 
további tagjai 

2022. évi 
minősítési 

tervbe 
bekerültek 

+ időarányosan 
a testület 

további tagjai 

a testület 
további tagjai a 

teljes pedagógus 
létszám 25 %-ig 

2023. évi 
minősítési 

tervbe 
bekerültek 

+ időarányosan 
a testület 

további tagjai 

a testület 
további tagjai 

a teljes 
pedagógus 

létszám 50%-
ig 

  

2024. évi 
minősítési 

tervbe 
bekerültek 

+ időarányosan 
a testület 

további tagjai 

a testület 
további tagjai 

a teljes 
pedagógus 

létszám 75 %-ig 

2025. évi 
minősítési tervbe 

bekerültek 
+ időarányosan a 
testület további 

tagjai 

a testület 
további tagjai a 

teljes pedagógus 
létszám 100 %-ig 

          Intézményvez
ető, 
intézményegy
ség vezető 
önértékelése 

      Intézményvezető
, 

intézményegység 
vezető 

önértékelése 
                Átfogó, teljes 

körű intézményi 
önértékelés 

Átfogó, teljes 
körű intézményi 

önértékelés 

Megjegyzés 
      A 

nevelőtestület 
25%-a 

második 
alkalommal 
elvégzi az 

önértékelését 

  A 
nevelőtestület 

50%-a 
második 
alkalommal 
elvégzi az 
önértékelését 

  A 
nevelőtestület 

75%-a 
második 

alkalommal 
elvégzi az 

önértékelését 

  A 
nevelőtestület 

100%-a 
második 

alkalommal 
elvégzi az 

önértékelését 
Legkésőbb 2025. június 30-ig minden pedagógusra vonatkozóan el kell végezni. 
Az intézményvezető önértékelését vezetői megbízásának 2. és 4. évében kell elvégezni. 
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Elvégzett feladatok a tanév végén 
• Osztály statisztikák leadása 
• Munkaközösségi beszámolók leadása 
• Előzetes munkaközösségi terv leadása 
• Többletköltségek táblázat leadása 
• Végleges munkaterv, többletköltség táblázat 

2021. augusztus 27.! 
 

Köszönöm a segítséget! 
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Fontos dátumok 
• 2021. augusztus 23. 8:00 Előzetes értekezlet 

• 2021. augusztus 25. Javító- és osztályozó vizsgák 

• 2021. augusztus 26. Gólyanap 

• 2021. augusztus 30. 8:00 Tanévnyitó értekezlet 

• 2021. augusztus 31. POK ünnepélyes tanévnyitó 

• 2021. szeptember 1. 8:00 tanévnyitó ünnepség 
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Nyári ügyeleti beosztás 
• 2021. június 30. (szerda) Kulcsár László Tibor  

• 2020. július 14.(szerda) Árusné Erős Krisztina 

• 2020. július 28. (szerda)  Misinszkiné Szőke Nóra 

• 2020. augusztus 11. (szerda) Jantos Szilvia 

• 2020. augusztus 25. (szerda) Dr. Blahó János 

Kapcsolattartás 
„A pontos tájékozódás és tájékoztatás érdekében az iskolai levelező 

üzeneteit rendszeresen figyelemmel kíséri, tanítási időben naponta, 

szabadsága idején hetente legalább egyszer elolvassa.” (OTMGSZK 

SZMSZ) 
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Köszönöm a figyelmet! 



Munkaközösségi beszámoló 
MATEMATIKA-FIZIKA munkaközösség 2020/2021. tanév vége 

 
A munkaközösségi munkaprog-
ram időarányos megvalósulása, 
különös tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelv oktatás, termé-
szettudományos oktatás, sport, 
művészeti nevelés, egészség- és 
környezettudatosság, kompeten-
cia alapú oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

Albert Roland kolléga sikeres pedagógus I. minősítő vizs-
gát tett. 
OKÉV-mérésre gyakorlás informatika teremben és online 
módon a digitális tanrendben készültünk. 
Versenyek, melyeken diákjaink részt vesznek: 
Arany Dániel verseny 
OKTV 
Békés Megyei Középiskolai Matematika Verseny 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
Curie Matematika Verseny 
Hajnal Imre Matematika Tesztverseny 
Medve Szabadtéri Matematika Verseny 
Sziporka Egyenletmegoldó Matematika Verseny 
Kisgimisek további versenyei: Arany Dobókocka, Kal-
már László Matematika verseny 
 
A 4. és a 8. osztályosok központi felvételi dolgozatainak 
kijavítása. 
 
A tehetségprogramban is részt vettünk: verseny és felvéte-
li előkészítőket tartottunk, amely november 10-éig műkö-
dött. 
A munkaközösségi munkaprogramban megfogalmazott 
célokat végrehajtottuk. Matematika versenyeken szép 
eredményekkel vettek részt a diákok az első félévben, a 
versenyek egy része második félévben elmaradt. A tavalyi 
versenyek pótlása megtörtént. 
 
A digitális oktatás miatti kényszerű átstrukturálás miatt 
nem teljesült maradéktalanul a tanmenet minden kitűzött 
eleme, a követkető tanévet muszáj lesz felzárkóztatással 
kezdeni. 
A digitális kompetenciát viszont mindenképp fejlesztet-
tük, és környezettudatosabbak is voltunk. 
 
Igyekeztünk a tanmeneteknek megfelelően haladni az 
anyaggal., számottevő lemaradás sehol sem tapasztalható. 
(a hatékonyság annál inkább!) A fő cél az általános termé-
szettudományos műveltség fejlesztése, az emelt kémia-
fizika csoportokban az érettségire történő felkészítés. A 
12. B kémia-fizika csoportjaiban ebben az évben 14 fő 
érettségizett le. 
 Munkánk során törekedtünk arra, hogy: 

• Az új ismeretek feldolgozásakor minden esetben a 
diákok életének valóságos viszonyaihoz köthető 
helyzetekben mutassuk be a jelenségeket, amely-



hez szükségesnek tartottuk, hogy a környezeti 
problémák, történeti elemek  és a  mindennapi 
élet kérdései is állandóan megjelenjenek az isme-
retek feldolgozása során. 

• A megfelelően választott kísérletek alapján történő 
tapasztalatszerzés megszervezésére, az elmélet irá-
nyító szerepének figyelembevétele mellett. Ahol 
lehetőség volt rá, törekedtünk a kompetencia alapú 
oktatás, kooperatív módszerek és az IKT (infó-
kommunikációs) eszközök alkalmazására. 

• A tanulási folyamat megtervezésekor számításba 
vettük, hogy az ismeretszerzés során az egyéni tu-
dások megkonstruálása társas folyamatokban zaj-
lik, ezért különböző jellegű kollektív munkafor-
mákat alkalmaztunk, amit az on-line oktatás 
nagyban megnehezített. 

• Törekedtünk a különböző tantárgyakban szereplő 
ismeretanyagok összehangolására,  a közös szak-
nyelv alkalmazására annak érdekében, hogy a diá-
kok a természetet egységes egészként fogják fel. 

• Igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten mindent 
megtenni az ökoiskolai program sikere érdekében 

• A digitális oktatás keretei közt is igyekeztünk 
megfelelő szintű oktatást biztosítani. Maximálisan 
együttműködni a szülőkkel (ez nem minden eset-
ben sikerült!). 

 
Az érintett terület tanulmányi, 
és nevelési állapotának legfon-
tosabb mutatói (különös tekin-
tettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a sike-
res érettségire való felkészítés 
területére)  

Az egyéni tehetséggondozás és a felzárkóztatás egy órán 
belül nagyon nehezen megoldható, hiszen így a 45 perc 
megoszlik, és az óra hatékonysága már nem a kellő mér-
tékű. 
A 9. évfolyamon heti rendszerességgel felzárkóztatót tar-
tottam a jelenléti oktatás során. Ezt a következő években 
is tervezzük. 
 
A testnevelés tagozatos tanulóknak külön felzárkóztatót 
szerveztünk, amely az online oktatás alatt is zajlott. 
 
BGE érettségi előkészítőt tartottunk a 11-12. évfolyamon. 
4 tanuló részére emelt szintű érettségi előkészítő is indult. 
Érettségi eredmény közép szinten 57,5 % emelt szinten 
80,9%. 
 
12. A osztálx : x=y 
A félévkor bukott 2 tanuló, Semsei Nóra és Pavuk Martin 
év végén 2-es osztályzatot kaptak. Pavuk Martin írásbeli 
dolgozata 22% lett, emiatt szóbeliznie kellett. Ott sikere-
sen teljesített. Az osztály átlaga így 3,71 lett. 
A 12. B osztály matematika tagozatán 4 tanuló írt közép-
szintű és 16 tanuló emelt szintű érettségit. Mindkét cso-



port átlaga 4,75 lett. 
 
12. C osztály:  
Félévkor 1 tanuló bukott, Deák Balázs (1,55). Tanév vé-
gén az átlaga picit jobb, 1,65 volt, megkapta az elégséges 
osztályzatot. 
A leggyengébb dolgozatot Deák Balázs írta, övé volt az 
egyetlen elégséges, a többiek közepes vagy annál jobb 
dolgozatot írtak. Szóbelizni egyetlen tanulónak sem kel-
lett. Év végi átlaguk 3,74, érettségi dolgozataik átlaga 3,81 
lett. 
12. D osztály:   
6 tanuló nem érte el az elégséges szintet az írásbelin: 
Csizmadia Blanka, Csirik Andrea, Kunstár Alexandra, 
Rácz Adrián, Selmeczi Kevin, Várdai Bence. Nekik a 
szóbeli vizsgán sikerült javítani. 
 
Érettségi átlagok: 
12.B (biológia): 4,12 
12.E: 3,00 
 
14-en érettségiztek közép szinten (12 jeles és 2 jó) illetve 
1 fő érettségizett emelt szinten (jeles eredménnyel) 
Fizika OKTV-n 4 fő indult 
Mikola verseny 1.fordulóján 5 fő, a második fordulón 1.fő 
vett részt.  
 

A munkaközösség által végzett 
és/vagy feldolgozott belső mé-
rések eredményei, tapasztalatai. 

A bejövő ötödik évfolyamon íratott év eleji felmérő az 1. 
csoportban közepes átlagot eredményezett, viszonylag 
nagy szórással. 
A bejövő ötödik évfolyamon íratott év eleji felmérő az 2. 
csoportban közepes átlagot eredményezett. Nagy különb-
ségek mutatkoztak, és ez egyelőre csak nőtt! Érdeklődőek, 
szeretnek szerepelni az órán, néha túlságosan is! Az év 
elején felmért tanulmányi különbségeket sajnos nem sike-
rült az év során csökkenteni!  
A 9. évfolyamon végzett év eleji felmérés is hasonló 
eredménnyel zárult, ott is nagy különbségek vannak a 
csoporton belül tanulmányi és szorgalmi oldalról is. 
 
A 9. évfolyamon év eleji felmérőt írattunk. Az eredmé-
nyeken érződött a tavalyi tanévben váratlanul, előkészítés 
nélkül bevezetett digitális munkarend hatása. Sajnos ezzel 
a hatással még sokáig számolni kell. 
9.D év eleji felmérése nagyon gyenge volt, az átlag nem 
érte el az elégséges szintet. Az általános és sport osztály 
bejövő tudása nem megfelelő szintű, van, aki csak az 5% -
ot érte el. 
 
A kollégák tapasztalatai alapján egyértelműen megállapít-



ható, hogy a belépő színt évek óta lineárisan csökken. 
A nem speciális osztályokba járó diákok felkészültsége 
igen gyenge. Ezek a diákok felvételi nélkül kerülnek be 
iskolánkba, és az általános iskolából hozott jegyek nem 
mindig mutatják reálisan a tanulók valódi tudását. Mun-
kavégzésük sok esetben alulmotivált. A bejövő gyerek-
anyag  egy része még mindig alapvető számolási, több 
esetben értő olvasási nehézségekkel küzd. Hiányos a 
„mindennapi technikai” kultúrájuk. 

A munkaközösség működése 
(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, innová-
ció, IKT eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú oktatás) 

A digitális oktatásban sokat használtam az IKT eszközö-
ket!  
A digitalizáló táblák beszerzése újabb lehetőséget adott a 
munkaközösség tagjainak a digitális munkarend során a 
mindennapi munkavégzésben. 
Digitális kompetenciáink fejlődhettek az efop324-es 30 
órás továbbképzésnek köszönhetően. 
OKÉV-mérés előkészítése 
 
A szakmai munka a közösen megállapított rendben, egy-
ségesen folyt, különösen a digitális oktatás alatt. 
A 6/8-as osztály részt vett az országos kompetenciamérés-
ben, erre tanórán is készültünk típusfeladatokkal, tesztek 
kitöltésével. 
A digitális oktatásban nagy hasznát vettük a digitalizáló 
tábláknak. 
 
Az elvárásoknak eleget tettünk. 
A szertárak karbantartása folyamatosan történik.  
A kollégák - ahol még működik ott alkalmazzák - az IKT 
eszközöket, folyamatosan gyűjtik az ingyenes anyagokat. 
Az órákon alkalmazzuk a csoportmunkát, tanuló kísérlete-
ket, tanári bemutató kísérleteket, melyek fejlesztik az értő 
olvasást, a megfigyelési és elemző képességeket. 
A szakmai kommunikáció sikeres. Sok módszertani ötletet 
megosztunk egymással. 
Saját mk. Teams képzés 
Saját mk. REDMENTA képzés 
 

A munkaközösség pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenysége 
(részvétel intézményi stb. pályá-
zatok megvalósításában, be-
nyújtott pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

Irimiás Márk: Rotary pályázat, illetve a Kodolányi 
Egyetem pályázata 

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy óraszámá-
nak? (Csak azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat kell megjelöl-
ni, ahol nem felel meg az előírá-
soknak!) 

Minden osztályban és csoportban megfelel. 



A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény esetleg 
forrás megjelölése). 

Sajnos ez mind plusz idő és energia, amire az órai leter-
heltség mellett egyre kevesebb időt tudunk fordítani és a 
tehetséges diákok is csak az általuk preferált tantárgyból 
hajlandóak versenyezni, illetve többletmunkát végezni! 
 
 
Tehetséggondozás: Csoportbontás képesség szerint. Akár 
osztály szinten, akár évfolyam szinten. Plusz órák biztosí-
tása osztályprofilnak megfelelően.  
SNI tanuló felzárkóztatása, fejlesztése gyógypedagógus 
segítségével. 
A 10. évfolyam számára fenntartott felzárkóztatóóra lehe-
tőségével az év során nagyon kevesen éltek. A jelenléti 
oktatás alatt 2-3 alkalommal volt néhány diák. Az online 
alatt összesen 2 tanuló keresett meg, hogy segítségre szo-
rul, velük külön egyeztetett időpontban foglalkoztam. Má-
jus 10. után senki sem keresett. 
 
A digitális munkarend miatt lemorzsolódott tanulók fel-
zárkóztatását mindenképpen meg kell szervezni a követ-
kező tanévben. 
 
Minimum évfolyamonként heti 1-2 óra korrepetálásra 
lenne szükség, illetve a tehetséges tanulók gondozására is 
szükség lenne külön heti 1-2 órában (ez nem fakultáció 
lenne!) 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 
teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 
tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 

Nem írattunk papír alapon dolgozatot a digitális oktatás 
alatt. 

Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, óraláto-
gatás tapasztalatai. 

Borombós Péter és Ancsin Zoltán kollégákat látogattam 
online oktatás alatt. Mindkét kolléga nyugodt, kiegyensú-
lyozott stílusban, alaposan felkészülve tartotta az órát. 
 
Az első félévben a digitális oktatásig 1 óra/fő. 
A második félévben a „gyakorló tanárral” 30 óra 
/munkaközösség. 

Munkaközösséget érintő tehet-
ségsávok működése, értékelés, 
javaslat. 

A tehetségsávban a digitális oktatás elkezdéséig meg vol-
tak tartva az órák. Fontosabb versenyeredmények közé 
tartozik Irimiás Márk (11.B osztály) számos eredménye: 

- O.K.T.V., 2 forduló 
- Sziporka, országos 1. hely 
- Zrínyi, megyei 3. hely 
- Diákkutatói Pályázaton díjazott 

Ezen kívül, a Sziporka versenyen Varga Gergő (10.B) 
országos 9. hely. 
 

Javaslat a következő félévben  



megrendezendő tehetségnapon 
való részvétellel kapcsolatban. 
Részvétel a bázisiskolai prog-
ramokban. 

 

Munkaközösség által szervezett, 
lebonyolított programok, verse-
nyek, azok főbb mutatói. 

A Medve Matek GO versenyen több 3-fős csapatunk is 
részt vett, 5-12. évfolyamokról. A szabadtéri verseny idén 
Orosházán zajlott. Több csapat is ért el aranymedve ran-
got. 
Bolyai csapatverseny, Zrínyi Ilona matekverseny helyi 
szervezése 
 

Legfontosabb versenyeredmé-
nyek bemutatása. 

A Curie versenyre két tanuló nevezett Pásztor Kornél 5. 
hely és Viczián Márk 3. helyezett lett 
Pásztor Kornél a Kalmár László versenyen 4. helyezést ért 
el.  
A Bolyai csapatversenyen 5. évfolyam megyei 8. helye-
zést ért el ( Vannai Lívia, Kulcsár Anna, Páli Gergő, 
Szkaliczki-Gyenge Péter), 7. évfolyam Pásztor Kornél, 
Gordos Dominik, Vacsi Gergő, Tomozi Vince Kolos csa-
pata megyei első lett, országoson 25. helyezést értek el. 
A Zrínyi verseny is végül lebonyolításra került, 16 fő ne-
vezett az iskolából. Irimiás Márk megyei 3. helyezett, 
Viczián Márk pedig megyei 7. helyezett lett. 
 
Bolyai matematika verseny:  
Megyei 1. hely: Berencsi Zsombor, Viczián Márk, Nagy 
Máté, Fejes Ádám  
Megyei . hely: Pásztor Kornél, Gordos Dominik, Vacsi 
Gergő,Tomozi Vince Kolos 
Megyei 3. hely: Bakos Margit, Gelegonya Bence, Csáki 
Tamás, Alzubi Alhasan 
Megyei 16. hely: Barányi Barnabás, Fehér Fanni, Irimiás 
Márk, Nagy Tamás 
Megyei 7. hely: Polgár Dávid, Szalkay Péter Dávid, Le-
hoczki Botond, Savanya Bertalan 
 
 
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen Major Lénárd 6/8-as 
tanuló megyei 6. helyezett. 
 
Sziporka Országos Matematika Verseny: 
Viczián Márk 8/8 országos 12. hely (Felkészítő tanár: Ma-
rosvölgyiné Rideg Ágnes) 
Varga Gergő 10.B országos 10. hely (Felkészítő tanár: 
Papp Sándor) 
Irimiás Márk 11.B országos 1. hely (Felkészítő tanár: 
Kulcsár-Magola Helga, Papp Sándor) 
 
OKTV: Irimiás Márk (11.B) második fordulóba jutott 
Bolyai Matematika Csapatverseny:  



Barányi Barnabás, Fehér Fanni Erzsébet, Irimiás Márk, 
Nagy Tamás (11.B) – 16. hely 
Bolyai Matematika Csapatverseny: 
Groska Abigél, Nagy Tamara, Szénási Álmos, S. Nagy 
Péter Áron (6/8) – 20. hely 
Sziporka Országos Matematika Verseny: Irimiás Márk 
(11.B) országos 1. hely 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny: megyei 3. hely 
Logirintus: Nagy Tamás (11.B), Irimiás Márk (11.B) 
gyémánt fokozat 
Medve Matek: Barányi Barnabás (11.B), Irimiás Márk 
(11.B), Nagy Tamás (11.B) arany fokozat 7. hely (meghí-
vás az országos döntőbe) 
 
 
A Hajnal Imre Matematika Tesztversenyre 21 fő jelentke-
zett, a 9. évfolyamról 12 fő, 10. évfolyamról 2 fő, 11. év-
folyamról 5 fő, 12. évfolyamról 2 fő, de a verseny a vírus-
járvány miatt nem volt megtartva. 
 
 Fizika: Varga László 9D, Kummer Roland 9/8, Kancsó 
Hanna 9B. Iskolai Mikola verseny   
Országos Mikola verseny (2021 február 1. forduló) 
9.évf. 4 fő, 10.évf.5 fő 
Fizika OKTV.  2 fő 11.B és 2 fő 12.B . nincs továbbjutó. 
Az előző tanévi Mikola verseny befejezése során  
Irimiás Márk 11.B országos 25. 
Nagy Tamás 11.B országos 38. 

Belső információ áramlás, kap-
csolatok, javaslatok a fejleszté-
sére. 

Messenger csoport és levelező, TEAMS 
Az információáramlás megfelelő mind szóban, mind onli-
ne módon. 

A munkaközösség részvétele a 
pedagógus önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben. Javaslat 
a következő tanévre a pedagó-
gus önértékelésre vonatkozóan. 

 

A vezetői és az intézményi tan-
felügyelet lezárásaként készült 
intézkedési tervek megvalósulá-
sában való részvétel. 

 

Munkaközösségi megbeszélések 
időpont, téma, hozott döntések 
röviden. 

2020. augusztus 25. Év eleji teendők, közös felkészülés a 
digitális oktatásra, az elmaradt tananyagok pótlására. 
2020. november a digitális oktatás értékelésének, a tan-
anyag felosztásának átbeszélése. 
2021. 01. 23. A szintmérők javítása, a digitális oktatás 
tapasztalatai. 
2021. május-június során az érettségi dolgozatok javítása 
kapcsán folyamatosan egyeztettünk. 
2021. június 10. év végi teendők 

A digitális oktatás legfontosabb A hatékonyságáról nem kívánok nyilatkozni, a diákok 



tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a tantár-
gyak oktatásával kapcsolatban. 

hozzáállása osztályonként különböző, vannak jobbak és 
kevésbé jók! A munkakedv a végére jelentősen csökkent! 
 
A digitális munkarend során a jól motivált tanulók tovább-
ra is jól teljesítettek, aktívan részt vettek az órákon. Sajnos 
azon tanulóknak, akiket kevésbé sikerül motiválni nagyon 
sok lehetősége volt az elrejtőzésre. A kifogyhatatlan indo-
kok nagyon széles palettáját fel tudták sorolni a mentsé-
gükre és mi valójában tehetetlenek voltunk ezen indokok-
kal szemben. 
A digitális tanrendet követően a jelenléti oktatás során a 
számonkéréseket nem zúdítottam a tanulókra. Igyekeztem 
az utolsó hetekben felmérni a jelenlegi állapotokat, hogy a 
következő tanév tervezésénél figyelembe tudjam venni a 
tapasztalatokat. 
 
A matematika digitális oktatása nem egyszerű. A felada-
tok kiadása, az online órákra való felkészülés, azok meg-
tartása, és a kiadott feladatok, dolgozatok ellenőrzése napi 
több órát igényelnek, számítógépen való munkát, olvasást 
feltételezve. Ezt a test (szem, hát, idegrendszer…stb.) nem 
tudja 100%-osan ellátni.  
Akik kisgimnáziumban is tanítanak, azok minden általá-
nos iskolai órájukat megtartják, élőben. Mellé jön a digitá-
lis oktatás, melynek hatékonyságával mindenki tisztában 
van. A pedagógusok egy része (matekosok) fáradtak, ki-
merültek. 
 
A tapasztalatom az, hogy sokkal kevesebbet tudnak a diá-
kok az online időszaknak köszönhetően. 
Jövő tanév elején a nem bejövő évfolyamokon írattathat-
nánk egységes szintfelmérőket, hogy kapjunk egy képet a 
valós helyzetről, lemaradásokról, hiányokról. Akár az 
érettségi első részéhez hasonlóan, sok rövid kérdés, min-
den fontos témakörre kitérve. 
 
Az oktatás minőségén sokat javított a digitális tábla. 
A tudás alapú osztályozás megoldása lehetetlen feladatnak 
tűnik. 
 
Fizikából hasznos volt a videók, ptt-k, a digitális tananyag 
jegyzeteinek megosztása. Pontosan meghatározott felada-
tokat havi szinten osztályoztuk, ami rendszeres, heti elle-
nőrzést tett lehetővé. 
 
Nagyon sok időt vett igénybe a tananyag összeállítása, a 
beadandók dolgozatok feladatonkénti javítása, a beadandó 
dolgozatok feladatonkénti helyes megoldásának közlése. 
A diákok többsége a tőle telhető módon aktívan részt vett 
a digitális oktatásban igyekezett a tananyagot megérteni, 



megtanulni és a beadandókat időre elkészíteni. Az érdem-
jegy nem a diák valós tudását mutatja, mert a számonkérés 
során nem kivitelezhető biztosan az egyéni munka, ezért 
nem rendeztek országosan sem digitális érettségit, pedig 
elvileg (mint mi tanárok, ahogyan számon kértünk) meg-
tehették volna. 
 
Aki korábban jól tanult, az a digitális munkarendben is jól 
teljesített. Általános tapasztalat, hogy azok a diákok, akik 
szeretnek tanulni, sokkal jobban viselték a digitális kör-
nyezetben történő oktatást, mint azok, akik kevésbé sze-
retnek tanulni. 
A kevésbé szorgalmas tanulók egy része hajlamos volt a 
legkisebb ellenállás irányába elmenni és mások munkáját 
sajátjaként beadni. (Sajnos nem egyszer szülői segédlet-
tel!!!) 
Az időbeosztás megtervezése, az önálló tananyag feldol-
gozás idegen a diákoknak, különösen a teljesen ismeretlen 
anyag feldolgozása. 
A kollégák módszertani ajánlásai ellenére a tanulók jelen-
tős része nem rendelkezett stabil napirenddel, hiányzott az 
objektív számonkérés. 
A digitális oktatás során sor került olyan otthon elvégez-
hető, nem balesetveszélyes tanuló kísérletek elvégzésére, 
mely során a tanulók kutatási készségei fejlődhettek. 
 

Javaslatok egy esetleges követ-
kező digitális munkarend előké-
szítésére. 

A felzárkóztatók hatékonyságát -véleményem szerint- 
növelhetnénk azzal, ha a következő tanévben a felzárkóz-
tatókat nem szűkítenénk le évfolyamokra, hanem iskola 
szinten hirdetnénk azokat. Így akár minden nap (akár 
ugyanabban az időpontban) lehetne segítséget nyújtani a 
nehezen boldoguló diákoknak. Ha így tennénk, akkor a 
tanulók nem szembesülnének azzal, hogy rossz időpont-
ban van az őket érintő felzárkóztató. 
 
Véleményem szerint ki lehetne kérni az egyes munkakö-
zösségek véleményét, hogy hány megtartott órát tart opti-
málisnak, és úgy elkészíteni a digitális órarendet. Így a 
diákoknak összességében nem lenne több online megtar-
tott órája, viszont például matematikából lehetne 2 helyett 
3 vagy 4, mert ez indokolt, viszont magyarból (és biztosan 
még másból is) egy sem feltétlenül szükséges, a feladatla-
pok és digitális anyagok tökéletesen kiváltják az órát. 
 
Fizikából a tananyag olyan típusú átszervezése, mely 
megfelel az online oktatási formának. (összevonás, közös 
tudástár használata) 
 
Rendeletileg lehetőséget teremteni arra, hogy a nem részt-
vevő tanulókkal szemben a pedagógus hatékonyan el tud-



jon járni. 
A kollégáknak anyagi segítségnyújtás a fenntartó részéről, 
hogy az otthoni oktatás többletköltségeit fedezni tudják 
(megnövekedett rezsi költségek, technikai fejlesztések, 
megnövekedett munkaidő terhelések). Forrása: amit a 
fenntartó az iskola üzemeltetésén megtakarít. 
 

Egyéb észrevételek, javaslatok. Kisgimisek profiljának átgondolása, igény szerinti alakítá-
sa a 9-12. évfolyamon. 
Az órarend úgy készüljön, hogy lehetőség szerint a fizika 
előadóban legyen minden – vagy legalább is minél több – 
óra, csökkenteni kellene a párhuzamos óratartást. (figyelni 
kellene a termek kihasználtságára!). 

 
Orosháza, 2021. 06. 21. 
 
 
  
 munkaközösség-vezető 



MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓ 
2020-2021.  

 
 

MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 
 
Az intézmény magyar-művészetek-etika munkaközössége tagjainak száma 13. Szeptembertől 
új taggal bővült a munkaközösségünk Nagy Krisztina személyében, valamint óraadóként 
etikát tanít Körmöczi Zoltán. A tagok az alábbiak:  
 
 Albert Roland magyar-matematika szakos tanár 

Bus Natália magyar-spanyol szakos tanár 
Fodor Éva magyar-német szakos tanár, mestertanár 
Kaczkóné Korim Olga magyar szakos tanár 
Kaminszkiné Vígh Zsanett magyar-angol szakos tanár 
Kondor Edith Mária angol-etika szakos tanár 
Menyhárt Krisztina magyar szakos tanár 
Nagy Krisztina ének szakos tanár 
Polgár Nelli magyar-ének szakos tanár 
Sifter Anett könyvtáros 
Süle Margit magyar szakos tanár 
Varga László rajz szakos tanár 
Vassné Técsy Edit magyar – latin – könyvtár – etika szakos tanár. 
 
 
A beszámoló a kiemelt szempontokra kitérve a munkaközösség 2020-2021. tanévben 
végzett tevékenységének összefoglalását tartalmazza. 

 
1. A munkaközösségi munkaprogram időarányos megvalósulása, különös tekintettel a 

kiemelt célokra (tehetséggondozás, idegennyelv-oktatás, természettudományos oktatás, 
sport, művészeti nevelés, egészség- és környezettudatosság, kompetencia alapú oktatás, 
szervezeti kultúra fejlesztése, a köznevelési törvény, a kerettanterv, a NAT bevezetéséből 
adódó szakmai feladatok megvalósítása, az azokra való felkészülés) 
 

A munkaközösségi munkaprogramban rögzített feladatokat megterveztük ugyan a tanév 
elején, de sejteni lehetett a járványhelyzet alakulásából, hogy nem mindent tudunk majd 
megvalósítani belőle. A középiskolások számára november 11-től tantermen kívüli digitális 
munkarend kezdődött, a jelenléti oktatásra való visszatérés csak május 10-től valósulhatott 
meg. Iskolánk nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályai közül az 5-8. évfolyam március 8-tól 
tért át a digitális munkarendre és ők is május 10-től térhettek vissza a jelenléti oktatásba. Így 
tervezett programjaink részben vagy nem valósulhattak meg. Mivel minden tanítványunk 
számára kötelező érettségi tantárgy a magyar nyelv és irodalom, kiemelt hangsúlyt fektetünk a 
végzős évfolyamokon a közép- és emelt szintű érettségire való felkészítésre. Utóbbira 
fakultációs keretben heti 2 órában készítette az érdeklődőket Fodor Éva. A csoportban 2 
végzős tanuló készült, a szorgalmuknak megfelelően alakult az érettségi eredményük. Jakó 
Barbara 80%-ot, Pócsik Boglárka 35%-ot ért el. A 11. évfolyamos tanulók szorgalmasan 
dolgoztak, velük jövőre folytatódik a munka. A fent megadott szempontok közül kiemelem a 



kompetencia alapú oktatást, melynek megvalósításában élen járunk, hisz az anyanyelvi 
kompetencia a NAT kiemelt területe: szövegértési feladatokkal készítjük a diákokat az 
évenkénti kompetenciamérésre és az írásbeli érettségi 1. feladatának sikeres megoldására. 
Ezzel a tantárgyi koncentrációt is megvalósítjuk, hisz a többi tárgy írásbeli érettségi 
feladatsorában is kell néhol szöveget alkotni, a szóbeli vizsgákon pedig egyértelműen 
szövegesen kell megfogalmazni a mondanivalót. Az új NAT bevezetéséből adódóan szükség 
volt a helyi tanterv átdolgozására, ezt a tanévet az 5. és 9. évfolyamosaink már eszerint 
teljesítették 
 

2. Az érintett terület tanulmányi, és nevelési állapotának legfontosabb mutatói (különös 
tekintettel az egyéni tehetséggondozás, felzárkóztatás, a sikeres érettségire való 
felkészítés területére) 

Az egyéni tehetséggondozás folyamatos a munkaközösségünkben. A kollégák délután, lyukas 
óráikban, szabadidejükben készítették fel a tehetséges tanulókat versenyekre, pályázatokra, 
előadásokra, műsorokra – ahogyan az a beszámoló egyes pontjaiból majd kiderül, igen nagy 
eredményességgel. 
Az érettségire való felkészítés eredményesen zajlott, a 12. A osztályban Vassné Técsy Edit, a 
12. B matematika tagozatán Fodor Éva, biológia tagozatán Kaczkóné Korim Olga a 12. C-ben 
Süle Margit, a 12. D-ben Menyhárt Krisztina, a 12. E-ben pedig Kaczkóné Korim Olga 
készítette a diákokat. A szóbeli témaköröket megismerték a tanulók, megtörtént a témakörök 
kidolgozása, elkezdődött a gyakorlás, számonkérés, de végül a járványhelyzet miatti 
kormányrendelet alapján ebben a tanévben sem szerveződtek szóbeli vizsgák a 
munkaközösségünkhöz tartozó tantárgyakból.  Az írásbeli része egy szövegértési feladatrész, 
egy érvelő vagy egy gyakorlati életben hasznosítható szöveg alkotása, valamint egy elemző 
esszé megírása. Ezek sikeres teljesítése érdekében számos ilyen jellegű feladat kidolgozására 
került sor, melynek kijavítása a jellemzően nagy létszámú osztályok esetében igen időigényes 
feladatnak számított. Az írásbeli vizsgákon minden diákunknak sikerült teljesítenie a legalább 
25%-os szintet, így szóbeli javító vizsgát nem kellett szerveznünk.  
A 10.D osztályból 1 fő a digitális munkarend idején is járt felzárkóztatásra, melyet Fodor Éva 
tartott.  
A rajzból tehetséges diákjaink minden évben tárlaton mutatkozhatnak be. Az előző tanévben 
ez is elmaradt a vírushelyzet miatt. Ezt tudtuk pótolni a PMK által felajánlott lehetőséggel. E 
tanév szeptemberében online tárlat bemutatására nyílt lehetőségünk. 
Az idei tanévben rajzból 2 fő érettségizett, velük folyamatos volt a konzultáció, eredményes 
vizsgát tettek. 
Ének-zene tantárgyból 1 fő érettségizett jeles eredménnyel. 
Ez volt az első tanév, amikor emberismeret és etika tantárgyból is jelentkeztek érettségire 
diákjaink, a 12. C osztályból választották többen ezt a tantárgyat. A felkészülés rendben 
zajlott, elkészültek a projektmunkák, melyek eredménye egyben a végleges jegyet is 
jelentette, mivel szóbeli vizsga szervezésére ebből a tantárgyból sem kerülhetett sor.  
 

3. A munkaközösség által végzett és/vagy feldolgozott belső mérések eredményei, 
tapasztalatai 

 
A korábbi tanévektől eltérően az idei évben is a 9. évfolyam tanulóinak tudását nem kellett 
mérnünk a Békéscsabai Tankerület által központilag összeállított szövegértési feladatsor 
segítségével. Ennek hiányában saját belső mérést szerveztünk. Ennek javításában a 
munkaközösség minden tagja részt vett. A mérések eredményei százalékos formában az e-
naplóban is megjelentek, így azokról a szülők is értesülhettek. Természetesen a félévi és év 
végi érdemjegyek meghatározásában az időközben megszerzett osztályzatok voltak a 



mérvadóak. Az 5. évfolyam szövegértési készségének belső mérése is megtörtént, a 
feladatsort Süle Margit állította össze és javította. 
A tavalyi tanévben elmaradt az országos kompetencia mérés, az idén viszont májusban sor 
kerülhetett rá. 6., 8. és 10. évfolyamos diákjaink vettek részt benne. Némi nehézséget okozott, 
hogy a felkészülés egy részét a digitális oktatásban kellett megvalósítanunk. 
 
    

4. A munkaközösség működése (szakmai munka, rendezvények, ellenőrző tevékenység, 
innováció, IKT eszközök alkalmazása) 

 
A munkaközösség valamennyi tagja lelkiismeretesen, magas színvonalon végzi munkáját. 
Igen sok teher van a vállunkon, hisz magas óraszámban tanítunk, s a tantárgy jellegéből 
adódik, hogy az órákra való felkészülés és a tanulók tudásának ellenőrzése a többi tantárggyal 
összevetve több időt igényel. 
Az idei tanévben sem folytathattuk a Kutató Tanárink sorozatunkat és a Kutatók Éjszakája 
rendezvény is elmaradt. Bízunk benne, hogy a következő tanévben már megvalósulhatnak 
ezek a programok is.  
 
Több éves hagyomány, hogy az iskolai és városi rendezvények műsorának összeállításában, a 
program begyakoroltatásában aktívan részt veszünk. A tanévnyitó ünnepélyre Kaczkóné 
Korim Olga készítette el a forgatókönyvet, s gyakorolt a műsorvezetővel. Az ünnepséget az 
osztályok a tantermükben hallgatták hangosbemondón keresztül. 
Az ezután következő iskolai rendezvényeink azonban sajnos elmaradtak. Nem volt Sámli bál, 
a szalagavató sem valósulhatott meg a szokásos formában. Viszont a kisgimnazista osztályok 
jelenléti oktatásban tanultak még decemberben, így ők készültek adventi és karácsonyi 
műsorral is. Ezeket szűk körben adták elő, de felvétel készült róluk, mely online 
megtekinthető volt. A műsorok megvalósításában munkaközösségünkből Kaminszkiné Vígh 
Zsanett, Nagy Krisztina Margaréta és Süle Margit segédkezett. A végzősök nem ballaghattak 
a hagyományos keretek között, de júniusban az érettségi bizonyítványok kiosztásával 
egybekötve szerveztünk számukra osztályonkénti ballagást. A forgatókönyveket Süle Margit 
írta. A tanévzáróra is sor kerülhetett, ennek forgatókönyvét Fodor Éva készítette, valamint 
gyakorolt a szavalóval és a műsorvezetőkkel. 
 
A városi rendezvények ünnepségek aktív részesei szoktak lenni iskolánk tanulói, de pandémia 
miatt ezeket a rendezvényeket sem lehetett megtartani. A március 15-i városi műsor online 
formában zajlott, ebben részt vett iskolánk diákja Polgár Dávid 12. B osztályos tanuló, akit 
Polgár Nelli készített fel. Júniusban Kaáli Autó- Motor Múzeum nyílt városunkban, melynek 
nyitóünnepségén Hegyi Ákos 11. C osztályos tanuló szavalt. Felkészítője Menyhárt Krisztina 
volt.  
 
Minden tanévben novemberben tartja iskolánk a beiskolázási tájékoztatót. Ennek során 
minden kiemelt képzésről tájékoztatót hallhatnak az érdeklődők, majd nyílt órát tekinthetnek 
meg. Az idén ezt is más formában kellett megszerveznünk. A humán tagozatot népszerűsítő 
filmünk elkészítését a 12. C és a 11. C osztály tanulói vállalták. 
Januárban zajlott a 4. és 8. évfolyamosok központi felvételi vizsgája. Az itt megírt dolgozatok 
javításában minden magyar szakos tanára részt vett.  
 
Az őszi érettségire Polgár Nelli adta ki a szóbeli tételeket, majd ő javította az írásbeli 
dolgozatokat, s ő volt a kérdező tanár is.  
 



Az iskolai on-line diákújság, A Táncsics Idők szerkesztési feladatát, megjelenését koordinálja, 
a diákújságírókat segíti, összefogja Sifter Anett.  
 
 
A munkaközösség valamennyi tagja él az IKT-eszközök használatával. A 2016/17. tanévben 
megkapta a munkaközösség a 73. számú termet, melyben van interaktív tábla. A 
zökkenőmentes használatot akadályozza, hogy nincs beállítva állandó laptop, így 
nehézkes megszervezni a technika használatát. Azok, akik éppen nem jutnak be a 73. 
terembe, használhatják a rendelkezésünkre álló 2 projektor egyikét.  
A munkaközösség szoros együttműködésben áll a Városi Bírósággal, elsősorban humán 
tagozatosaink kapnak lehetőséget a Polgári Igazságszolgáltatás Napján tárgyalás látogatására. 
A munkaközösség valamennyi tagja számára komoly, időigényes feladat volt a 4. és 8. 
osztályosok központi felvételi feladatlapjának javítása, melyet a hétvégi szabadidőnk terhére 
valósítottunk meg, az ellenőrzés viszont már a munkanapokon zajlott úgy, hogy hét közben 
mindenkinek nagy a leterheltsége a magas óraszámok miatt, ráadásul a félév zárása is azon a 
héten zajlott. 
 

5. A munkaközösség pályázatokkal kapcsolatos tevékenysége 
A vírushelyzet miatt nem tudtunk pályázatokban részt venni. 
 
 

6. Az információs jegyek száma 

A munkaközösség tagjainak beszámolója alapján az információs jegyek száma minden 
osztályban megfelel az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott elvárásoknak. Az 
osztályozás a digitális tanrendben is folyamatos volt. 
 

7. A hatékonyságra, az egyéni tehetséggondozásra, felzárkóztatásra tett konkrét javaslatok 

A Tehetségprogram keretein belül javasoljuk korrepetálás/felzárkóztatás indítását elsősorban 
a kisgimnáziumi osztályokban.    

8. A munkaközösség ökoiskolai programban tett vállalásainak teljesülése 

Tanulóink megismerték az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv, az irodalmi nyelv 
egymásra hatását, valamint a közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit 
bemutató irodalmi alkotásokat. Hangsúlyt kaptak az irodalmi művekben megjelenő természeti 
és környezeti értékek, az ember és a természet harmonikus kapcsolatainak kialakítása. 
Diákjaink megtanultak ezzel kapcsolatban problémát felvetni, véleményt alkotni, vitát 
folytatni, ezáltal erősödött esztétikai, erkölcsi érzékenységük. Tudatosan készültek az 
anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére. Mindezekre a tanórákon, 
versenyre, műsorokra való felkészítés közben került sor.  

 
9. Óralátogatások száma, helye, tapasztalata 

A digitális tanrendben iskolánk a Teams felületét használta. Létrejöttek a tanulói csoportok. A 
munkaközösség-vezetők tagjai lettek ezeknek a csoportoknak, így nyomon követhetővé vált 



számukra az egyes osztályok haladása. Nyomon tudtam követni a feladott feladatokat, kiadott 
tananyagokat és betekintést nyerhettem a számonkérésbe, valamint az értékelésbe. 
 
 
 
 

10. Munkaközösséget érintő tehetségsávok működése, értékelés, javaslat 

 
A járványhelyzet miatt sajnos nem indulhattak tehetségsávjaink.. 
 
 

11. Munkaközösség által szervezett, lebonyolított programok, versenyek, azok főbb mutatói. 
Versenyeredmények bemutatása 

A járvány miatt sokkal kevesebb verseny szerveződött és valósult meg.  
Asztalos Erika, Bús Laura, Ferenczi Anett a XI. Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyen 
12. helyezést értek el (9. A). Felkészítőjük Albert Roland volt.  
Tavasszal online formában szervezték meg az általános iskola felső tagozatosai számár a 
Simonyi Helyesírási Versenyt. Minden érintett osztályból indultak diákjaink az iskolai 
fordulón. A megyei fordulóba az 5/8 két tanulóját, Hegedűs Rékát és Vidó Csengét hívták be. 
Az iskolai verseny megszervezésében és a felkészítésben Kaminszkiné Vígh Zsanett, 
Kaczkóné Korim Olga, Menyhárt Krisztina és Süle Margit segített. 
A Józsa Mihály vers- és prózamondó Fesztivált sok halasztás után a megszokott december 
helyett végül júniusban tudták megrendezni, ahol Polgár Dávid 12. B osztályos tanuló III. 
helyezett lett. 

12. Részvétel a bázisiskolai programokban 

Ezek a programok is elmaradtak. 

13. Belső információ áramlás, kapcsolatok, javaslatok a fejlesztésére 

 

Hagyomány, hogy a tanév kezdetén, augusztusban munkaközösségi megbeszélést tartunk. 
Ezen beszéltük meg az éves teendőket, elosztottuk a feladatokat, ezek bekerültek az éves 
munkatervünkbe.  

Emellett kihasználtuk az iskolai levelező lehetőségét is, ez az egyik fő kommunikációs 
csatornánk, a tapasztalatok szerint ez jó eszköze az információáramlásnak. A digitális tanrend 
indulás után munkaközösségi messenger csoportban is tartottuk a kapcsolatot, megbeszéltük a 
tapasztalatainkat és segítettük egymás munkáját. A Teams bevezetésével tovább bővült a 
kapcsolattartási lehetőségünk. 

 

14. A munkaközösség részvétele a pedagógus önértékelésben, a vezetői önértékelésben. 
Javaslat a következő tanévre a pedagógus önértékelésre vonatkozóan 



 

Az Önértékelési Támogató Munkacsoport vezetője Menyhárt Krisztina, munkaközösségünk 
tagja. Rajta kívül Süle Margit munkaközösség-vezetőként, Fodor Éva mestertanár pedig 
szaktanácsadóként vesz részt az önértékelési csoport munkájában óralátogatások formájában. 
Az online oktatás természetesen ezek megvalósítását is megnehezítette. 

 

15.  A vezetői és az intézményi tanfelügyelet lezárásaként készült intézkedési tervek 
megvalósulásában való részvétel 

Az eredményekre vonatkozó fejlesztendő terület felelősei a munkaközösség-vezetők is. A 
kompetenciaméréssel kapcsolatos megbeszéléseken részt vettünk, mivel a szövegértés rész 
kapcsán érintettek vagyunk. A tanórákon folyamatosan készítjük is diákjainkat a mérésre, de a 
megbeszélésen megfogalmazódott, hogy a szövegértési kompetenciák fejlesztésében minden 
munkaközösség szerepvállalása szükséges, minden tantárgyhoz kapcsolódóan szükség van 
szakszövegek értelmezésére. Fodor Éva szaktanácsadóként is segít majd a feladatok 
kidolgozásában, a célok megvalósításában. 

A másik fejlesztendő terület az intézmény külső kapcsolatainak ápolása. Az 
információáramlás legfontosabb eszközei napjainkban a média és az internet. Ebben a 
folyamatban már évek óta részt veszünk, Bus Natália intézményünk kapcsolattartója a helyi 
sajtóval, valamint az iskola Facebook felületét is jogosult kezelni. 

 

16. A digitális oktatás legfontosabb tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a tantárgyak oktatásával kapcsolatban 

Albert Roland:  

Osztályfüggő, hogy mennyire tud hatékony lenni egy online óra. Akiket a tanteremben is 
nehéz megszólaltatni, azokat online órán még nehezebb. A témakörönként összeállított 
feladatsorok hatékonyak tudnak lenni, ha a diák komolyan veszi. A rendelkezésre álló 
digitális és interaktív tananyagok, illetve az általunk készített, egymással megosztott anyagok 
is nagyban hozzájárulnak a sikeres oktatáshoz. 

Fodor Éva: 

Az idei tanévben megvalósított digitális tanrend során pozitív tapasztalataim voltak, a tanulók 
többsége jelen volt az órákon, a feladott feladatokat határidőre visszaküldték. Az ismeretek 
megtanulásában nem vagyok biztos. A számon kéréseim kompetencia alapúak voltak, inkább 
a szövegértési, szövegalkotási készségre koncentráltam. A 10. C osztály humánosai között 
van az „eltűnt” tanuló, ő irodalomból év végén megbukott. Augusztusban javító vizsgát tehet. 
Az osztály tanulmányi átlaga: irodalom 3, 88 nyelvtan 4, 24 

Kaczkóné Korim Olga: 



A digitális oktatás során az előzőleg létrehozott elvárásrendszer mellett dolgoztunk, értékeltük 
a diákokat. Mindannyian figyelembe vettük a vezetőség kérését, a megjelenő jogszabályokat 
figyelembe véve végeztük a tanító –oktató munkát, valamint az értékelést, osztályozást. Alap-
vetően elmondható, hogy az online forma ellenére sikerült haladni a tananyaggal, nem volt 
lemaradás, a szükséges információs jegyek is megszülettek. A diákok a végére már elfáradtak, 
de ez a tanárok részéről is ugyanígy alakult. Voltak tanulók, akik lelkiismeretesen végig jól 
teljesítettek, voltak azonban sajnos olyanok is, akik „elvesztek” az online térben. Ez egy 
különös élethelyzet, amelyről egyik fél sem tehet. Mindenki megpróbálta kihozni belőle a 
legjobbat, amit csak lehet. 

Kaminszkiné Vígh Zsanett: 

A digitális munka gördülékenyen folyik. A számonkérés főleg beadandók formájában 
történik, fogalmazások, esszék, ppt-k, de online dolgozatírást is alkalmaztam az órán. Javultak 
az eredmények, hisz kinyomozhatatlan, mi az önálló tanulói munka. A digitális oktatás 
pozitívuma a kommunikáció fejlesztése, bár a kamera segítségével jobb lett volna a non-
verbális kommunikációját is látni a gyerekeknek. 

Menyhárt Krisztina: 

Láthatóan az elvárások szerint csak az számít online oktatásnak, ami Teams értekezlet 
formájában valósul meg. A magyar tanítását nem tekinthetem hatékonynak úgy, ahogy meg 
tudtam valósítani. 

Polgár Nelli: 

Nyelvtanból a Teams lehetőséget teremtett plusz gyakorlati feladatok feltöltéséhez (akár 
megoldókulccsal), és a szorgalmasabb tanulók éltek is ezzel a lehetőséggel. A számonkérések 
viszont nem mutattak reális képet. A diákok bevallása szerint legalább annyi időt töltöttek 
tanulással, mint a jelenléti oktatáskor, de nem a tananyag megtanulására ment el a idő, így a 
tárgyi tudásuk kisebb, viszont más területen jobban fejlődtek. 

Süle Margit: 

Vitathatatlan, hogy az online oktatásnak is vannak előnyei. Olyan tanulói kompetenciák 
fejlesztésére ad lehetőséget, melyre a jelenléti oktatásban sokkal szűkösebb keretek közt van 
lehetőség. Igyekeztem kihasználni ezeket a lehetőségeket elsősorban a szövegértési és 
szövegalkotási kompetenciák fejlesztésére törekedtem. Ugyanakkor nyilvánvalóan háttérbe 
szorul a tárgyi tudás, hiszen az ilyen jellegű számonkérések eredménye vitatható ebben a 
formában.  

 

17. Javaslatok egy esetleges következő digitális munkarend előkészítésére 

Még mindig gondot jelent, hogy a családok háttere nem azonos digitális eszközök 
tekintetében. Még mindig vannak olyan családok, ahol csak mobilnet áll rendelkezésre, illetve 
gondot okoz a kamera és a mikrofon hiánya is. Ha egy családban több gyermek vagy netalán a 
munkája miatt a szülő egyszerre használja ezeket, az akadozó internet-kapcsolatot és más 



nehézségeket eredményezhet. Jó lenne, ha az iskolának lenne annyi eszköze, amennyivel 
ténylegesen segíteni tud a rászoruló tanulóknak. 

18. Egyéb, a munkaközösség tagjai által intézményünkben, illetve intézményen kívül 
végzett feladatok 
 

Bus Natália az intézmény és a sajtó, média közötti kapcsolattartást végzi évek óta, 
évfolyamfelelős az osztályfőnöki munkaközösségben, valamint a Gólyatábor egyik 
szervezője. 

Fodor Éva mesterpedagógus, a POK szaktanácsadója. 

Kaczkóné Korim Olga az iskolai közösségi szolgálatot, valamint a Táncsics-pólók rendelését 
koordinálja. 

Menyhárt Krisztina az iskolai Önértékelési Segítő Csoport vezetője. 

Sifter Anett a tankönyvellátásban is segít, valamint az iskolaújság szerkesztését is koordinálja. 

Süle Margit tankönyvfelelős és a közalkalmazotti tanács tagja. 

Varga László a DÖK vezető pedagógus. 

Vassné Técsy Edit a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Békés Megyei Tagozatának vezetője. 

 

19. Kérések, javaslatok 
 

Ahogyan a beszámolóból is látható, a munkaközösség tagjai igen sokrétű munkát végeznek, a 
tantárgy specifikusságából adódóan sokat kell javítanunk, emellett magas óraszámban 
tanítunk. Amennyiben lehetőség van rá, érdemes lenne megfontolni az alacsonyabb 
óraszámok kialakítását. 

Szükség lenne több projektorra, illetve jó lenne, ha az interaktív táblák szoftvere használható 
lenne a gépünkön. 

 
 
Orosháza, 2021. június 22.                                                                     Süle Margit 
                                                                                                          munkaközösség-vezető 
 
 
 
 
 
 



Munkaközösségi beszámoló Angol-orosz-spanyol munkaközösség 
2021/2022. tanév vége 

 
  

 A munkaközösségi 
munkaprogram időarányos 
megvalósulása, különös 
tekintettel a kiemelt célokra  
(idegen nyelv oktatás, 
természettudományos oktatás, 
sport, művészeti nevelés, 
egészség- és 
környezettudatosság, 
kompetencia alapú oktatás, 
szervezeti kultúra fejlesztése). 

A nyelvi órákon érvényesül a transzferhatás. Az 
interdiszciplináris oktatás jegyében például fontos 
szerepet kap a környezeti nevelés, amely tantárgyközi 
feladatunk. Igyekszünk erősíteni a tanulókban a 
toleranciát a környezet, a kultúra, a kulturális 
sokszínűség tekintetében, hogy a környezetét szerető, 
ismerő, védő, elkötelezett magatartásforma formálódjon 
meg a bennük. 21. századi tanárként, a hatékony oktatás 
jegyében fontosnak tartjuk az olyan kompetenciák 
fejlesztését, mint a kritikus gondolkodás, kreativitás, 
együttműködő problémamegoldás, kommunikációs 
készségek, IKT eszközök ismerete és felelősségvállalás. 
Az idegen nyelvi tantárgyak erre lehetőséget adnak. 

Az érintett terület tanulmányi, 
és nevelési állapotának 
legfontosabb mutatói (különös 
tekintettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a 
sikeres érettségire való 
felkészítés területére)  

 Minden tanévben kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni 
tehetséggondozásra, országos és megyei versenyeken 
indítjuk el tanulóinkat. Az országos London Bridge 
angol nyelvi versenyen a 6/8 osztályos tanulók értek el 
komoly sikereket, országos 3. és 5. helyezéseket.  

A felzárkóztatás és a sikeres érettségi érdekében közép- 
és emelt szintű fakultációt tartunk a tanulóinknak. 

Az angol nyelvi órákon a LanguageCert nyelvvizsgára 
való készítés is fontos szerepet kap.  

Arany Csenge (SZB), Mokcsay Réka (LCS) -  Kaáli-
oklevél 

A munkaközösség által végzett 
és/vagy feldolgozott belső 
mérések eredményei, 
tapasztalatai. 

 Az év eleji felmérők a korábbi évekhez hasonlóan a cso-
portbontás és a bejövő szint felmérése érdekében 
megtörténtek. Minden osztályban vannak már 
kiemelkedő tudással rendelkező gyermekek, azonban az 
is megfigyelhető, hogy egyre nyílik az olló a 
teljesítmények között. A speces osztályok bejövő szintje 
nem előzi meg a további osztályokat. 

Spanyol nyelvből 12. évfolyam elején újraosztjuk a 
csoportokat: külön csoportba kerülnek azok, akik év 
végén érettségizni vagy a későbbiekben nyelvvizsgázni 



szeretnének. 

A munkaközösség működése 
(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, 
innováció, IKT eszközök 
alkalmazása, kompetencia 
alapú oktatás) 

  A tanév jelentős része online formában valósult meg, 
így a hagyományos Angol Országismereti versenyünk 
idén nem került megrendezésre. Szintén ebből az okból 
kifolyólag a digitális kompetenciánk az IKT eszközök 
alkalmazása terén és a digitális módszertárunk az oktatás 
online térben való hatékony, tanulóközpontú 
megvalósítása érdekében jelentősen fejlődött és bővült. 

A munkaközösségen belül az azonos 
osztályokban/évfolyamon/kurzuskönyvből 
párhuzamosan tanító kollégák együttműködnek, 
egyeztetnek, anyagokat, segédleteket osztanak meg 
egymással. 

A munkaközösség 
pályázatokkal kapcsolatos 
tevékenysége (részvétel 
intézményi stb. pályázatok 
megvalósításában, benyújtott 
pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

 Bus Natália novemberben pályázott egy Tempus 
Alapítvány által meghirdetett spanyol tanárok részére 
indított ingyenes képzésre (a feltétel minimum 10 éves 
tanári tapasztalat volt). A pályázata sikeres volt, így 
jelenleg részt vesz az online 30 órás képzésben. A képzés 
neve: „Programa de formación para profesores de 
español”. A Tempus Alapítvány, az Oktatási 
Minisztérium és a Cervantes Intézet közös képzéséről 
van szó. A 30 órás tanfolyam teljesítése után ingyenes 
kéthetes 120 órás képzés következik Alcalá de 
Henáresben (Spanyolország). 

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy 
óraszámának? (Csak azokat az 
osztályokat, tantárgyakat kell 
megjelölni, ahol nem felel meg 
az előírásoknak!) 

ERLS – rendben 

GJE – rendben 

LÉCs-rendben 

NB - rendben 

BSZ-rendben 

SzB- rendben 

KEM – rendben 

BN – rendben 

KFL – rendben  

ZSNI-rendben 

A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, 
felzárkóztatásra tett konkrét 
javaslatok (adott osztály, 

 Az előrehozott érettségik miatti felmentések egyre 
inkább szükségessé teszik a 11. és 12. évfolyamon a 
csoportok újraosztását, a létszámok optimalizásása és a 
kimeneti cél tükrében.   



óraigény esetleg forrás 
megjelölése). 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 
teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 
tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 

 Kiemelt hansúlyt fektetünk a környezettudatosság 
erősítésére a szóbeli készségek fejlesztése során.  

Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, 
óralátogatás tapasztalatai. 

 A járványhelyzet miatt nem valósult meg a rendszeres 
személyes látogatás. A Teams felületén követtem a 
haladást, egy alkalommal Zsótérné Nemes Irén óráját 
látogattam meg.   Keresztes Ferenc Bucsai Szilvia és 
Zsótérné Nemes Irén óráit látogatta, egyetemi 
tanulmányaikhoz kötődő vizsgatanításukban részt vett.  

Munkaközösséget érintő 
tehetségsávok működése, 
értékelés, javaslat. 

 - 

Javaslat a következő félévben 
megrendezendő tehetségnapon 
való részvétellel kapcsolatban. 

 - 

Részvétel a bázisiskolai 
programokban. 

 - 

Munkaközösség által 
szervezett, lebonyolított 
programok, versenyek, azok 
főbb mutatói. 

A járványhelyzet miatt jelentős részük nem valósult meg. 
A LanguageCert próbanyelvvizsgát megtartottuk, a 
nyelvvizsgáztatás folyamatos volt.  

Legfontosabb 
versenyeredmények 
bemutatása. 

Országos London Bridge versenyen elért 3. és 5. 
helyezés a 6/8 osztályban (KVZS) 

Andrássy Gyula Gimnázium - Megyei angol nyelvű 
történetíró versenyen Bódai Réka 10.A osztályos tanuló 
2. helyezést ért el. (GJE) 

Belső információ áramlás, 
kapcsolatok, javaslatok a 
fejlesztésére. 

 A hibrid oktatás során a személyes kapcsolatot is fenn 
tudtuk tartani a kisgimnáziumi osztályokban tanító 
kollegák körében. Az iskolai levelező, ill. a Teams 
felület a folyamatos információáramlást biztosította.  

A munkaközösség részvétele a 
pedagógus önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben. 
Javaslat a következő tanévre a 
pedagógus önértékelésre 

 - 



vonatkozóan. 

A vezetői és az intézményi 
tanfelügyelet lezárásaként 
készült intézkedési tervek 
megvalósulásában való 
részvétel. 

 - 

Munkaközösségi 
megbeszélések  időpont, téma, 
hozott döntések röviden. 

Aug.: év eleji teendők 
Szept.: csoportok kialakítása 

Okt.: érettségi 
Nov.:  Az online oktatás kezdete előtt a szervezési 
feladatok megbeszélése megtörtént, az előző év 
tapasztalatait áttekintettük, kialakítottuk a számonkérés 
lehetséges formáit. 
Jan: félévzárás 
Márc.: online tapasztalatok 
Máj.: érettségi 
Jún: évzárás 

 

A digitális oktatás legfontosabb 
tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a 
tantárgyak oktatásával 
kapcsolatban. 

 Ebben az évben a digitális oktatás hosszára való 
tekintettel, mindannyian törekedtünk új digitális 
módszerek elsajátítására, online platformokkal 
ismerkedtünk, online teszteket és feladatlapokat 
készítettünk és alkalmaztuk az online térben hatékonyan, 
az oktatás hatékonyságának és színvonalának növelése 
érdekében. (pl.: Jamboard, Padlet, Learningapps, 
Wordwall, Genially) 

A számonkérések és értékelések is online történtek, így 
sok esetben jobb eredmények születtek. 

Javaslatok egy esetleges 
következő digitális munkarend 
előkészítésére. 

Tapasztalatok megosztása munkaközösségi és iskolai 
szinten. 

Egy esetleges következő digitális munkarendben kérjük, 
hogy a szaktanár dönthesse el - mérlegelve az aktuális 
csoport színvonalát -, hogy hány megtartott online órára 
van szükség. A tanév folyamán többször jeleztük, hogy a 
specesek esetében heti 6 órarendi órából 3 online óra 
nagyon kevés. A gyenge, vagy kezdő, illetve az érettségi 
előtt álló csoportoknak a teljes órarendi óraszámra van 
szükség digitális tanrendben is.  

Egyéb észrevételek, javaslatok.  ZSNI: igen a 2. nyelvből is a fentiekben említettre van 
szükség. Megjegyzem, hogy ismereteim szerint több 
iskolában megtartották az összes órát online és így 



kisebb volt a lemaradás!   

Nyelvvizsgák száma:  Angol nyelv 

9.a 1 B2 komplex  

9.b 5 B2 komplex  

9.c 1 B2 komplex  

9.d - 

9/8  2  B2 komplex 

10/8 2 C1 komplex 

        3 B2 komplex 

        1 B2 írásbeli  

10.a 7 B2 komplex 

10.b 1 C1 komplex 

       10 B2 komplex 

         1 B2 írásbeli  

10.c  1 B2 komplex 

10.d -  

11.a  8  B2 komplex  

         1  C1 komplex 

11.b  2 C1 komplex 

         1 C1 szóbeli 

       10 B2 komplex  

11.c 4  B2 komplex  

11.d - 

12.a 23 B2 komplex 

         1 B2 írásbeli  

         1 B2 szóbeli 

         2 C1 komplex  

12.b 24 B2 komplex 

          3 C1 komplex 

          1 C1 írásbeli 



12.c 6 B2 komplex 

        1 B1 komplex  

12.d 1 B2 komplex 

12.e 2 B2 komplex  

        2 B2 írásbeli 

 

A végzős évfolyam 42%-a szerzett B2 vagy C1 szintű 
komplex nyelvvizsgát angol és spanyol nyelvből. 
Kiemelkedő az 12. A osztály 83%-os és a 12. B osztály 
73%-os teljesítménye.  

 

Spanyol nyelv: 12.e  1 B2 komplex 

Kompetenciamérés eredménye:  A 6/8 angol csoportja 77%-osra írta meg a 
kompetenciamérést. A 30 pontos dolgozatból a legjobb 
eredmény 29 pontos lett, míg a legrosszabb 13 pont. Ami 
mutatja, hogy nagy különbség van a tanulók tudásszintje 
között. (KVZS) 

A 8/8 angolos csoportja 91%-osra írta meg az angol 
nyelvű idegen nyelvi mérést. A 18 fős csoportból egy 
tanuló kórházi tartózkodás miatt nem írta meg a mérést. 
5 tanuló 100%-os teljesítményt nyújtott, 8 tanuló 90% 
fölötti, 3 tanuló 80% fölötti eredményt ért el, így 
elmondható, hogy a csoport relatív homogén. A 
leggyengébb teljesítmény 37,5%-kal egy tanulóhoz 
tartozik. (GJE) 

A 7/8 osztály angol első nyelves haladó csoportja is 
megírta az idei 8. osztályosoknak készült feladatsort. 
Eredményük 89%.  
 

Érettségi mutatók:  Angol:  

87 középszintű - az idegen nyelvből vizsgázók 81 %-a 

50 emelt szintű - az idegen nyelvből vizsgázók 89 %-a 

  Ebből 27 közép előrehozott 

               5 emelt előrehozott 

Spanyol 



1 középszintű 

1 emelt szintű 

 

  

Orosháza,  2021. június 22.  

  

  

                                                                                     Erostyákné Raffai Laura         

                                                                                      munkaközösség-vezető 

 



Munkaközösségi beszámoló 
Német-latin-olasz munkaközösség 2020/2021. tanév év végi 

 
A munkaközösségi munkaprog-
ram időarányos megvalósulása, 
különös tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelv oktatás, termé-
szettudományos oktatás, sport, 
művészeti nevelés, egészség- és 
környezettudatosság, kompeten-
cia alapú oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

Aug. 24. Munkaközösségi megbeszélés 
Szept. 5. érettségire jelentkeztetés 
Német nyelv: 
Szept. első hete: szintfelmérés, értékelés – 9. évfolyam 
Szept. 16. Tanmenetek leadása 
Szept. 15. DSD II-re történő jelentkeztetés, 12.évfolyam 
Okt. 2. Csikós Edit minősítése (Ped.II) 
Okt. osztályozó vizsgák 
Okt. 16-30. őszi írásbeli érettségi vizsgák 
Okt. 13. Reklámfilm a német tagozatról és a 2. idegen 
nyelvekről a 8. osztályos tanulók tájékoztatására 
Nov. 11. Digitális tanrendre való átállás a COVID 19 mi-
att 
Nov. 12-16. Őszi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 
Nov. 19. DSD II – Pilotprüfung  
Nov. 24. DSD II írásbeli vizsga 
Nov. 23-27. Őszi középszintű szóbeli vizsgák 
Jan. 14. osztályozó vizsgák 
Jan. 18. DSD II szóbeli vizsgák 
Feb 4. Mikulás Rolandné minősítése (Ped.II.) 
Feb. 12. DSD I Pilotprüfung 
Márc. 10. DSD I Írásbeli vizsga 
Márc. 24. A német lektor, Simon Fischer, érkezése online 
Ápr. 8. DSD I szóbeli vizsgák 
Máj. 10. A német lektor érkezése Orosházára 
Máj. 3.-20. Írásbeli érettségi vizsgák 
Máj. 19. Nyelvi kompetenciamérés a 6. és 8. évfolyamon 
Jún. 14.-21. Szóbeli érettségi vizsgák 
 
Latin nyelv: 
Kiemelt cél a latin nyelv és irodalom oktatása, a kétszintű 
érettségire való felkészítés. November 11-től május 10-ig 
az oktatás digitális tanrendben folyt, amely során az online 
megtartott órák száma a fele volt a heti óraszámnak, a 
többi órában feladatot kaptak a tanulók. A latin munkakö-
zösségi programot teljesí-tettük. A hagyományos verse-
nyeket az idei évben is megrendezték (többnyire online 
módon), ezeken részt vettek diákjaink. Az Aquincumba 
tervezett kirándulás ebben az évben sem valósulhatott meg 
a járványhelyzet miatt. 
 
Olasz nyelv: 
A tanévre tervezett 9 leckéből 7-et sikerült venni. A több-
ség elkezdett olaszul érteni, beszélni. 
 

Az érintett terület tanulmányi, Tantárgyi dicséretet 61 tanuló kapott német nyelvből. 



és nevelési állapotának legfon-
tosabb mutatói (különös tekin-
tettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a sike-
res érettségire való felkészítés 
területére)  

Tantárgyi dicséretet olasz nyelvből egy tanuló kapott. 
A közép és emelt szintű érettségire való felkészítés 12. 
évfolyamos német és latin nyelvórákon történik (szakta-
nárok: Árusné Erős Krisztina, Csikós Edit, Bánhegyi Edi-
na, Fodor Éva, Gombkötő Anita, Gombkötő Judit, Szitó 
Tímea, Mikulás Rolandné, Vassné Técsy Edit). A szakta-
nárok különösen nagy hangsúlyt helyeznek a szóbeli és 
írásbeli feladatsorok gyakoroltatására. Az idegen nyelvi 
készségek és képességek fejlesztése folyamatos. 
A munkaközösség tagjai együtt végzik a közös német 
nyelvi és latin nyelvi érettségi tételek (vizsgázói és vizs-
gáztatói példányok) kidolgozását és éves frissítését.  
A munkaközösség szervesen bekapcsolódik az iskola te-
hetséggondozó programjába. Célunk a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulók között szereplő, kiemelten tehetséges ta-
nulók felkutatása, fejlesztése, tehetséggondozása, az élő 
idegen nyelvek, valamint a humán tantárgyak háttér és 
kiegészítő tudásának, ismereteinek bővítése. 
A tehetséggondozást a nyolcadik évfolyamon lefedi az 
alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés. Csikós Edit a 8/8 
osztály 12 tanulójával készült a DSD I írásbeli és szóbeli 
vizsgájára. Két tanuló tett sikeres B1 szintű vizsgát és 6 
tanuló pedig A2 szintet teljesített. 
A pandémia ellenére 2021.márc. 24-én igaz, csak online 
formában, de megérkezett a német lektorunk, Simon Fisc-
her. Május 10-én pedig megérkezett Orosházára, tehát 
megkezdte munkáját a német órákon. Tanított az 5/8, 6/8, 
7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 9.A, 10.A, 11/haladó és a 12.C óráin. 
Az előre kitűzött célok, tehát az osztályozóvizsgák, érett-
ségik, nyelvvizsgák mind megvalósultak.  
A 12-es haladó csoportban ebben az évben 7-en tettek 
sikeres nyelvvizsgát,(5 tanuló BME , 2 tanuló DSDII) 2-
en érettségiztek. Felkészülésüket a heti három tanóra mel-
lett, a 2 online DSD óra is segítette. A 10/8-as osztályban 
ketten osztályozó vizsgáztak, és sikeres (90% feletti ) 
érettségit tettek. Az egyéni tehetséggondozást nagyban 
segítették a helyzetre való tekintettel online formában 
megrendezett versenyek. A Deutsche Telekom országos 
versenyén a 10/8-as osztály tanulója, Munkácsi Bianka 
országos 2. helyet ért el. 
A 11. haladó csoportból Földesi Lili és Juhász Nóra 
(11.A) jelentkezett a „Spiel und gewinn!” 4 fordulós B1 
szintű országos levelezős versenyre, ahol országos 6. he-
lyezettek lettek csapatban. 
Az 5/8 osztály 7 tanulója jelentkezett a „Hallo Österreich” 
országos levelezős egyéni és csapatversenyre.  
Bánki-Horváth Antal Botond egyéni orzságos 2 hely 
Kulcsár Anna Helga, Vannai Lívia, Szkaliczki-Gyenge 
Péter – csapatban országos 3 hely 
Pásztor Alina, Hegedűs Réka, Czirle Dalma – csapatban 



országos 12. hely 
Latin nyelv: 
A 12 fős latin csoportból 1 tanuló érettségizett. Mivel a 
latin az egyetlen tantárgy, ahol a pontok aránya 50-50%-
ban oszlik meg az írásbeli és a szóbeli között, számára 
kifejezetten nagy hátrányt jelentett a szóbeli eltörlése. 
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyen való 
részvétel: Neller Alexa 10.B országos fordulóba jutott 
(Mikulás Rolandné)  
Az országos Horváth István Károly Ókortudományi és 
Latin Nyelvi Verseny 2. fordulójába jutott Kasza Dominik 
12.A – (Vassné Técsy Edit)  
Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római 
kultúráról országos döntőjébe jutott 3 csapat: Mucsi Le-
vente 11.B (Mikulás Rolandné) Bálványos Bence, Benkő 
Benedek, Tóth Péter 10.B (Vassné Técsy Edit) Péter-
Szabó Ámor, Varga Gergő 10.B (Vassné Técsy Edit) 
Végeredmény: Mucsi Levente 11.B - országos 7. hely 
(Mikulás Rolandné) Bálványos Bence 10.B, Benkő Bene-
dek 10.B, Tóth Péter 10.B - országos 12. hely (Vassné 
Técsy Edit) 
Olasz nyelv: 
A 14 fős csoportból 4-5 diák kiemelkedő, 4 diák gyenge, a 
többiek átlagosak. A gyengéknek a hozzáállásával is gond 
van. 

A munkaközösség által végzett 
és/vagy feldolgozott belső mé-
rések eredményei, tapasztalatai. 

A 9. évfolyam tanulói számára volt év eleji A1 szintű 
felmérés a szaktanárok felügyeletével. A feladatlapot ösz-
szeállította Bánhegyi Edina. 
A munkaközösség tagjai az egyes témakörökben kisdol-
gozatokkal, majd a témakör végén témazáró dolgoza-
tokkal mérték a tanulók teljesítményét, és ennek eredmé-
nyét a dolgozat javítása után a tanulókkal közösen értékel-
ték. 
A tanév során a dolgozatok értékelése a munkaközösség 
által elfogadott szempontok alapján történik. 
2021.május 19-én volt az országos nyelvi kompetencia-
mérés a 6. és 8. évfolyamon: 
6. évfolyam : 75,25% 
8. évfolyam: 15 fő írt és 76%-os eredményt értek el. 
 

A munkaközösség működése 
(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, innová-
ció, IKT eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú oktatás) 

A munkaközösségben színvonalas szakmai munka fo-
lyik, a szaktanárok többnyire pontos órakezdéssel és zá-
rással tartják az óráikat, szükséges esetekben a kollégák 
segítséget nyújtanak egymásnak. A munkaközösség tagjai 
napi szinten használnak IKT eszközöket a tanítási órá-
kon, ugyanis 2020. nov. 11.-máj. 10-ig a 9-12. évfolyam-
okon digitális tanrendre kellett áttérni a pandémia miatt. 
Árusné Erős Krisztinán és Gombkötő Anitán keresztül 
működik a kapcsolattartás a helyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal.  



Gombkötő Anita tartja a kapcsolatot a Német Szakta-
nácsadók Magyarországi Szervezetével (ZfA) és a Ma-
gyarországi DSD Iskolák Szövetségével valamint a 
Kulturweit szervezetével, akik segítségével, közremű-
ködésével érkeznek hozzánk német lektorok. 
Az 5/8-as osztályban DSD I felkészítés tart Gombkötő 
Anita, 6/8-ban Árusné Erős Krisztina, 7/8-ban Gombkötő 
Judit, 8/8-as osztályban DSD I felkészítés zajlik 12 tanu-
ló részvételével, felkészítő tanár: Csikós. Edit. 
A 9. évfolyamon DSD II felkészítést Bánhegyi Edina, a 
10. évfolyamon Csikós Edit, 11. évfolyamon Gombkötő 
Anita, 12. évfolyamon Szitó Tímea tartott 2019 januárjáig, 
a szóbeli vizsgáig. 
Sajnos az idei tanévben a pandémia miatt a német nyelv 
hete elmaradt, melyet a következő tanév szeptemberében 
szeretnénk pótolni. 
Az ősszel munkaközösségünk két videófilmet is készített a 
beiskolázáshoz, hiszen nem volt lehetőségünk a hagyomá-
nyos módon nyílt napot szervezni a 8. osztályos tanulók-
nak. Az egyik videófilmben a német tagozat munkájába 
engedett bepillantást, míg a másik a 2. idegen nyelveket 
mutatta be. 
 

A munkaközösség pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenysége 
(részvétel intézményi stb. pályá-
zatok megvalósításában, be-
nyújtott pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

- 

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy óraszámá-
nak? (Csak azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat kell megjelöl-
ni, ahol nem felel meg az előírá-
soknak!) 

Információs jegyek száma:  
• a heti 3 órás tantárgy esetében félévente 6 jegy 
• a heti 4-5, vagy 6-7 órás tantárgy esetében éves 

szinten 16-18 jegy. 
 

A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény esetleg 
forrás megjelölése). 

A csoportokhoz év közben érkező új tanulók felzárkózta-
tásában a szaktanárok segítséget nyújtanak, szükség esetén 
megbeszéléseket vagy egyéni órákat biztosítanak a szá-
mukra. A tehetséges tanulók lehetőséget kapnak, hogy 
részt vegyenek helyi, területi, megyei és országos megmé-
rettetéseken, amelyeken bizonyíthatják kiválóságukat, erre 
a szaktanárok egyéni felkészítést tartanak, melyben a ta-
nulói személyiségfejlesztés is hangsúlyosan megjelenik. A 
problematikát az jelenti, hogy ezen tanulók általában más 
tantárgyakból is kiválóságot mutatnak és sokszor nem 
tudtak minden tantárgyból részt venni ezen programokon 
idő hiányában. 
 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 

A környezetvédelem témakör egyre hangsúlyosabban sze-
repet kap a tananyagban kezdő és haladó szinten egyaránt. 



teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 
tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 

A tanmenetek előírásai alapján a környezet és környezet-
tudatosság kiemelt figyelmet kap és feldolgozásra kerül a 
tanítási órákon. A globális világ és a globális problémák 
felkeltik a diákok érdeklődését is.  
A latin nyelv ragozásánál biológiai példák, kifejezések, 
növény és állatnevek illetve emberi testrészek megne-
vezései is szerepelnek. 
A12. évfolyamon ilyen témakörben eredeti szöveget ol-
vasnak és fordítanak. 

Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, óraláto-
gatás tapasztalatai. 

Ebben a félévben a pandémia miatt elmaradtak az óraláto-
gatások. 
2020. okt. 2-án Csikós Edit minősítése megtörtént. 
(Ped.2), Mikulás Rolandné pedig 2021. febr. 4-én (Ped.2) 

Munkaközösséget érintő tehet-
ségsávok működése, értékelés, 
javaslat. 

A tehetségsávot az idén Jantos Szilvia tartotta latin nyelv-
ből. 

Javaslat a következő félévben 
megrendezendő tehetségnapon 
való részvétellel kapcsolatban. 

- 

Részvétel a bázisiskolai prog-
ramokban. 

Kiépíteni a német és latin tanszékekkel való kapcsolatot, 
akár egy-egy ottani előadás látogatása formájában. 

Munkaközösség által szervezett, 
lebonyolított programok, verse-
nyek, azok főbb mutatói. 

A pandémia miatt nem szervezett munkaközösségünk 
programokat, versenyeket. 

Legfontosabb versenyeredmé-
nyek bemutatása. 

 Német nyelv: 
Az 5/8 osztály 7 tanulója jelentkezett a „Hallo Österreich” 
országos levelezős egyéni és csapatversenyre.  
Bánki-Horváth Antal Botond egyéni országos 2 hely 
Kulcsár Anna Helga, Vannai Lívia, Szkaliczki-Gyenge 
Péter – csapatban országos 3 hely 
Pásztor Alina, Hegedűs Réka, Czirle Dalma – csapatban 
országos 12. hely-felkészítő: Gombkötő Anita 
A 8/8 osztályban 12 tanuló készült a DSD I nyelvi diplo-
ma megszerzésére. Két tanuló B1 és 6 tanuló A2 nyelv-
vizsgát szerzett: Fejes Ádám, Horcsák Sára, Erős-Magyar 
Dorka, Garabuczi Laura, Jancsik Bíborka, Molnár Zsom-
bor, Nagy Natasa és Pál Boglárka. Felkészítőjük Csikós 
Edit. 
A Deutsche Telekom országos versenyén a 10/8-as osztály 
tanulója, Munkácsi Bianka országos 2. helyet ért el. Fel-
készítője Szitó Tímea. 
A 11. haladó csoportból Földesi Lili és Juhász Nóra 
(11.A) jelentkezett a „Spiel und gewinn!” 4 fordulós B1 
szintű országos levelezős versenyre, ahol országos 6. he-
lyezettek lettek csapatban. Felkészítőjük Gombkötő Anita. 
A 12. évfolyamon 3 diák tett sikeres DSD II nyelvvizsgát. 
Bagóczki Zoltán C1, míg Török Péter és Bárdi Levente 
B2 nyelvi diplomával lettek gazdagabbak. Felkészítőik: 
Bánhegyi Edina és Szitó Tímea. 
 



Latin nyelv: 
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyen való 
részvétel: Neller Alexa 10.B országos fordulóba jutott 
(Mikulás Rolandné)  
Az országos Horváth István Károly Ókortudományi és 
Latin Nyelvi Verseny 2. fordulójába jutott Kasza Dominik 
12.A – (Vassné Técsy Edit)  
Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római 
kultúráról országos döntőjébe jutott 3 csapat: Mucsi Le-
vente 11.B (Mikulás Rolandné) Bálványos Bence, Benkő 
Benedek, Tóth Péter 10.B (Vassné Técsy Edit) Péter-
Szabó Ámor, Varga Gergő 10.B (Vassné Técsy Edit) 
Végeredmény: Mucsi Levente 11.B - országos 7. hely 
(Mikulás Rolandné) Bálványos Bence 10.B, Benkő Bene-
dek 10.B, Tóth Péter 10.B - országos 12. hely (Vassné 
Técsy Edit) 
 
 

Belső információáramlás, kap-
csolatok, javaslatok a fejleszté-
sére. 

A belső információáramlás megfelelő. Időben értesültünk 
mindenről, a mindenkit érintő kérdéseket a munkaközös-
ség TEAMS csoportjában, a végén a jelenléti oktatásban 
pedig személyesen, közösen beszéltük meg. 

A munkaközösség részvétele a 
pedagógus önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben. Javaslat 
a következő tanévre a pedagó-
gus önértékelésre vonatkozóan. 

A munkaközösség tagjai közül Csikós Edit és Mikulás 
Rolandné vettek részt a Pedagógus II. fokozat elérését 
célzó minősítési eljárásban. 
 

A vezetői és az intézményi tan-
felügyelet lezárásaként készült 
intézkedési tervek megvalósulá-
sában való részvétel. 

A vezetői és az intézményi tanfelügyelet lezárásaként ké-
szült intézkedési tervek megvalósulásában a munkakö-
zösség együttműködik. 

Munkaközösségi megbeszélések 
időpont, téma, hozott döntések 
röviden. 

2020. augusztus 24. A tanév feladatai, munkatervek 
2020. szeptember 3. nyelvi csoportok beosztása, a tanév-
kezdés nehézségei és azok kezelése 
2020. október 16. DSD II vizsga és felkészítése 
2020. november 20. Előttünk álló feladataink 
2020. december 3. Alapítványi támogatási összegre ötle-
tek gyűjtése 
2021. január 20. A „Freiwillige” kérdése, a Német hét 
időpontja 
2021.február 12. DSD I Pilotprüfung 
2021. március 26. A német lektor bemutatkozása online 
2021. április 9. A jövő évi tankönyvrendelés 
2021.április 28. A Német Hét kérdése 
2021. május 10. A német lektor fogadása iskolánkban 
2021. május 27. Gabányi-díj megbeszélése, aktualitások 
2021. jún. 10. Előzetes tantárgyfelosztás 

A digitális oktatás legfontosabb 
tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a tantár-

A nyelvoktatásban az írásbeli mellett rendkívül fontos volt 
a szóbeli kommunikáció lehetőségének biztosítása. Ez az 
idei online oktatásban a TEAMS endszeren keresztül va-



gyak oktatásával kapcsolatban. lósult meg. Itt történt az új anyag feldolgozása, a tanult 
anyag megértésének letapintása, és a számonkérés is. Írás-
beli és szóbeli formában is. A gyerekek visszajelzései 
alapján ez így rendben volt, hasonlóan történne egy ké-
sőbbi alkalommal is, amennyiben szükségessé válna. 

 
Javaslatok egy esetleges követ-
kező digitális munkarend előké-
szítésére. 

A számonkérés formáinak lehetséges változatairól. 
Sokat segítene a jövőre vonatkozóan, ha valamilyen mó-
don, linkek, címek megadásával, összegyűjtenénk azokat a 
módszereket, internetes oldalakat, online lehetőségeket, 
melyeket használtunk. Így mindenki el tudja érni és hasz-
nálni. 
 

Egyéb észrevételek, javaslatok. A német nyelv népszerűsítését elősegítő programok meg-
rendezése. 

 
Orosháza, 2021. június 21. 
 
 
 Gombkötő Anita 
 munkaközösség-vezető 



Munkaközösségi beszámoló 
Biológia munkaközösség 2020/2021. tanév vége 

 
A munkaközösségi munkaprog-
ram időarányos megvalósulása, 
különös tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelv oktatás, termé-
szettudományos oktatás, sport, 
művészeti nevelés, egészség- és 
környezettudatosság, kompeten-
cia alapú oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

Kiemelt cél a biológia oktatása, a kétszintű érettségire 
való felkészítés. Jelentős változás, hogy az új NAT-ban a 
biológia oktatás időkerete és évfolyamokra bontása meg-
változott, így a jövőben 9-10. évfolyamon, kevesebb 
összóraszámmal folyik a tantárgy tanítása.  
November 11-től május 10-ig az oktatás digitális tanrend-
ben folyt, amely során az online megtartott órák száma az 
alapképzésben fele volt a heti óraszámnak, a többi órában 
feladatot kapnak a tanulók. Az emelt biológia képzésben a 
tanulókkal egyeztetve alakítottuk ki a megtartott órák 
számát. A biológia munkaközösségi programot teljesítet-
tük.  
A hagyományos versenyeket az idei évben is megrendez-
ték (többnyire online módon), ezeken részt vettek diákja-
ink. 
Környezeti nevelési feladatokat is végeztünk az ökoiskola 
programok szervezésével. 
 

Az érintett terület tanulmányi, 
és nevelési állapotának legfon-
tosabb mutatói (különös tekin-
tettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a sike-
res érettségire való felkészítés 
területére)  

A biológia átlagok: 
 
6/8 4,57 
7/8 4,94 
8/8       4,46 
10/8     4,81 
9.A      4,8  
9.B biológia 4,67 
9.B matek    4,89 
9.C       4,59  
9.D      4,5 
10.A 4,03 
10.B biológia 4,83 
10.B matek 4,63 
10.C 4,5 
10.D 3,32 
11.A 4,91 
11.B biológia 4,62 
11.B matek 5,0 
11.C    4,55 
11.D 3,19 
12.A 4,52 
12.B biológia 4,66 
12.B matek 4,92 
12.C 4,61 
12.D 3,33 
12.E     3,69 
 



Biológia összátlag: 4,46 
Biológia tagozat átlaga:  4,7 
Bukás nem volt. 
 
Biológiából egy érettségi felkészítő foglalkozás volt. 
A biológiából érettségizők száma: 
  középszint: 5 fő (3 fő 12.B, 2 fő 12.D), az érettségi átla-
ga: 45% 
  emelt szint: 14 fő, (13 fő 12.B, 1 fő 12.A) az érettségi 
átlaga: 55% 

A munkaközösség által végzett 
és/vagy feldolgozott belső mé-
rések eredményei, tapasztalatai. 

Nem volt. 

A munkaközösség működése 
(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, innová-
ció, IKT eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú oktatás) 

A járványügyi helyzet következtében a szokásos program-
jaink elmaradtak vagy online valósultak meg. Nyílt nap 
helyett bemutatkozó videót készítettünk. A Kistérségi Bio-
lógia Verseny szervezése és lebonyolítása az idei évben 
online történt. 
Az órákon rendszeresen használunk IKT eszközöket.  

A munkaközösség pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenysége 
(részvétel intézményi stb. pályá-
zatok megvalósításában, be-
nyújtott pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

Nem volt. 

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy óraszámá-
nak? (Csak azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat kell megjelöl-
ni, ahol nem felel meg az előírá-
soknak!) 

Igen, minden tanuló rendelkezik a lezáráshoz szükséges 
számú jeggyel.  

A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény esetleg 
forrás megjelölése). 

Nincs. 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 
teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 
tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 

A környezeti nevelés kiemelt területként jelenik meg a 
pedagógiai programunkban.  
„Mozdulj a klímáért!” akcióhét szervezése, pályamunkák 
koordinálása 
Az áprilisról októberre halasztott Fenntarthatósági Téma-
hét óráinak megtartása 
Az idei Fenntarthatósági Témahét programjait online elő-
adások és filmvetítések segítségével, kérdőívek kitöltésé-
vel teljesítettük.  

Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, óraláto-
gatás tapasztalatai. 

A tanév első félévében teljesítette biológiából összefüggő 
szakmai gyakorlatát Biros Tíria, biológia-kémia szakos 
tanár hallgató. A tanítási gyakorlatot három osztályban 
végezte, mindhárom esetben egy-egy témát vitt végig: az 
órai hospitálásoktól kezdődően az általa megtartott órákon 



át a témazáró dolgozattal bezárólag. A gyakorlat utolsó 
négy óráját a november 11-én elrendelt digitális munka-
rendben teljesítette. Mentora Gabnai Edit a félév végén 
jeles eredménnyel értékelte a tanítási gyakorlatot. 
A munkaközösségben a járványügyi helyzetre tekintettel 
más óralátogatás nem volt.  

Munkaközösséget érintő tehet-
ségsávok működése, értékelés, 
javaslat. 

A tehetségsávok októberben elindultak, de a digitális 
munkarendre való áttéréssel felfüggesztésre kerültek. 
Az Ifjú Tehetségek Klubja az idei tanévben nem indulha-
tott el.  

Javaslat a következő félévben 
megrendezendő tehetségnapon 
való részvétellel kapcsolatban. 

Nincs.  

Részvétel a bázisiskolai prog-
ramokban. 

A munkaközösség aktív kapcsolatot tart fent a Szegedi 
Tudományegyetemmel.  Az idei tanévben a vendégtanár-
program és a tanszéki látogatások szünetelt, a Szegedi 
Tudós Akadémia Középiskolás Képzési Program, a No-
bel-díjasok és középiskolás diákok találkozója, Szent-
Györgyi Verseny pedig online valósultak meg. Az SZTE 
Középiskolai Nagyköveti Hálózatának tagjaként részt ve-
szünk az SZTE TTIK programjain, ebben a tanévben az I. 
Nagyköveti Konferencián vett rész munkaközösségünk 
két tagja. 
Vöröskereszt: karácsonyi adománygyűjtés zajlott, de a 
novemberi véradás sajnos a járványügyi korlátozások mi-
att elmaradt 

Munkaközösség által szervezett, 
lebonyolított programok, verse-
nyek, azok főbb mutatói. 

A Kistérségi Biológia Verseny feladatlapjainak összeállí-
tása, az online verseny előkészítése.  

Legfontosabb versenyeredmé-
nyek bemutatása. 

2020. december 11. Szent-Györgyi Tanulmányi Ver-
seny, Szeged (online) 
Klement Krisztina (12.B), Frankó Réka(11.B), Irimiás 
Márk (11.B)   részt vett 
Krizsán Bence (12.B), Alzubi Fatima (11.B), Barányi 
Barnabás (11.B)   részt vett 
 felk. tanár: Gabnai Edit, Mikulás Rolandné 
 
2020. december 3. Szegedi Tudós Akadémia Nobel-
díjasok és tehetséges diákok XV. találkozója keretében 
szervezett verseny 
Alzubi Fatima (11.B)  kiemelkedő eredményéért emlékla-
pot kapott. Szaktanár: Gabnai Edit 
 
2020. november 17. Biológia OKTV  
Krizsán Bence 12.B II. fordulóba jutott 
felk. tanár: Mikulás Rolandné 
 
2021. február 5. Kistérségi Biológia Verseny (online) 
Alzubi Alhassan  7/8    1. hely 
Gordos Dominik 7/8    5. hely 



Csép Olivér 7/8    8. hely 
Jenei Regina 7/8   11. hely 
 felkészítő tanár: Oroveczné Egervári Zsuzsanna 
Koszó Inez  8/8   9. hely 
Elek Tamás 8/8 20. hely 
            felkészítő tanár: Mikulás Rolandné 
 
2021. február 16. Tudomány ami összeköt (a Pécsi Tu-
dományegyetem AOK pályázata) 
Frankó Réka 11.B a TDK középiskolás szekciójában 
előadásával 1. helyen végzett 
 felkészítő tanár: Gabnai Edit, Mikulás Rolandné 
 
2021. április 8. Az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia keretében középiskolásoknak szervezett 
verseny 
Alzubi Fatima (11.B)  kiemelkedő eredményéért emlékla-
pot kapott. Szaktanár: Gabnai Edit 
 
2021. április 22. XXIX. Kaán Károly Országos Termé-
szet és Környezetismereti Verseny megyei fordulóján 
elért eredményeink: 
Darók Levente: 5. hely 
Debreceni Kincső: 7. hely 
Karsay Hanna: 11. hely 
Major Lénárd: 11. hely 
felkészítő tanár: Mikulás Rolandné, Oroveczné Egervári 
Zsuzsanna 
2021. április 28. A 7-8. évfolyamsok számára kiírt 
XXXI. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia verse-
nyen elért eredményeink: 
Alzubi Alhassan: 2. hely 
Koszó Inez: 5. hely 
Horcsák Sára: 9. hely 
Szelényi Júlia: 14. hely 
Gordos Dominik: 15. hely 
felkészítő tanár: Mikulás Rolandné, Oroveczné Egervári 
Zsuzsanna 
2021. május 25. SZTE-MGK Gazdálkodj okosan! pá-
lyázat 
Garabuczi Vanessza (12.B) 
felk. tanár Mikulás Rolandné 
Zsótér Zoltán (10.B) 
felk. tanár: Gabnai Edit 
2021. június 1. Vöröskeresztes elsősegélynyújtó ver-
seny, minidöntő (online) 
Alzubi Fatima, Frankó Réka, Krajcsi Izabella, Pusztai 
Beatrix (11.B), Kancsó Hanna (9.B)   
 
 



Belső információ áramlás, kap-
csolatok, javaslatok a fejleszté-
sére. 

A munkaközösségen belül megfelelő, az intézményi leve-
lezőn jónak mondható. A munkaközösségnek saját posta-
fiókja van az intézményi levelezőben a hivatalos levelek 
intézésére. A teams-ben a munkaközösségnek saját cso-
portja is van. Eredményeinkről az iskolai Facebook-
oldalon és az iskolaújságban is beszámolunk. 
A biológia munkaközösség honlapja nem elérhető. 

A munkaközösség részvétele a 
pedagógus önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben. Javaslat 
a következő tanévre a pedagó-
gus önértékelésre vonatkozóan. 

 

A vezetői és az intézményi tan-
felügyelet lezárásaként készült 
intézkedési tervek megvalósulá-
sában való részvétel. 

Tanulói topográfiák frissítése. 
A kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében 
szövegértési feladatok gyakorlása. 

Munkaközösségi megbeszélések  
időpont, téma, hozott döntések 
röviden. 

A tanév megkezdése előtt évnyitó munkaközösségi meg-
beszélésen állítottuk össze az éves munkaprogramunkat 
augusztus 25-én. 
Munkaközösségi megbeszéléseket hetente folyamatosan 
tartunk az aktuális programokkal, feladatokkal kapcsolat-
ban, ezeket a lyukas óráinkban illetve a szünetekben tud-
juk megbeszélni. A digitális munkarend alatt szükség ese-
tén e-mailben, telefonon vagy személyesen egyeztettünk. 

A digitális oktatás legfontosabb 
tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a tantár-
gyak oktatásával kapcsolatban. 

Pozitívum az egységes felület használata, így a tananyag-
ok kiadása, a feladatok kiosztása és ellenőrzése, az online 
órák megtartása gördülékenyebbé vált. Egy-két tanuló 
esetében az előző tanév tavaszához hasonlóan van elmara-
dás a feladatokkal, vagy probléma az órai hiányzásokból 
adódóan. A tanulók motivációja az idővel egyre csökkent. 
A számonkérések során nehéz ellenőrizni, hogy ténylege-
sen önálló munka folyik-e. 
 

Javaslatok egy esetleges követ-
kező digitális munkarend előké-
szítésére. 

A tanulók online órákon való hiányzásainak egységes ke-
zelése, az ebből adódó lemaradások kezelési lehetőségei-
nek végiggondolása.  
 

Egyéb észrevételek, javaslatok.  
 
Orosháza, 2021. június 20. 
 
 
 Gabnai Edit 
 munkaközösség-vezető 



Munkaközösségi beszámoló 
Kémia munkaközösség 2020/2021. tanév vége 

 
A munkaközösségi munkaprog-
ram időarányos megvalósulása, 
különös tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelv oktatás, termé-
szettudományos oktatás, sport, 
művészeti nevelés, egészség- és 
környezettudatosság, kompeten-
cia alapú oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

Kiemelt cél a kémia oktatása, a kétszintű érettségire való 
felkészítés. A tantárgy helyzetében bekövetkezett jelentős 
változás, hogy az új NAT tovább csökkentette az alapórák 
számát,  így a kétéves összóraszám heti 3 órára csökkent, 
ami szinte lehetetlenné teszi az ismeretek megszilárdítását, 
gyakorlását.  
November 11-től május 10-ig az oktatás digitális tanrend-
ben folyt. Az online megtartott órák száma az alapképzés-
ben fele a heti óraszámnak, a többi órában feladatot kap-
nak a tanulók. Az emelt biológia képzésben a tanulókkal 
egyeztetve alakítottuk ki a megtartott órák számát. A ké-
mia munkaközösségi programot teljesítettük. 
A 10.A osztály kémia oktatását a 2. félévtől Berki Sándor-
tól Francziszti László vette át.  
A hagyományos (OKTV, Irinyi) versenyeket az idei évben 
is megrendezték (többnyire online módon), ezeken részt 
vettek diákjaink. 
 

Az érintett terület tanulmányi, 
és nevelési állapotának legfon-
tosabb mutatói (különös tekin-
tettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a sike-
res érettségire való felkészítés 
területére)  

A kémia átlagok: 
7/8 4,09 
8/8 4,12 
9/8       4,59 
10/8     4,48 
9.A      3,97 
9.B biológia 4,59 
9.B matek       4,0 
9.C       3,41 
9.D       3,0 
10.A 4,6 
10.B biológia 4,06 
10.B matek 4,05 
10.C 3,34 
10.D 2,89 
11.B biológia 4,31 
12.B biológia 4,59 
 
Kémia összátlag: 4,0 
Biológia tagozat kémia átlaga: 4,39 
 
Tantárgyi dicséretek száma:  3 db 
Bukás: nincs 
Kémiából egy érettségi felkészítő foglalkozás van. 
A kémiából érettségizők várható száma: 
  középszint: 2 fő (az érettségi átlaga 69%) 
  emelt szint:  7 fő (az érettségi átlaga 32%, ami messze 
elmarad a várakozástól és a tanulók tudásszintjétől) 



A munkaközösség által végzett 
és/vagy feldolgozott belső mé-
rések eredményei, tapasztalatai. 

A 9. B emelt biológia csoportjában év elején írt felmérő 
dolgozatot 44,7% átlaggal teljesítették a diákok. 

A munkaközösség működése 
(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, innová-
ció, IKT eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú oktatás) 

A járványügyi helyzet következtében a szokásos program-
jaink elmaradtak vagy online valósultak meg.  

A munkaközösség pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenysége 
(részvétel intézményi stb. pályá-
zatok megvalósításában, be-
nyújtott pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

MKE-CSMCS számára benyújtott pályázatunk pozitív 
elbírásálban részesült, 1 db digitális rajztáblát szereztünk 
be. 

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy óraszámá-
nak? (Csak azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat kell megjelöl-
ni, ahol nem felel meg az előírá-
soknak!) 

Igen, de egyes esetekben a digitális oktatásban nehezebb 
jegyet adni. 

A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény esetleg 
forrás megjelölése). 

- 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 
teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 
tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 

A környezeti nevelés kiemelt területként jelenik meg a 
pedagógiai programunkban az egyes anyagok környezeti 
hatásainak elemzése kapcsán. 
 

Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, óraláto-
gatás tapasztalatai. 

A tanév második félévében teljesítette kémiából összefüg-
gő szakmai gyakorlatát Biros Tíria, biológia-kémia szakos 
tanár hallgató. A tanítási gyakorlatot három osztályban 
végezte, mindhárom esetben egy-egy témát vitt végig: az 
órai hospitálásoktól kezdődően az általa megtartott órá-
kon át a témazáró dolgozattal bezárólag. A gyakorlatot az 
első két óra kivételével digitális munkarendben teljesítette. 
Mentora, Gabnai Edit év végén jeles eredménnyel értékel-
te a tanítási gyakorlatot. 
A munkaközösségben a járványügyi helyzetre tekintettel 
más óralátogatás nem volt. 

Munkaközösséget érintő tehet-
ségsávok működése, értékelés, 
javaslat. 

A tehetségsávok októberben elindultak, de a digitális 
munkarendre való áttéréssel felfüggesztésre kerültek. 
 

Javaslat a következő félévben 
megrendezendő tehetségnapon 
való részvétellel kapcsolatban. 

- 

Részvétel a bázisiskolai prog-
ramokban. 

A munkaközösség aktív kapcsolatot tart fent a Szegedi 
Tudományegyetemmel.  Az idei tanévben a tanszéki láto-



gatások szünetelnek, a Szegedi Tudós Akadémia Középis-
kolás Képzési Program, a Nobel-díjasok és középiskolás 
diákok találkozója, Szent-Györgyi Verseny pedig online 
valósultak meg.  

Munkaközösség által szervezett, 
lebonyolított programok, verse-
nyek, azok főbb mutatói. 

Az Irinyi Verseny és a kémia OKTV helyi fordulóinak 
lebonyolítása.  

Legfontosabb versenyeredmé-
nyek bemutatása. 

2020. 09.10. Az 52. Irinyi János Országos Középiskolai 
Kémia verseny országos fordulójának eredménye: 
              Varga Szilárd – I. A kategória III. helyezés 
              Dobrai Ádám – I. B. kategória 31. helyezés 
              Alzubi Fatima – II. B kategória 26. helyezés 
 Felkészítő tanár: Nagy Márió, Francziszti László 
 
Különdíj: Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és 
Kollégium kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért kü-
löndíjban részesült 
 
2020. november 16. Kémia OKTV 
Varga Szilárd (10.B) továbbjutott a 2. fordulóba 
(23.helyen) 
felk. tanár: Francziszti László 
 
2021. január 26. Kémia OKTV megyei forduló 
Varga Szilárd (10.B), továbbjutott az országos döntőbe 
 
2021. március 8. Kémia OKTV országos döntő 
Varga Szilárd (10. B) 11. hely (a döntő a járványhelyzet 
miatt nem került megrendezésre) 
 
2021. május 8. Irinyi János Országos Középiskolai 
Kémia verseny országos fordulójának eredménye: 
Varga Szilárd (10. B) 3. hely 
felkészítő tanár: Francziszti László 
 
2021. május 27. Hevesy György Kémia verseny megyei 
forduló 
Csáki Tamás (7/8) 4. hely 
felkészítő tanár: Francziszti László 
 

Belső információ áramlás, kap-
csolatok, javaslatok a fejleszté-
sére. 

A munkaközösségen belül megfelelő, az intézményi leve-
lezőn jónak mondható. A teams-ben a munkaközösségnek 
saját csoportja is van. Eredményeinkről az iskolai 
Facebook-oldalon és az iskolaújságban is beszámolunk. 

A munkaközösség részvétele a 
pedagógus önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben. Javaslat 
a következő tanévre a pedagó-
gus önértékelésre vonatkozóan. 

- 

A vezetői és az intézményi tan- Tanulói topográfiák frissítése. 



felügyelet lezárásaként készült 
intézkedési tervek megvalósulá-
sában való részvétel. 

A kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében 
szövegértési feladatok gyakorlása. 

Munkaközösségi megbeszélések  
időpont, téma, hozott döntések 
röviden. 

A tanév megkezdése előtt évnyitó munkaközösségi meg-
beszélésen állítottuk össze az éves munkaprogramunkat 
augusztus 25-én. 
 

A digitális oktatás legfontosabb 
tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a tantár-
gyak oktatásával kapcsolatban. 

Pozitívum az egységes felület használata, így a tananyag-
ok kiadása, a feladatok kiosztása és ellenőrzése, az online 
órák megtartása gördülékenyebbé vált. Egy-két tanuló 
esetében az előző tanév tavaszához hasonlóan volt elma-
radás a feladatokkal, vagy probléma az órai hiányzásokból 
adódóan. Palatinus-Kiszel Márk (10.B) és Tóth Tibort 
(10.B) év végén megkapták az elégségest, de a tagozaton 
maradásuk nem javasolt. 

Javaslatok egy esetleges követ-
kező digitális munkarend előké-
szítésére. 

A szaktanterem adta tárgyi lehetőségek kihasználása érde-
kében célszerű volna az órarendet úgy készíteni, hogy – 
tekintettel a kémia órák nagyon alacsony óraszámára – 
minden órát az előadóteremben lehessen megtartani. A 
szakmai munkát segítené, ha az előadó teljes mértékben 
alkalmassá válna a korszerű digitális oktatásra éppúgy, 
mint a természettudományos kísérleti megismerésre. 

Egyéb észrevételek, javaslatok.  
 
Orosháza, 2021. június 20. 
 
 
 Gabnai Edit 
 munkaközösség-vezető 



Munkaközösségi beszámoló 
TÖRTÉNELEM ÉS FÖLDRAJZ munkaközösség 2020/2021. 

tanév év vége 
 
A munkaközösségi 
munkaprogram 
időarányos 
megvalósulása, különös 
tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelvoktatás, 
természettudományos 
oktatás, sport, 
művészeti nevelés, 
egészség- és 
környezettudatosság, 
kompetencia alapú 
oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

A munkaközösségi munkaprogram teljesítése időarányosan 
realizálódott, részben megvalósult a lehetőségekhez képest: 
• 2020 szeptemberében a zsibongóban EU info pontot 

hoztunk létre az EPAS junior nagykövetekkel. Felelős: 
Seres Erzsébet 

• 2020. 09. 22-én megtörtént az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája programban való részvételünk 
minősítő értékelése. Felelős: Seres Erzsébet 

• 2020. 09. 23-án Online EU – tanóra volt az EPAS 
program keretében a 12. D osztály részvételével. Felelős: 
Seres Erzsébet 

• Az aradi vértanúk emléknaphoz kapcsolódóan 2020. 10. 
6-án tablókiállítást készítettek a tanulók Szemenyei Tamás 
szervezésében. 

• 2020. 10. 14-én Online EU – tanóra volt az EPAS 
program keretében a 11-12. évfolyamos földrajz fakultációs 
és a Mendöl Tehetségprogram diákjai részvételével. 
Felelős: Seres Erzsébet 

• A 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti 
ünnepéhez kapcsolódóan tablókiállítást készítettek a 
tanulók 2020. október 23-ra Szabó Melinda szervezésében. 

• Az iskolai beiskolázáshoz kapcsolódóan tájékoztató 
kisfilmet készítettünk a humán tagozatról Seres Erzsébet 
és Süle Margit szervezésében a 12. C osztály 
közreműködésével. 

• 2020. 12. 9-én a nyertes EPAS iskolák online díjátadóján 
vett részt Seres Erzsébet. 

• 2021. 02. 25-ére a kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja alkalmából a 11. C humán tagozatos tanulói 
szakirodalom alapján történelmi cikkeket írtak Mucha 
János szervezésében, amely megosztásra került az 
intézményi Microsoft Teams rendszerében. 

• 2021. 03. 8-án és 19-én Európai Parlamentben Virtuális 
tárlatvezetésen vettünk részt a 12. D osztály, 10. C humán 
tagozat, 11-12. évfolyam földrajz fakultáció és a Mendöl 
Tibor Tehetségprogram diákjaival. Felelős: Seres Erzsébet. 

• 2021. április 16-ára a Holokauszt áldozatainak 
emléknapjához kapcsolódóan személyes történelem 
alapján kutatómunkát végzett és cikket írt Szabó Melinda 
tanárnő, amely megosztásra került az intézmény Microsoft 
Teams rendszerén keresztül. 

• 2021. 04. 27-én Online TörténÉSZ-klubot szerveztünk, 
ahol Kelemen Ernő, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Történelem MA hallgatója tartott előadást Vikingek és 



magyarok, avagy Ragnar és Lehel Frankföldön (a nyugatot 
támadó 9-10. századi normann és magyar hadjáratok 
összehasonlítása) címmel. Felelős: Seres Erzsébet 

• 2021. 05. 28-án Európa-napot szerveztünk a Mendöl 
Tibor Tehetségprogram diákjaival, akik EPAS junior 
nagykövetei. Felelős: Seres Erzsébet 

• 2021. 06. 04-én jelenléti oktatás alatt a Nemzeti 
Összetartozás emléknapja alkalmából tablókiállítás és 
rádióműsor volt Szemenyei Tamás szervezésében. 

A többi program sajnos elmaradt vagy felfüggesztésre került a 
koronavírus-járvány terjedésével elrendelt veszélyhelyzet miatt. 

Az érintett terület 
tanulmányi, és nevelési 
állapotának 
legfontosabb mutatói 
(különös tekintettel az 
egyéni tehetség-
gondozás, 
felzárkóztatás, a sikeres 
érettségire való 
felkészítés területére)  

A sikeres érettségi vizsga letételéhez szükséges készségek és 
kompetenciák fejlesztése megtörténik a középiskolai 
évfolyamok alatt. Az érettségire való intenzív felkészítés 
történelem fakultációkon (12. évfolyam szaktanára Mucha 
János; 11. évfolyam szaktanára Seres Erzsébet), humán 
tagozaton (9. C Erostyák Zoltán, 10. C Seres Erzsébet, 11. C 
Mucha János 12. C Mucha János) és a 12. évfolyamos 
történelem órákon történt (szaktanárok: Mucha János, 
Szemenyei Tamás, Erostyák Zoltán, Seres Erzsébet). Az 
érettségi felkészítés megtörtént a 12. évfolyamos osztályokban. 
Az érettségi témaköröket átismételve módszeresen gyakoroltuk 
az érettségi jellegű feladatokat, esszéket. Az online oktatás 
megnehezítette az érettségire való felkészülés lehetőségét, de 
így is megvalósítható lett volna, ha a tanulók készülnek és 
elvégzik a kijelölt feladatokat.  
Az érettségi felkészüléshez a 12. E osztályban külön felkészítő 
órát tartott Erostyák Zoltán gyakorlással. 
A 12. történelem emelt szintű érettségi előkészítő tanulói 
változatos képességűek a nagyon gyengétől a kicsit gyengén át a 
jóig. Ott lassabb volt az előrehaladás, de a tanórákon ők is 
ismételtek és gyakoroltak esszéket. Emelt szintű történelem 
érettségire való felkészülésnél általános gond, hogy kevesebbet 
tanulnak/tudnak a felkészülés során, mint amennyi elvárható 
ezen a szinten.  
Emelt szintű történelem érettségire külön felkészítő 
foglalkozásokat tartott Seres Erzsébet a 12. D osztály tanulói 
számára (5 fő). 
2021.01.18-án a 12. évfolyam tanulói önkéntes online 
próbaérettségin vettek részt 32 fővel Mucha János 
szervezésében. 
Földrajz tantárgyból az érettségire való felkészítés földrajz 
fakultáción történt Seres Erzsébet vezetésével 15 fő 
részvételével. A tanulók eljártak a foglalkozásokra és a kiadott 
feladatokat elvégezték. 
Dr. Blahó János Hajdu Sándor 12. D osztályos tanuló OKTV 
pályamunkájának elkészítését mentorálta. 
Tananyag teljesítése: sajnos történelem tantárgyból 1 év alatt 
kell megtanítani a korábbi 1,5 év anyagát 9-10. évfolyamon és 
ez feszített munkatempót, magas elvárást jelent a tanulók és a 



szaktanár számára egyaránt. A heti 2 tanóra erre kevés 9 - 10. 
évfolyamon és sajnos az új helyi tantervi óraszámok szerint 
sincs több óra. 
Sajnos gond az új NAT miatt a jelenlegi 9. évfolyam sikeres 
előrehozott földrajz érettségijére való felkészülés, felkészítés! 
Mindenképpen fontos lenne a sikeres érettségihez a földrajz 
fakultáción való részvétel.  
Történelemből a kilencedik évfolyam az év eleji nehézségek 
miatt (tanárváltás, óra elmaradások, tanári betegség miatt) eleve 
hátránnyal indult a történelem oktatásban, amit utána nem 
sikerült teljesen áthidalni.  Ezt a novemberben „beköszöntő” 
digitális oktatás csak súlyosbította. A munkaközösség-vezető 
törekedett a szaktanárral való folyamatos konzultációra. 

A munkaközösség által 
végzett és/vagy 
feldolgozott belső 
mérések eredményei, 
tapasztalatai. 

Az ismeretelsajátítás rendszeres ellenőrzése megtörtént a 
történelem és földrajz órákon. A munkaközösség tagjai az egyes 
témakörökben kisdolgozatokkal, témazáró dolgozatokkal, 
tanulói házi dolgozatokkal, projektfeladatokkal, online 
tesztekkel mérték a tanulók teljesítményét, és ennek 
eredményét a tanulókkal közösen értékelték. A tanév során a 
dolgozatok értékelése a munkaközösség által elfogadott 
szempontok alapján történt (pontozás a dolgozatoknál, 
érdemjegy és % határok egyformasága).  
Tapasztalat, hogy a tanulók nem készültek rendszeresen minden 
órára, a tanórai ismétlések alkalmával sokan nem képesek 
hozzászólni az adott témákhoz. Az online oktatás során 
esetenként néhányan nem adták be határidőre a heti házi 
feladatokat. 

A munkaközösség 
működése (szakmai 
munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, 
innováció, IKT 
eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú 
oktatás) 

A munkaközösségekben jó szakmai munka folyik.  
Többségében a tanmenet alapján, az óraszámoknak megfelelően 
megtörtént a tananyag elsajátítása (kivéve a 9. A, B, C info, D 
osztályokban a fentebb említett okok miatt). A problémás 
esetekben a kollégák segítséget nyújtottak egymásnak. A 
munkaközösség tagjai használtak IKT eszközöket a 
hagyományos tanítási órákon és az IKT eszközök használata az 
online tanítási órákon is folyamatos volt. Az online oktatásra 
való átállás nehézségeit megkönnyítette a munkaközösségi 
továbbképzés a Teams felületéről.  
A tanítási órákon kompetencia alapú oktatás is folyik. 
A munkaközösség törekszik a személyes vagy online 
platformon történő továbbképzéseken való részvételre 
(Békéscsabai POK Tanévnyitó Szakmai Műhely, Ökopedagógia 
továbbképzés, Fenntarthatósági Témahétre felkészítő képzés, 
EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális 
kompetencia fejlesztése” továbbképzés, Új lehetőségek a 
pénzügyi nevelésben továbbképzés, EPAS, Pénziránytű 
Alapítvány és Vodafone digitális továbbképzései, Tempus 
Közalapítvány a Tanulás jövője című továbbképzés, NKP 
használatáról továbbképzések, Oktatási Hivatal továbbképzései: 
önértékelés, eDIA használata) és konferenciákon való 
részvételre (Szakmai és tanügyi kihívások a köznevelés új 



rendszerében, II. Kárpát-medencei Módszertani konferencia). 
A munkaközösség részt vett az iskolai Öko munkacsoport 
munkájában. Felelős: Mucha János, Seres Erzsébet 
Folyamatos taneszköz fejlesztést (könyvtár részére) végzett az 
Öreg Diák Baráti Körön keresztül és egyénileg (Földgömb 
folyóiratok felajánlása) Dr. Blahó János. 
A munkaközösség tagjai közül Dr. Blahó János és Erostyák 
Zoltán végez tudományos tevékenységet (előadások tartása, 
publikációk, szerkesztői tevékenység): A MI OROSHÁZÁNK 
tudományos folyóirat szerkesztése, tudományos publikációk, 
kutatás (kutatói terv alapján) történik.  
Dr. Blahó János Mendöl Tibor szellemi örökségének 
gondozását végzi. 
Dr. Blahó János a belső képzési rendszer szervezeti kereteinek 
fejlesztését és támogatását végzi. Indirekt módon támogatja az 
iskola szakértőinek tudásmegosztó szerepét és szaktanácsadói 
munkáját. A tantárgygondozás - iskolai tehetséggondozó 
program kimunkálását, feltételrendszerének biztosítását végzi. 
A SZTE – rezidens iskolai kapcsolat tartalmi kereteinek 
kidolgozását és a kapcsolatrendszer működtetését végzi. 
Intézményi szinten részt veszünk és támogatjuk a rezidens 
program és a tehetségprogram megvalósulását. 

A munkaközösség 
pályázatokkal 
kapcsolatos 
tevékenysége (részvétel 
intézményi stb. 
pályázatok 
megvalósításában, 
benyújtott pályázat, 
megvalósítás, lezárás, 
stb.). 

A munkaközösség részt vesz az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája Program iskolai sikeres megvalósításában 
ebben a tanévben is. 
A Fedezd fel Európát! pályázaton nyert tanulmányi kirándulás 
megvalósulása a 2021-20221. tanévre halasztódott a 
koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt. 

Az információs jegyek 
száma megfelel-e a 
tantárgy óraszámának? 
(Csak azokat az 
osztályokat, 
tantárgyakat kell 
megjelölni, ahol nem 
felel meg az 
előírásoknak!) 

Információs jegyek száma: a heti 1 órás tantárgy esetében 
félévente 3 jegy, a heti 1,5-3 órás tantárgy esetében havi 1 jegy 
(félévente 4-5); a heti 3,5-5 órás tantárgy esetében havi 1,5 jegy 
(félévente 7-8 jegy) a digitális tanrend miatt néhány helyen nem 
valósult meg (tartós betegség, hiányzások miatt). 

A hatékonyságra, az 
egyéni 
tehetséggondozásra, 
felzárkóztatásra tett 
konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény 
esetleg forrás 
megjelölése). 

A magasabb elvárásoknak a gyengébb képességű tanulókból 
álló osztályok nem tudnak megfelelni, ezért lehet a gyengébb 
teljesítmény a 9. D, 10. D 11. D és a 12. D osztályban. A 
gyengébb teljesítmény további oka még, hogy vannak tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók, sokuknál negatív a tanuláshoz 
való hozzáállás. A tanagyag lassabb tanulására, többszöri 
átismétlésére nincs idő heti 2-3 óra mellett.  
Szaktanárok külön gyakorló feladatokat küldenek a tanulóknak, 
de elvárás, hogy az egyéni felelősség működjön. 



A 9. D osztályban felzárkóztató foglalkozások történtek 
történelem tantárgyból.  
A JUNIOR Akadémia Programban rejlő lehetőségek 
tudatosabb kiaknázása.  
SZTE Kutató Iskola lehetőségeinek áttekintése 
Folytatni az OKTV és verseny hagyományokat. 

A munkaközösség 
ökoiskolai programban 
tett vállalásainak 
teljesülése. 

A történelem és a földrajz tantárgy keretein belül a témakörökbe 
ágyazva jelent meg a környezettudatosság és az 
egészségtudatosság. A kollégák a tanmenet szerint zöld órákat 
tartottak.  
Részt vettünk a fenntarthatósági témahét programjaiban 2020. 
október 5-13 között és 2021. 04. 19 - 23 között. Felelős: Seres 
Erzsébet, Dr. Blahó János, Kis János, Nagyné Dömötör Márta 
(lásd külön beszámolóban). 
2020. 10. 13-án Fenntartható jövő? címmel Dr. Blahó János 
tartott előadást a zsibongóban. 

Óralátogatások száma, 
helye, tapasztalata. 

Seres Erzsébet munkaközösség-vezető segítő szándékú, 
támogató óralátogatásokat tett Kelemen Ernő egyetemi 
hallgatóval együtt a szaktanároknál (Mucha János, Erostyák 
Zoltán, Szemenyei Tamás, Bánhegyi Edina, Szabó Melinda, Kis 
János, Nagyné Dömötör Márta) 2021. április hónapban, amikor 
az óralátogatások keretében ellenőrizte a tanulók és tanárok 
tanórai tevékenységét.  
Dr. Blahó János digitális formában Erostyák Zoltán 
szaktanárnál tett óralátogatást. 

Munkaközösséget 
érintő tehetségsávok 
működése, értékelés, 
javaslat. Javaslat a 
következő tanévben 
ismét, vagy újólag 
indítandó 
tehetségsávokra. 

A Mendöl Tibor Földrajz Tehetségprogramban földrajzból 
14 fő vett részt, melynek keretén belül az Euroscola Versenyen, 
online előadásokon, Online Európa-napon, online 
továbbképzéseken, földrajz témájú versenyeken (OKTV, Jakucs 
László Nemzetközi Földrajzverseny, Kovács János országos 
Földrajzverseny) vettek részt a diákok és Európa – napot 
szerveztek Seres Erzsébet irányításával és Dr. Blahó János 
együttműködésével. 

Javaslat a következő 
évben megrendezendő 
tehetségnapon való 
részvétellel 
kapcsolatban. 

• Tanár-diák helytörténeti kutatások a humán tagozatos 
csoport részvételével. Felelős: Erostyák Zoltán 

• 9. C humán tagozatos csoport tevékenységének 
bemutatása. Felelős: Mucha János. 

• Európai Parlament Nagykövet Iskolája Program 
bemutatása. Felelős: Seres Erzsébet 

• OKTV-n, OTDK-n részt vevő tanulók előadása. 
Felelős: Dr. Blahó János és Seres Erzsébet 

• Dr. Blahó János a SZTE TTK nagyköveteként, a 
JUNIOR Akadémiai Program mentoraként és a rezidens 
munkaprogram alapján. 

Munkaközösség által 
szervezett, 
lebonyolított 
programok, versenyek, 
azok főbb mutatói. 

l. 1 pontban 



Legfontosabb 
versenyeredmények 
bemutatása. 

• Földrajz OKTV-n országos 4. helyezést ért el Hajdu 
Sándor a 12. D osztályból. Felkészítő tanára: Seres Erzsébet, 
Dr. Blahó János. 

• Jakucs László Országos Földrajzversenyen 2 x 2 tanuló 
indult 2 csapatban - Hajdu Sándor és Szemenyei Zsolt, 
nemzetközi 13. helyezést ért el, Ottroba Tímea, Samu 
Rebeka, nemzetközi 29. helyezést ért el. Felkészítő tanár: 
Seres Erzsébet.  

• A Kovács János Országos Földrajzverseny országos 
döntőjén országos 1. helyezést ért el 2020-ban és 2021-ben is 
továbbjutott az országos döntőre Hajdu Sándor 12. D 
osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Seres Erzsébet 

• A Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz- Földtan 
versenyen Nyilas Márton 8/8. osztályos tanuló 2020-ban a 
megyei fordulóban 2. és 2021-ben 1. helyezést ért el, Csép 
Olivér 7/8. osztályos tanuló 2021-ben megyei 1., Gordos 
Dominik  7/8. osztályos tanuló 2021-ben 3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Kis János. 

Belső 
információáramlás, 
kapcsolatok, javaslatok 
a fejlesztésére. 

A munkaközösség tagjai között folyamatos a belső 
információáramlás (személyesen, e-mailben, online módon, 
munkaközösségi megbeszéléseken, rendezvényeken, szertárban, 
a tanári szobában, Microsoft Teamsen keresztül), szükség esetén 
tematikus megbeszéléseket tartunk (pl. rendezvények), részt 
veszünk a Békéscsabai Pedagógiasi Oktatási Központ 
szaktanácsadói által megvalósított továbbképzéseken (IKT 
eszközök használatáról szaktanácsadói konzultáció, Mérés-
értékelés szaktanácsadói továbbképzés). 
A rezidens programban és az OOKA keretei közötti 
tevékenység. Felelős: Dr. Blahó János. 

A munkaközösség 
részvétele a pedagógus 
önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben.  

A vezetői önértékelésben a kollégák a kérdőív kitöltésével 
vettek részt. 
 

A vezetői és az 
intézményi 
tanfelügyelet 
lezárásaként készült 
intézkedési tervek 
megvalósulásában való 
részvétel. 

A vezetői és az intézményi tanfelügyelet lezárásaként készült 
intézkedési tervek megvalósulásában a munkaközösség 
konstruktívan együttműködött. 

Munkaközösségi 
megbeszélések az első 
félévben: időpont, 
téma. 

• 2020. augusztus 25. munkaközösségi megbeszélések (2): 
munkaközösségi munkatervek és az éves feladatok 
megbeszélése, tervezése. 

• 2020. szeptemberében tantárgygondozásban Vranka 
Viktorral, majd Zsótérné Nemes Irénnel szakmai konzultáció 
során a történelem tantárgy helyi tantervének, a történelem 
tantárgy értékelési rendszerének megbeszélése történt. 

• 2020. szeptember folyamán a digitális távoktatásban 
tapasztalt hiányosságok és lemaradások felmérése történt és a 
munkaközösségi digitális munkarend aktualizálása. 



• 2020. szeptember 28-án munkaközösségi megbeszélés - 
belső tudásmegosztás. 

• 2020. október 12-én belső tudásmegosztás - Microsoft 
Teams használatáról. 

• 2020. november 16. után: elektronikus kommunikáció a 
munkaközösség tagjai között. 

• 2020. november 30. Az interaktív tanulásszervezéssel 
kapcsolatos módszertani tréning (mobil eszközök, online 
tantermek) – online szaktanácsadói konzultáció Magyar 
Istvánnal. 

• 2021. február 15-én: tanulói órai aktív jelenlét 
megvalósulása (kép, hang, órai munka), hiányzások kezelése, 
házi feladatok elkészítése, ellenőrzése, értékelés, ellenőrzés 
formái, fajtái, emléknapok: február 25., április 16. (online 
módon), online EU óra és online EP látogatások lehetősége, 
szóbeli érettségi témakörök ismertetése a tanulóknak, 
tudásmegosztás a Teams-ben, Mi, Orosháziak (Dr. Blahó 
János), Föld napja, Fenntarthatósági Témahét, javaslatok. 

• 2021. április 12-én: digitális tanrend tapasztalatai (tanulói 
feladatok értékelése és visszajelzés fontossága, tanári 
segédanyag: ppt, vázlat, IKT anyag a tanulók számára!), 
tankönyvrendelés, Holokauszt áldozatainak emléknapja, 
történelem és földrajz atlaszok az érettségire, gyakorló tanár 
tanítási gyakorlata, Fenntarthatósági Témahét eseményei: 
2021.04. 19-23, Fenntarthatóság tantárgy 

• 2021. június 21-én: földrajz munkaközösségi munkaterv, 
munkaközösségben vállalt feladatok, többletköltség-tervezet 
megbeszélése. 

• 2021. június 22-én: történelem munkaközösségi munkaterv, 
munkaközösségben vállalt feladatok, többletköltség-tervezet 
megbeszélése. 

A digitális oktatás 
legfontosabb 
tapasztalatai, a 
munkaközösség 
speciális tapasztalatai a 
tantárgyak oktatásával 
kapcsolatban. 

• A digitális platformokat a szaktanárok egyre inkább kellő 
biztonsággal használják.  

• Sok esetben a diákok nem csatlakoztak fel az órára, vagy 
nem tették lehetővé a kommunikációt, így meglehetősen 
nehéz volt az óratartás. 

• Az online oktatás során esetenként néhányan nem készítették 
el vagy nem adták be határidőre a kötelező házi feladatokat, 
nem vettek részt az online órákon. 

• Vannak diákok, akiknek a digitális oktatás jobban működött. 
Vannak viszont, akik kevésbé vettek részt a tananyag 
feldolgozásában. Nekik mindenképp a hagyományos tanítási 
rend a megfelelőbb. 

• A digitális oktatás során érezhetően visszább esett a tanulók 
aktivitása, főleg azoknál a diákoknál volt tapasztalható, akik 
egyébként sem vették olyan nagyon komolyan a tanulást, bár 
érezhetően a többieket is megviselte a személyes kontaktus 
hiánya. 

• A legfontosabb tapasztalat az, hogy a diákok hajlamosak 



elbújni a kibertérben, és nagyon nehéz őket rábírni, hogy 
tényleg csinálják meg rendesen a rájuk kiszabott feladatokat. 
Emiatt sokan elhanyagolták a tanulást, visszatérve májusban, 
pedig nem tudták felvenni a megfelelő tempót, de ez nem 
mindenkire igaz. A digitális oktatásban csorbult a tanár-diák 
kapcsolat és a szinte egész éves digitális oktatás kihatott a 
jegyek alakulására is. 

• Az órán lemaradó, kevésbé motivált gyerekek még jobban 
lemaradtak a digitális oktatás során. 

• A tanulók többsége a feladatát megfelelően elvégezte. 
Többletmunkával sem lehet elérni a hagyományos oktatás 
színvonalát. A tavaszi időszakhoz képest már többféle 
oktatási módszert tudunk alkalmazni, de a személyes 
jelenlétet nem pótolják. 

• Nehéz motiválni a diákokat, az osztályozás kifejezetten 
problémás, mert nem tudjuk ellenőrizni, tényleg egyedül 
dolgoznak-e a diákok. 

• Nehéz a tanulókat motiválni a földrajz tantárgy tanulására. 
Sok lehetőség van viszont a digitális eszközök használatára, 
sokszínű tananyagbemutatásra. A földrajzot lehet 
változatosan tanítani digitális környezetben, bár az órák 
előkészítése kissé időigényes. De hosszútávon kifizetődő. 

• Történelem tantárgyból a szaktanárok a források 
gyakorlásához külön, otthoni feladatokat adtak, letöltött / 
nyomtatott munkafüzetekből tudtak a tanulók dolgozni az 
órai anyag mellé. 

• Nagy létszámú osztálynál a szóbeli számonkérés nehezen és 
ritkán valósítható meg. Egy diákra kevés alkalommal kerül 
sor az online órán. 

• Általánosságban azért elmondható, hogy a tanítás 
zökkenőmentes, a diákok nagy része tisztességgel elvégezte 
a feladatokat és az órákon is képesek voltak figyelni. 

• Nagyon sok időt igényel a digitális tanórákra a szakmai 
anyagok összeállítása, gyakorló feladatok készítése. 

• Sokkal nehezebb, több időt igényel az elkészített tanulói 
feladatok elektronikus javítása. 

• Nagyon sok időt kell a számítógép előtt ülni, a kevés 
testmozgásnak már egészségkárosító hatásai vannak! 

• A későbbi, rendes tanítás időszakában az iskolai technikai 
eszközök amortizációja miatt (pl. a projektorokban az izzó 
cseréjére sincs pénz!!!) a digitális tanítás módszerei kevésbé 
lesznek alkalmazhatóak.  

• A későbbi, rendes tanítás időszakában az iskolai 
internethasználat megbízhatatlan működése miatt a digitális 
tanítás módszerei kevésbé lesznek alkalmazhatóak. 

• A digitális munkarend megvalósítása nagyban függ a 
technikai feltételek (laptop, internet) meglététől. 



• Online órák tartása heti 1-2 alkalommal, vázlatokkal 
kiegészítve megvalósultak. 

• A digitális tanrend okozta hiányosságokat elkezdtük 
feltárni, pótlásuk elkezdődött, szeptembertől folytatjuk. 

• Szükséges lenne a digitális tanrendben alkalmazható 
objektív értékelések, számonkérések kidolgozása, ahol 
kiküszöbölhető a másolás, puskázás stb. 

Javaslatok egy 
esetleges következő 
digitális munkarend 
előkészítésére. 

• Az iskola munkabizottságot kíván létrehozni az új 
munkarend és feltételrendszerrel kapcsolatban. 

Egyéb észrevételek, 
javaslatok. 

• A földrajz előadóban a projektor rossz, a laptop 
billentyűzete nem megfelelő. Ez megnehezíti az IKT 
eszközök használatát! 

• Javasolt további munkaközösségi megbeszélések tervezése, 
aktuális témák megbeszélése, stratégiai tervezés.  

• Át kell gondolni a földrajz érettségi felkészítést, mivel 
várhatóan növekedni fog az előrehozott érettségizők száma 
földrajzból. 

• A 10. évfolyamos földrajz tananyag nagyon sok a heti 1 
órára. Itt szükség lenne többlet órára! 

• A magas osztálylétszámok miatt kevés szóbeli feleletre van 
lehetőség. Javasolt lenne a Pedagógiai Programban a 
kötelezően előírt osztályzatok számának csökkentése, 
illetve a szövegben az osztályzatok száma helyett az 
osztályozhatóság megjelenítése. 

• A jövő tanév elején szükség lenne történelemből 
felzárkóztatásra, többlet órára a digitális oktatás okozta 
hiányosságok pótlására. 

• A JUNIOR Akadémia Programban rejlő lehetőségek 
tudatosabb kiaknázása.  

• SZTE Kutató Iskola lehetőségeinek áttekintése 
• Javasolt a történelmi emléknapok megünneplésének további 

folytatása. 
• Javaslat a munkaközösségen belüli közös kutatás és 

publikációs tevékenység. 
• Javaslat a további eredményes, OKTV és versenyfelkészítő 

tevékenység folytatása. 
• Fontos és jó a munkaközösség belső tudásmegosztása, a 

tapasztalt kollégák szakmai mentori szerepvállalása. 
• Munkaközösségi munkaprogram megvalósításában való 

hatékony, együttműködő, arányos részvétel. 
 
Orosháza, 2021. június 23. 
                                                                                                    Seres Erzsébet 
                                                                                               Munkaközösség-vezető 



Munkaközösségi beszámoló 
Gazdálkodási – informatika –digitális kultúra - életvitel –-
technika és tervezés munkaközösség 2020/2021. tanév vége 

 
A munkaközösségi 
munkaprogram idő-
arányos megvalósu-
lása, különös tekin-
tettel a kiemelt cé-
lokra  
(idegen nyelv okta-
tás, természettudo-
mányos oktatás, 
sport, művészeti 
nevelés, egészség- 
és környezettudatos-
ság, kompetencia 
alapú oktatás, szer-
vezeti kultúra fej-
lesztése). 

A 2020-2021. tanévben a munkaközösség tagjai: 
• Baukó Beáta 
• Borombós Péter 
• Kulcsár László Tibor 
• Kulcsár-Magola Helga 
• Lengyelné Makay Helga 
• Misinszki István 
• Sifter Anett 
• Verasztóné Kádár Katalin 
Média tárgyat az adott tanévben tanító szaktanár: Varga László 
Óraadók ebben a tanévben: 
o Klamentné Zelman Ildikó 
o Mészáros Melinda 
Áttanítók Oroszné Vass Ildikó és egy technika szakos kolléga 
 

Technika tantárgy 
 

A Technika és tervezés tantárgy felmenő rendszerben iskolánkban fog 

történni. Felkészülni, előkészülni erre a feladatra, s megkezdeni az 5/8 

osztály oktatását. (Szervezés alatt a technika szaktanterem elkészítése) 

Borombós Péter végzi ezen tantárgy tanítását. 

 
 

Gazdálkodási tantárgy 
 

Tantárgy Osztály 

Gazdasági és pénzügyi kultúra (1 óra) 10. D 

Közgazdasági és pénzügyi ismeret (1,5 óra) 12. E 

Etikus vállalkozói ismeretek (1,5 óra) 12. E 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. A 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. B 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. C 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. D 

Életvitel és gyakorlat (1 óra) 12. E 
Év végi jegyek 

Tantárgy Osztály 
Év év 
végi 
átlag 

Tantárgyi 
dicséretek 

száma 

Elégtelen 
osztályzatot 

kapott 
tanulók 
száma 

Elégtelen 
osztályzatot 

kapott 
tanulók 

neve 

Óraszámok 
és tan-
anyag 

teljesítése 

Gazdasági és 
pénzügyi 
kultúra 

10. D 4,23 2 0 0 rendben 



Etikus vállal-
kozási ism. 

12.E 4,4 0 0 0 rendben 

Közgazdasági 
és pénzügyi 
ismeretek 

12. E 4,4 2 0 0 rendben 

Életvitel és 
gyakorlat 

12. A 4,39 4 0 0 rendben 

Életvitel és 
gyakorlat 

12. B 4,57 5 0 0 rendben 

Életvitel és 
gyakorlat 

12. C 4,46 4 0 0 rendben 

Életvitel és 
gyakorlat 

12. D 3,92 3 0 0 rendben 

Életvitel és 
gyakorlat 

12. E 4,18 0 0 0 rendben 

 
1.Munkaközösségben vállalt és elvégzett feladatok a tanévben: 

• Tanulmányi versenyekre (online) diákok jelentkeztetés  
• Versenyek előkészítése, diákok ösztönzése 
• Kapcsolattartás a BGE koordinátorával és a Pénziránytű Ala-

pítvánnyal. 
• Fakultáció tartása, érettségi vizsgára való folyamatos felkészí-

tés 
• Pénzügyi kultúra fejlesztésének keretében részvétel továbbkép-

zésen ill. kapcsolattartás a Pénziránytű Alapítvánnyal 
• PÉNZ7 program előkészítése lebonyolítása a 10. D és a 12. E 

osztály gazdasági csoportjaiban. 
 

2.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, (csoport neve, tanulók száma, 
osztálya) 
Tehetségsávot nem tartottam.  
Fakultáció keretében az érdeklődő tanulóknak  gazdasági és pénzügyi 
témában felkészítést tartottam. 
 
3. Versenyre való jelentkezés, versenyeredmények /név, osztály, 
verseny neve és eredmény szerint/: 
 
BGE Kevin versenyének első három online fordulóján 2 csapat vett 
részt a 12 E osztályból, sajnos az országos döntőbe nem jutottak to-
vább.  
Egyik csapat tagjai Ángyán Ivett, Marsowszki Krisztina,  Nagy Dorina 
és Péter.Szabó Edina volt. A másik csapat tagjai Kalaitzi Zoi, Kiss 
Milán, Kvak Barbabás és Sárközi Gergő. 
 
A 10/8 osztályból egy csapat jelentkezett online pénzügyi versenyre ( 
Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! 2021). A csapat a megyei 
fordulóba jutott. Felkészítésükben segítettem a csapatot továbbá a 
versennyel kapcsolatos online tanári felkészítőn is részt vettem. 
 
4. Érettségire való felkészítés üteme, esetleges nehézségek, gondok:  
 
A 12 E osztályból 4 tanuló középszinten 2 tanuló emelt szinten, a 12. 
D osztályból 3  tanuló érettségizett gazdasági ismeretekből.  
A felkészítés folyamatos volt az órákon  és fakultáció keretében is. A 



projektmunka témájának kiválasztása, forrásgyűjtés és a dolgozatírás 
megtörtént. Konzultációs lehetőség folyamatos volt. Az emelt szintre 
készülő diáknak egyéni felkészítési lehetőség is biztosított volt. 
Az érettségi eredménye mind emelt szinten, mind középszinten jól 
sikerült. Emelt szinten az egyik 98 %-os, a másik 90 %-os jeles lett. 
Középszinten is mindkét osztály tanulói jól teljesítettek. Ötös és jó 
eredmények születtek.. 
 

Informatika  digitális kultúra tantárgycsoport 
 

Kisgimnáziumi 5/8-8/8 osztályok 
Tanító kollégák: 

• Kulcsár-Magola Helga 
• Verasztóné Kádár Katalin 
• Baukó Beáta 

5/8-6/8 osztályokban Digitális kultúra tantárgy  
7/8-8/8 Informatika tantárgy  
 
 

Tantárgy Osztály 
Év év 
végi 
átlag 

Tantárgyi 
dicséretek 
száma 

Elégtelen 
osztályzatot 
kapott 
tanulók 
száma 

Elégtelen 
osztályzatot 
kapott 
tanulók 
neve 

Óraszámok 
és tan-
anyag 
teljesítése 

Digitális 
kultúra 1. 

5/8 4,36 0 0 0  

Digitális 
kultúra 2. 

5/8 4,27 3 0 0  

  4,31 3    
Informatika1. 6/8 4,61 4 0 0  
Informatika 2. 6/8 4,47 1    
  4,54 5    
Informatika 1. 7/8 4,1 2 0 0  
Informatika 2. 7/8 4,71 4    
  4,4 6    
Informatika 1. 8/8 4,13 0 0 0  
Informatika 2. 8/8 4,59 3    
  4,36 3    

 
9-12. évfolyam 
 
Tanító kollégák: 

• Baukó Beáta 
• Kulcsár László 
• Zelmanné Klement Ildikó 
• Verasztóné Kádár Katalin 
• Mészáros Melinda 

 
9. évfolyam: Digitális kultúra, 10.-11.-12. évfolyam Informatika 

Tantárgy Osztály Tanító kolléga 
Át-
lag 

Dicsé-
ret 

Elégtelen osztály-
zatot kapott tanuló 

Digitális kultúra 9.A 
Zelmanné Klement 
Ildikó 4,61     

Digitális kultúra 9.A Kulcsár László 4,08     

      4,35     



Digitális kultúra 9.B  Baukó Beáta 4,63     

Digitális kultúra 9.B 
Zelmanné Klement 
Ildikó 4,45     

      4,54     

Digitális kultúra 9.C informatika 
Baukó Beáta- Kulcsár 
László 4,21 1   

Digitális kultúra 9.C humán 
Zelmanné Klement 
Ildikó 3,6     

      3,91     

Digitális kultúra 9.D  Baukó Beáta 4,43 1   

Digitális kultúra 9.D  Baukó Beáta 4,5     

      4,47     

Digitális kultúra 9_8 
Verasztóné Kádár 
Katalin 4,94 1   

Tantárgy Osztály Tanító kolléga   
Dicsé-
ret 

Elégtelen osztály-
zatot kapott tanuló 

Informatika 10.A Mészáros Melinda 5     

Informatika 10.A Baukó Beáta 4,4     

      4,7     

Informatika 10.B Mészáros Melinda 4,84     

Informatika 10.B Baukó Beáta 4,78 6   

      4,81     

Informatika  10.C informatika 
Baukó Beáta- Kulcsár 
László 3,83 2 1 

Informatika  10.C humán Mészáros Melinda 4,76     

      4,3     

Informatika 10.D sport Baukó Beáta 3,8 3   

Informatika 10.D általános Mészáros Melinda 4,86     

      4,33     

Informatika 10_8 Baukó Beáta 4,57 3   

Informatika 10_8 Mészáros Melinda 5     

      4,79     

Tantárgy Osztály Tanító kolléga   
Dicsé-
ret 

Elégtelen osztály-
zatot kapott tanuló 

Informatika  11.C 
Baukó Beáta Kulcsár 
László 4,06 4   

Informatika  11.D Baukó Beáta  4,54 2   

Informatika  12.E 
Baukó Beáta Kulcsár 
László 3,81 1   

Informatika  12.D Kulcsár László 3,94 4   

            
Informatika tago-
zat  

Évvégi ered-
mény         

9. évfolyam 4,21         

10. évfolyam 3,83         

11. évfolyam 4,06         

12. évfolyam 3,81         

Átlag 3,9775         

 
 
 
 



1.Munkaközösségben vállalt és elvégzett feladatok a tanévben: 
• ECDL szervezés és vizsgáztatás, átállás az automatikus vizs-

gáztatásra: A külső vizsgázók vizsgáztatása szünetelt. Decem-
ber hónapban, hagyományos vizsgával, sikerült közel 100 vizs-
gát lebonyolítani saját tanulóink számára. Januárban néhány au-
tomatikus vizsgát is lebonyolítottunk, saját tanulóinknak. Fo-
lyamatosan kiszolgáltuk dokumentumokkal a külső partnereket, 
annak érdekében, hogy tudjanak más vizsgaközpontban vizs-
gázni. 

• Online képzésen vettünk részt, az új rendszer megismerése ér-
dekében 

• Tehetségprogram koordinálása, tehetségsáv vezetés: A terve-
zés, elindítás maradéktalanul megvalósult, de a járványügyi 
korlátozások miatt a tehetségprogram félbeszakadt. 

• Őszi érettségi időszakban érettségi vizsgafeladatok javítása, 
szóbeli vizsgáztatás: megvalósult. 

• Tavaszi érettségi vizsgaidőszakban érettségi feladatok javítása: 
megtörtént. 

2.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, (csoport neve, tanulók száma, 
osztálya) 
Alkalmazói informatika tehetségsáv: jelentkezett 10 fő, 2 foglalkozást 
lehetet megtartani, ezt követően a tehetségprogram szünetelt. 
3. Versenyre való jelentkezés, versenyeredmények /név, osztály, 
verseny neve és eredmény szerint/: 
Baukó Beáta: Nemes Tihamér Alkalmazói verseny 3 fő 9.B (Balló 
Boglárka, Bárdos Balázs, Berényi Álmos) nem jutottak be a második 
fordulóba 
Baukó Beáta: Kozma László Országos Informatikai verseny 6 fő. 9.C 
Hajdu Dániel, V. Janecskó Dorina, Stirbicz Norman) középdöntőbe 
jutott, 9.B Kis Abigél, Oláh Eszter Gellény Anna, nem jutottak tovább 
az első fordulóból. 
 
4. Előrehozott érettségi (tanuló neve, osztálya) 
Nem volt. 
5. Érettségire való felkészítés üteme, esetleges nehézségek, gondok:  

• A 12. E osztályban a tervezettnek megfelelően haladt az érett-
ségire való felkészítés. Táblázatkezelés, adatbázis-kezelés és 
weblapszerkesztés témaköröket ismételtük, gyakoroltuk. 

• Az emelt szintű fakultáció (Baukó Beáta) bevezetésének első 
évében a digitális oktatás ellenére sikeresen teljesítették a vizs-
gát, átlagosan 59%. A vizsgázó diákok 5 fő emelt informatika 
tagozat, 9 fő általános tagozat tevődött össze. 

• Középszintű fakultáció (Verasztóné Kádár Katalin) heti 2 órá-
ban tartotta, a digitális oktatás alatt a diákok folyamatos érdek-
lődését fenntartani, kihívást jelentett mindenki számára. 

6. Osztályonkénti állapotrajz (elégtelen osztályzatot kapott tanulók 
javítási lehetőségei, tanulási nehézségekben szenvedő tanulók szá-
ma és problematikája, kevés számú információs jegyek oka): 
Egyetlen tanuló fejezte be elégtelen eredménnyel a tanévet. A digitális 
oktatás során gyakorlatilag semmiféle feladatot nem készített el, vagy 



nem küldött be. A jelenléti oktatás vissza álltával sem dolgozott az 
órán, a felajánlott javítási lehetőséggel nem élt. Végül az utolsó két 
héten karanténba került. 
Az információs jegyek száma meglátásom szerint bőségesen elegendő 
volt. A digitális oktatás során is elegendő jegyet kaptak a tanulók. 
Megjegyzendő, hogy azok a tanulók akik motiváltak a tantárgytanulá-
sára jó, vagy mondhatjuk jobb eredményt tudtak elérni, mint a jelenléti 
oktatásban. Az alulmotivált tanulók azonban nem éltek ezzel a lehető-
séggel, s nem javítottak, egyesek rontottak érdemjegyeiken. 
Tanulási nehézséggel küzdő tanulók nem jellemzőek a csoportjaimra, 
így nem is okoztak külön problémát. 
A programozás tantárgy (informatika tagozat) a kezdeti nehézségek 
ellenére, nincs megfelelő gép otthoni használatra, illetve elavult gépek 
miatt végül a digitális oktatásra mindenki számára elérhetővé vált. 
Ezen tantárgy az, ami nehézsége miatt sok tanári magyarázatot igé-
nyelt, beleértve a hiba előfordulás arányát, akadályokba ütközött szá-
mos diák inkább feladta semmint hogy, önállóan gyakorolva szebb 
teljesítményt ért volna el. 
 
Igény esetén belső képzésekkel folyamatosan javítani a tantestület 

IKT alkalmazói képességét.  

Az ITMP (Infotanár Mentor Program szakmai továbbképzése nem 
csak informatika tanároknak és online digitális kompetencia fej-
lesztésére irányuló képzések népszerűsítése. Új szotverek progra-
mok bemutatása, folyamatos a Teams támogatás nyújtás a kollégák 
felé. 

 
 

Az érintett terület 
tanulmányi, és neve-
lési állapotának leg-
fontosabb mutatói 
(különös tekintettel 
az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóz-
tatás, a sikeres érett-
ségire való felkészí-
tés területére)  

Érettségi eredmények: 
 
 

Középszint informatika 
2020 őszén előrehozottan 14 diák vizsgázott átlagos teljesítményük 86 
% volt. Ez kiemelkedő teljesítmény, ezen diákok közül 9-en emelt szin-
tű érettségire is jelentkeztek 2021 májusában. 
 

 



 
A középszintű informatika 2021. májusi időszakában az átlagos telje-
sítmény 60%. A diákok 10. évvégén befejezték az informatika tanulást, 
a digitális oktatás és a tanórai jelenléti gyakorlás hiánya miatt alakulha-
tott ezen alacsony teljesítmény. A középszintű érettségi előkészítő fon-
tosságát mutatja, hogy a magasabb teljesítményt nyújtó diákok részt 
vettek ezen órákon. 
 
 
 
Emelt informatika 

 
Emeltinformatikából összesen 14 diák vizsgázott.Informatika tagozatról 
5 fő, 9 fő általános tantervű informatikai képzésben részeseült 9-10. 
évfolyamon, ők a középszintű érettségi vizsgát 2020 őszén teljesítették. 
Egyre nagyobb arányban jelentkeznek informatikból emelt képzésre, a 
digitális kultúra tantárgy bevezetése miatt változás lesz az érettségi 
feladatsorban és minta feladatsort még nem láttunk, csak az online 
képzésben elhangzottakra hagyatkozhatunk. 

A munkaközösség 
által végzett és/vagy 
feldolgozott belső 
mérések eredmé-
nyei, tapasztalatai. 

A munkaközösség az év eleji felmérés során elvégezte az informatika 
tantárgy év eleji felmérő feladatsorának összeállítását. A felmérőt min-
den 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Az eredményeket kiértékeltük, a 
részletes értékelés a félévi értekezleten elhangzott. 
 A munkaközösségben 9. évfolyamon ECDL vizsgával rendelkező 10 
tanuló osztályozó vizsgát tett az egész éves követelményekből. Ők fel-
mentési kérelmet nyújtottak be az óra látogatása és értékelés mentes-
ség-re. 

A munkaközösség 
működése (szakmai 
munka, rendezvé-
nyek, ellenőrző te-
vékenység, innová-
ció, IKT eszközök 
alkalmazása, kom-
petencia alapú okta-
tás) 

A munkaközösség esetében az IKT eszközök alkalmazása szinte min-
den területen magától értetődő, hiszen a tanítási órák, felzárkóztató, 
vagy tehetséggondozó foglalkozásokon folyamatosan IKT eszközöket 
is használnak a tanulók és a kollégák is. 
A digitális rendre történő átállás megkönnyítése érdekében Verasztóné 
Kádár Katalin gyakorlati előadást tartott a Teams rendszer 
alkalmazásá-ról. 
Az 5/8 osztályban tanórai keretek között, minden alkalommal használ-
ják a Teams felületét, az online kommunikáció, a levelezés is készség 
szintre történő emelése, és a levelezési etikett betartása folyamatos. 

A munkaközösség 
pályázatokkal kap-

Ilyen nem volt 



csolatos tevékeny-
sége (részvétel in-
tézményi stb. pályá-
zatok megvalósítá-
sában, benyújtott 
pályázat, megvalósí-
tás, lezárás, stb.). 
Az információs je-
gyek száma megfe-
lel-e a tantárgy óra-
számának? (Csak 
azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat 
kell megjelölni, ahol 
nem felel meg az 
előírásoknak!) 

Az információs jegyek száma megfelel a PP-ban foglaltaknak, mind 
számában, mind időbeli elosztásában. 
 

A hatékonyságra, az 
egyéni tehetséggon-
dozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét 
javaslatok (adott 
osztály, óraigény 
esetleg forrás meg-
jelölése). 

Alkalmazói informatika tehetségsáv (nem működik a járvány miatt) 
6/8. osztály 
8 fő, jelenleg azonban ennél többen regisztráltak, tehát várhatóan töb-
ben is részt vennének a foglalkozásokon. ECDL csoport indítása a te-
hetség-sávban a felzárkózásukra, mivel ebben a félévben nem volt le-
hetőség indítani és az új Sophia vizsgarendszer 2021. január 1-én be-
vezetésre került, ez újabb kihívás a munkaközösségnek és a vizsgázó 
diákoknak. Mivel sem rutin, sem tapasztalat nincs ezen a téren. 
 
2020 első félévében a felzárkoztatás és az emelt érettségire való felké-
szítés kiemelten nehéz feladat a személyes kontaktus hiánya miatt. 
Digi-tális formában az egyéni segítségnyújtás az online térben különö-
sen nehéz. Nagy kihívás mind a diákok, mind az emelt informatika 
érettsé-gire készülőknek. 

A munkaközösség 
ökoiskolai prog-
ramban tett vállalá-
sainak teljesülése. 
Az 
ökomunkaközösség
be delegált tag által 
végzett tevékenység 
bemutatása. 

A munkaközösség öko munkaközösségben vállalt feladatainak eleget 
tett. A 9. évfolyamon minden csoport esetében a szükséges mélység-
ben érintette az informatika területén jelentkező problémákat, a 
fenntartha-tóságban játszott szerepet. 

Óralátogatások 
száma, helye, láto-
gatott kolléga neve, 
óralátogatás tapasz-
talatai. 

Ilyen nem volt, a digitális rendre történő átállás miatt. A Teams felüle-
ten folyamosan ellenőriztem a kiadott feladatok számát, órákra tan-
anyagegységekre lebontva. Egy esetben találtam eltérést óraadó kollé-
ganő, egyedi rendben küldte és kérte vissza a feladatokat, 
Tapasztalatom szerint a kiadott mind az órai, mind a házi feladatok 
megfeletek a követelményeknek, motiváló és fejlesztő jellegűek vol-
tak, törekedve a változatosságra. 

Munkaközösséget 
érintő tehetségsávok 
működése, értéke-
lés, javaslat. 

Alkalmazói tehetségsáv nem működött. 
Robotika tehetség sáv Papp Sándor 
Táncsics Stúdió iskolai rendezvények hiánya miatt szünetel. 
Következő tanévtől az informatika érettségi szoftverek közül a 



Kompozer program kivezetésre kerül, így mind a középszintű mind az 
emelt szintű feladatok megoldása során csak kódolással lehetséges a 
weboldalas feladat elkészítése.  Bevezetésre került a Visual Studo 
Code  program. 
 

Javaslat a következő 
félévben megrende-
zendő tehetségna-
pon való részvétellel 
kapcsolatban. 

Bemutató óra.  
Téma:  
Programozás iránti érdeklődés felkeltése 
IKT a projektmunka (HTML, CSS Bootstrap) 
Trello használata hatékonyan home-officeban 
Robotika bemutató 
Képek átalakítása, szerkesztése megjelenítése a világhálón 
 
 

Részvétel progra-
mokon, továbbkép-
zéseken 

- A digitális rendre történő átállás következtében csak on-line formá-
ban megtartott képzéseket lehetséges a szakmai fejlődés. 

• 2020. október hónapban Baukó Beáta Budapesten az ISZE 
szervezésében 2 napos Objektum Orientált Programozás képzé-
sen vett részt. 

• Haladó informatikai technológiák a köznevelésben (Szte TTIK) 
szervezésben, mely november hónapban került volna megtar-
tásra elmaradt, ennek pótlása  2021. február 26. és 2021. 
március 1-2. 

• Az ITMP online IKT Projekmunka kialakítása címen 2 napos 
online továbbképzés tartott. (Baukó Beáta vett részt rajta.) 

• Az ITMP MyFirstApp Coding Camp – mentorképzés indul on-
line módon 3 hétvégi elfoglaltsággal, mely A projektmunkák 
megvalósítása új szemléletet és oktatási megközelítést kíván. A 
hagyományos tanári szerep helyett egyre inkább a mentorként 
kell segítenünk a diákok projektalapú ismeretszerzését. 

• A digitális kultúra és az érettségi kapcsolata online továbbkép-
zés 2021. március 5-én.Részt vett: Zelmanné Klement Ildikó, 
Baukó Beáta 

• „Digitális kompetencia fejlesztése” – Középhaladó képzés: 
Kulcsár László, Kulcsár-Magola Helga, Verasztóné Kádár Ka-
talin, Baukó Beáta, Lengyelné Makay Helga, Borombó Péter 

 
 

Munkaközösség 
által szervezett, le-
bonyolított progra-
mok, versenyek, 
azok főbb mutatói. 

Digitális rendre történő átállás miatt nem volt, ilyen jellegű feladat. 

Legfontosabb ver-
senyeredmények 
bemutatása. 

Baukó Beáta: Nemes Tihamér Alkalmazói verseny 3 fő 9.B (Balló 
Boglárka, Bárdos Balázs, Berényi Álmos) nem jutottak be a második 
fordulóba 
Baukó Beáta: Kozma László Országos Informatikai verseny 6 fő. 9.C 
Hajdu Dániel, V. Janecskó Dorina, Stirbicz Norman) középdöntőbe 
jutott, 9.B Kis Abigél, Oláh Eszter Gellény Anna, nem jutottak tovább 



az első fordulóból. 
Lengyelné Makay Helga: BGE Kevin versenyének első három online 
fordulóján 2 csapat vett részt a 12 E osztályból, sajnos az országos 
döntőbe nem jutottak tovább.  
Egyik csapat tagjai Ángyán Ivett, Marsowszki Krisztina,  Nagy Dorina 
és Péter.Szabó Edina volt. A másik csapat tagjai Kalaitzi Zoi, Kiss 
Milán, Kvak Barbabás és Sárközi Gergő. 
 
A 10/8 osztályból egy csapat jelentkezett online pénzügyi versenyre ( 
Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! 2021). A csapat a megyei 
fordulóba jutott. Felkészítésükben segítettem a csapatot továbbá a 
versennyel kapcsolatos online tanári felkészítőn is részt vettem. 
 

Belső információ 
áramlás, kapcsola-
tok, javaslatok a 
fejlesztésére. 

A munkaközösség tagjai napi rendszerességgel találkoznak, megbeszé-
lik az aktuális feladatokat. Mindenki megbízhatóan figyeli a levelezőn 
érkező üzeneteket. A tagok felelősen kezelik az információkat. A 
Teams felületen is követik az információkat, egymást segítik. Teams 
felületen on-line értekezletet tartottunk az éppen aktuális feladatok 
megbeszélésére.  
Amin javítani szeretnék a jövőben az óraadó kollégák bevonása a fela-
datokba, az iskolai életbe, ez a kevés jelenléti idő miatt nehézkesnek 
bizonyult. 

A munkaközösség 
részvétele a peda-
gógus önértékelés-
ben, a vezetői önér-
tékelésben. Javaslat 
a következő tanévre 
a pedagógus önérté-
kelésre vonatkozó-
an. 

 

A vezetői és az in-
tézményi tanfelü-
gyelet lezárásaként 
készült intézkedési 
tervek megvalósulá-
sában való részvé-
tel. 

 

Munkaközösségi 
megbeszélések  idő-
pont, téma, hozott 
döntések röviden. 

2020. szeptember: géptermek rendje, tantárgyfelosztás alapján kiosz-
tott feladatok, emelt óraszámú osztály programozás tervezése, gépter-
mek átszervezése, robotika elindítása 
2020. október: digitális átállás, a munkarend kialakítása, elvárások 
megbeszélése, egységes értékelési rendszer kidolgozása 
2020. november: év eleji felmérés értékelése, beiskolázás, osztályok – 
tapasztalatok. 
20020. december (digitális): félév várható eredményei, óralátogatások 
tapasztalatai, felkészülés az érettségire. 
2021. február  félévi eredmények, beszámolók, az új érettségi hatása az 
informatika képzésre, meglévő technikai erőforrások átcsoportosítása a 
tanári és az irodák ellátására 



2021. május: tantárgyfelosztás megbeszélése, tervek célok áttekintése. 
A digitális kultúra tantárgyon belül az évfolyam szintű tananyag átcso-
portosítása, specifikus tantárgyak egy kollégához kerüljenek az évfo-
lyamon. 

A digitális oktatás 
legfontosabb tapasz-
talatai, a munkakö-
zösség speciális 
tapasztalatai a tan-
tárgyak oktatásával 
kapcsolatban. 

A szerzett tapasztalatok alapján általánosan és a szaktárgyainkra nézve 
az alábbiakat fogalmaztuk meg: 
• Iskolánk diákjai saját felhasználó névvel és jelszóval érik el a leve-

lezési rendszert, azon belül a Teams felületet illetve az online elérhe-
tő Office termékeket. 

• Az informatika  munkaközösségi honlap elkészítése folyamatban 
van és tervek a feladatbank kialakítására. 

• Az informatika esetében bár elvileg az interneten minden megtalál-
ható, de sokkal kevesebb alaposan kidolgozott feladat, megoldás, 
oktató anyag van, mint a hagyományos, módszertanilag kiforrott 
tárgyakhoz. Ennek megfelelően a munkaközösség egyik feladata le-
het, hogy ezeket a mozaikokat összegyűjtse, rendezze, s szükség 
esetén kiegészítse, ezáltal alkalmassá tegye az oktatásban való al-
kalmazásra. 

• Az új NAT és annak következményei ezeket a feladatokat még ne-
hezebbé teszik. 

• A közgazdasági tárgyak esetében a projekt jellegű feladatok váltot-
ták be leginkább a reményeket. Érdemes ezen a területen továbbra is 
ezekben gondolkodni. Sajnos tudomásul kell venni, hogy ezek a tár-
gyak egy év múlva lényegében eltűnnek iskolánkból. 

• Iskolánkban kisebb szerepet játszott a tanulók hardveres és szoftve-
res felkészültsége. Néhány tanuló számára kellett eszközöket bizto-
sítani. Az intézmény jelenlegi infrastruktúrája még elviselte ezt. Is-
kolánk biztosított a diákok számára otthoni tanulói gépeket, de eze-
ken a gépeken nincs internet elérés és sok esetben a háztartásokban 
nem tudnak ezen eszközökkel interneten kapcsolódni a tanórákhoz. 
 

Javaslatok egy eset-
leges következő 
digitális munkarend 
előkészítésére. 

Javaslat egy online feladatbank kidolgozására, a munkaközösségi hon-
lap alaptervezete elkészítésre került, a tartalom feltöltése a 2021. őszi 
időszakra elkészül. Segítve a felkészülést a diákoknak a követelmé-
nyekről, feladatokról készült útmutatókkal. 

Egyéb észrevételek, 
javaslatok. 

Tehetségprogram keretében a nem informatika tagozatos tanulóknak 
felkészítés tartása a programozás alapjainak elsajátítására. 

 
Orosháza, 2021. 06. 23. 
 
 
 Baukó Beáta 
 munkaközösség-vezető 



Munkaközösségi beszámoló 
Testnevelés munkaközösség 2020/2021. tanév vége 

 
A munkaközösségi munkaprog-
ram időarányos megvalósulása, 
különös tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelv oktatás, termé-
szettudományos oktatás, sport, 
művészeti nevelés, egészség- és 
környezettudatosság, kompeten-
cia alapú oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

Az online oktatásig a kis gimnazisták tervezett programjai 
megvalósultak a mindennapos testnevelés keretében. 
A testnevelés érettségi előkészítő a konzultációs napokon 
került megtartásra. 

Az érintett terület tanulmányi, 
és nevelési állapotának legfon-
tosabb mutatói (különös tekin-
tettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a sike-
res érettségire való felkészítés 
területére)  

Az online munkaprogram szerint történt az oktatás és ér-
tékelés. 

A munkaközösség által végzett 
és/vagy feldolgozott belső mé-
rések eredményei, tapasztalatai. 

Nem releváns. 

A munkaközösség működése 
(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, innová-
ció, IKT eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú oktatás) 

Rendszeresen használtunk IKT eszközöket az elméleti és 
online órák megtartásakor. 

A munkaközösség pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenysége 
(részvétel intézményi stb. pályá-
zatok megvalósításában, be-
nyújtott pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

Sportiskolai program. 

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy óraszámá-
nak? (Csak azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat kell megjelöl-
ni, ahol nem felel meg az előírá-
soknak!) 

Megfelelő volt. 

A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény esetleg 
forrás megjelölése). 

Testnevelés érettségi előkészítő online és gyakorlati for-
mában. 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 
teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 

Nem releváns. 



tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 
Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, óraláto-
gatás tapasztalatai. 

 

Munkaközösséget érintő tehet-
ségsávok működése, értékelés, 
javaslat. 

Nincs tehetségsáv. 

Javaslat a következő félévben 
megrendezendő tehetségnapon 
való részvétellel kapcsolatban. 

Nincs. 

Részvétel a bázisiskolai prog-
ramokban. 

 

Munkaközösség által szervezett, 
lebonyolított programok, verse-
nyek, azok főbb mutatói. 

Második félévben nem volt. 

Legfontosabb versenyeredmé-
nyek bemutatása. 

 A diákolimpiai versenyrendszer felfüggesztésre került, 
több szakszövetség bajnokságaival egyetemben. Így nincs 
említésre méltó eredmény. 

Belső információ áramlás, kap-
csolatok, javaslatok a fejleszté-
sére. 

Email, Teams. 

A munkaközösség részvétele a 
pedagógus önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben. Javaslat 
a következő tanévre a pedagó-
gus önértékelésre vonatkozóan. 

 

A vezetői és az intézményi tan-
felügyelet lezárásaként készült 
intézkedési tervek megvalósulá-
sában való részvétel. 

 

Munkaközösségi megbeszélések  
időpont, téma, hozott döntések 
röviden. 

Online munkaterv összeállítása, elfogadása. Aktuális 
problémák megoldása. 

A digitális oktatás legfontosabb 
tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a tantár-
gyak oktatásával kapcsolatban. 

A digitális munkaprogramban elméleti témaköröket kellet 
a diákoknak feldolgozniuk. Illetve gyakorlati feladatként 
törzserő fejlesztő, tartás javító, nyújtó-lazító, HIIT edzés 
és Tabata órák kerültek megtartásra. 

Javaslatok egy esetleges követ-
kező digitális munkarend előké-
szítésére. 

Nincs. 

Egyéb észrevételek, javaslatok.  
 
Orosháza, 2021. június 10. 
 
 
 Marton Richárd 
 munkaközösség-vezető 



Munkaközösségi beszámoló 
            kisgimnázium munkaközösség 2020/2021. tanév vége 
 
A munkaközösségi munkaprog-
ram időarányos megvalósulása, 
különös tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelv oktatás, termé-
szettudományos oktatás, sport, 
művészeti nevelés, egészség- és 
környezettudatosság, kompeten-
cia alapú oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

A munkaközösségi programot már a vírus helyzetnek 
megfelelően állítottuk össze, így a programok jelentős 
részét megvalósítottuk.  

Az érintett terület tanulmányi, 
és nevelési állapotának legfon-
tosabb mutatói (különös tekin-
tettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a sike-
res érettségire való felkészítés 
területére)  

Ebben a tanévben nem volt felzárkóztatás, szakkörökön 
vettek részt gyerekek. 

A munkaközösség által végzett 
és/vagy feldolgozott belső mé-
rések eredményei, tapasztalatai. 

Matematika és magyar tantárgyból volt 5. évfolyamon 
belső mérés. Illetve az OKÉV –mérést 7. évfolyamon bel-
ső mérésként használtuk. 

A munkaközösség működése 
(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, innová-
ció, IKT eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú oktatás) 

OKÉV-mérésekre felkészülésnél IKT eszközök használa-
ta. A digitális munkarendben szintén.  

A munkaközösség pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenysége 
(részvétel intézményi stb. pályá-
zatok megvalósításában, be-
nyújtott pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

Határtalanul pályázat még mindig folyamatban van. A 
vírushelyzettől függően szeptemberben valósulhat meg.   

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy óraszámá-
nak? (Csak azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat kell megjelöl-
ni, ahol nem felel meg az előírá-
soknak!) 

- 

A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény esetleg 
forrás megjelölése). 

Felzárkóztatás: ne ezen a néven működjön, mert az a kis-
gimnázium szempontjából negatív kicsengésű lenne, ha-
nem pl. „Tehetségkutatás” vagy „Tehetség kibontakozta-
tás”. A fő érettségi tantárgyakból javasoljuk: magyar, ma-
tematika, fő idegen nyelv, és ha lehet, órarendbe beiktat-
va, 1. órában, 7.30-tól 5.-6. évfolyamon, 7.-8. évfolyamon 
vagy 1. vagy 7. órában. Azoknak a tanulóknak, akik abból 
a tantárgyból nem érik el a közepes szintet.  



Napközi: 1. órában lévő felügyelet, illetve 7. órától kezdve 
(13.00-16.00-ig) napközi azoknak a tanulóknak, akik 
igénylik, és akik nem érik el a 3,6 átlagot, (sok óra esetén 
péntek kivételével). 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 
teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 
tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 

- 

Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, óraláto-
gatás tapasztalatai. 

A digitális tanrendben belelátásom volt az osztályfőnöki 
órák online tartásába. 

Munkaközösséget érintő tehet-
ségsávok működése, értékelés, 
javaslat. 

- 

Javaslat a következő félévben 
megrendezendő tehetségnapon 
való részvétellel kapcsolatban. 

- 

Részvétel a bázisiskolai prog-
ramokban. 

- 

Munkaközösség által szervezett, 
lebonyolított programok, verse-
nyek, azok főbb mutatói. 

Programok:  
-gólyanap 
-örökbefogadás 
-adventi gyertyagyújtás 
-karácsonyi műsor 
- farsang 
-ballagás 
-hulladékgyűjtés 
- 1 napos osztálykirándulások 

Legfontosabb versenyeredmé-
nyek bemutatása. 

 A többi munkaközösség által összegyűjtve. 
A DSD oktatás zajlik a kisgimnáziumi osztályokban. 8. 
évfolyamon 8 fő tett le sikeres DSD I. vizsgát. 
Még év elején részt vettünk diákolimpiai versenyeken, 
eredményesen szerepelve. 

Belső információ áramlás, kap-
csolatok, javaslatok a fejleszté-
sére. 

A belső információáramlás megfelelő, mind szóban, mind 
online módon.  

A munkaközösség részvétele a 
pedagógus önértékelésben, a 
vezetői önértékelésben. Javaslat 
a következő tanévre a pedagó-
gus önértékelésre vonatkozóan. 

- 

A vezetői és az intézményi tan-
felügyelet lezárásaként készült 
intézkedési tervek megvalósulá-
sában való részvétel. 

- 

Munkaközösségi megbeszélések  
időpont, téma, hozott döntések 

Az évben több megbeszélést tartottunk: 
-augusztusban az évkezdés és a munkaterv megbeszélése 



röviden. volt a téma 
-novemberben a decemberi műsorok, programok megbe-
szélése 
- januárban a félév értékeléséről 
- márciusban a kialakult magatartási helyzet javítása érde-
kében tartottunk  
- májusban a kisgimnáziumból más osztályba, iskolába 
távozás okáról, a ballagásról, az utolsó nap programjáról 
 

A digitális oktatás legfontosabb 
tapasztalatai, a munkaközösség 
speciális tapasztalatai a tantár-
gyak oktatásával kapcsolatban. 

5/8-ban kértek felügyelet. 
Szociális hátrány-internet hiány 

Javaslatok egy esetleges követ-
kező digitális munkarend előké-
szítésére. 

Kamera használata legyen kötelező. 

Egyéb észrevételek, javaslatok. Házirend áttekintése, módosítása, jutalmak, elmarasztalá-
sok fokozatainak meghatározása. 

 
Orosháza, 2021. június 22. 
 
 
 Marosvölgyiné Rideg Ágnes 
 munkaközösség-vezető 



Munkaközösségi beszámoló 
osztályfőnöki munkaközösség 2020/2021. évvége 

 
A munkaközösségi munkaprog-
ram időarányos megvalósulása, 
különös tekintettel a kiemelt 
célokra  
(idegen nyelv oktatás, termé-
szettudományos oktatás, sport, 
művészeti nevelés, egészség- és 
környezettudatosság, kompeten-
cia alapú oktatás, szervezeti 
kultúra fejlesztése). 

A 9.és a 10. évfolyam közösségi programjai a Gólyatábor 
és a Sámli-bál elmaradtak.  
A 12. évfolyam életének egyik legnagyobb eseménye a 
szalagavató szintén nem kerülhetett megrendezésre idén.  
 
A Táncsics Nap a szervezési fázisban állt meg, a progra-
mok lebonyolítására sajnos idén már nem volt lehetőség.  
 
A Határtalanul program keretén belül 2 osztály tanulói a 
Felvidékre látogattak volna májusban , ez a kirándulás az 
ismert okoknak köszönhetően szeptemberre tolódott. 
 
A ballagások a nehezített körülmények ellenére, az isko-
lavezetés rugalmasságának, és gyors reagálásának kö-
szönhetően a szabályok szigorú betartása mellett mégis 
megrendezésre kerülhettek. Az érettségi bizonyítványok 
átadásával egybekötött ünnepségért és a meghitt pillana-
tokért  szülők és a diákok is nagyon hálásak voltak. 
Az utolsó napot minden osztály a közösség fejlesztésére 
szánta. Néhány osztály vidékre utazott, a Szegedi Füvész-
kertbe, Ópusztaszerre, Szarvasra, Székkutasra, voltak akik 
sportoltak, paintballoztak, mások pedig szabadtéri társas-
játékokkal töltötték a napot.  

Az érintett terület tanulmányi, 
és nevelési állapotának legfon-
tosabb mutatói (különös tekin-
tettel az egyéni tehetség-
gondozás, felzárkóztatás, a sike-
res érettségire való felkészítés 
területére)  

A diákok erősségeinek és gyengeségeinek felmérése és gondo-
zása nemcsak a szaktanárok, de az osztályfőnökök felelőssége 
is. Erre szolgálnak az osztályfőnöki órák beszélgetései, melyet 
legtöbben közülünk komolyan is vesznek. A digitális oktatás 
természetesen a diákokkal való aktív kommunikációt is megne-
hezítette. Az osztályfőnökök habitusuknak és pedagógiai meg-
győződésüknek megfelelően találtak megoldást a felvetődött 
kérdések megvitatására, és az esetlegesen felmerülő problémák 
megoldására, de a mindenki által használt fórum a Teems volt.  
Az alábbi osztályok osztályfőnökei, eleget téve igazgató úr 
március 22-i kérésének, betekintést engedtek az online osztály-
főnöki órák rendszerébe. Bár a felkérés az osztályfőnöki munka 
támogatására vonatkozott, ezekben az osztályokban azt láttam, 
hogy erre nincs szükség, hiszen az osztályfőnökök teljes mér-
tékben eleget tesznek az elvárásnak. Náluk így ellenőrizni tud-
tam a rendszeres online osztályfőnöki órák meglétét, látható a 
folyamatos kapcsolattartás osztályszinten is.  Ezúton szeretném 
megköszönni, hogy lehetővé tették a rám bízott feladat teljesí-
tését. 
Verasztóné Kádár Kata 9/8, Nagyné Dömötör Márta 
9A,Menyhárt Krisztina 9B,  Borombós Péter 9C, Bánhegyi 
Edina 10A, Erostyák Zoltán 10D, Pásztor István 11D, Gabnai 
Edit 12B, Németh István 12E 

A munkaközösség működése Az IKT eszközök széleskörű alkalmazására sohasem volt ekko-
ra lehetőség, mint az online rendszerben. Lehetőség nyílt, hogy 



(szakmai munka, rendezvények, 
ellenőrző tevékenység, innová-
ció, IKT eszközök alkalmazása, 
kompetencia alapú oktatás) 

interaktív formában foglalkoztassuk a diákokat.  Megtanultuk a 
TEAMS rendszer használatát. A digitális technikák alkalmazá-
sával kapcsolatosan az EFOP – 3.2.4-16-0001 azonosító számú, 
a pedagógusok digitális kompetenciájának megújítását célzó 
pedagógus-továbbképzésen is vettünk részt. 

A munkaközösség pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenysége 
(részvétel intézményi stb. pályá-
zatok megvalósításában, be-
nyújtott pályázat, megvalósítás, 
lezárás, stb.). 

A Határtalanul programban  a 10. évfolyamnak volt egy nyertes 
pályázata, ahová a 11/8 és a 11 C  osztály tanulói utaznak majd 
szeptemberben. 

Az információs jegyek száma 
megfelel-e a tantárgy óraszámá-
nak? (Csak azokat az osztályo-
kat, tantárgyakat kell megjelöl-
ni, ahol nem felel meg az előírá-
soknak!) 

A magatartás és szorgalom jegyek az osztályközösségekkel és a 
tanító tanárokkal egyeztetve kerültek kialakításra, és az osztály-
értekezleten meg is szavaztuk őket. Egyéb információs jegy 
nincs. 

A hatékonyságra, az egyéni 
tehetséggondozásra, felzárkóz-
tatásra tett konkrét javaslatok 
(adott osztály, óraigény esetleg 
forrás megjelölése). 

A sportosztályokban a nyelvtanulás és az érettségire való sike-
res felkészülés érdekében a Sportiskola programon belül elkü-
lönítettek egy összeget, melyet erre fordítottak ebben az évben.. 
Az online oktatás során hátrányra szert tett tanulóknak a szigo-
rítások feloldása után az évvégi hajrában lehetőségük nyílt pót-
lásra, javításra. Az osztályfőnökök ilyen esetekben konzultáltak 
az adott szaktanárral. 

A munkaközösség ökoiskolai 
programban tett vállalásainak 
teljesülése. Az 
ökomunkaközösségbe delegált 
tag által végzett tevékenység 
bemutatása. 

A hulladék gyűjtésre sem került sor idén, és mivel nem jártunk 
iskolába, ezért a kupakok sem nagyon gyűltek ebben az évben 
Ezeket  jövő év elején majd újra propagálni kell, mivel a jól 
kialakult szokások valószínűleg elfelejtődtek.  

Óralátogatások száma, helye, 
látogatott kolléga neve, óraláto-
gatás tapasztalatai. 

Az online órák megtartását ellenőrizni tudtam azokban az 
osztályokban, ahol az osztályfőnök felvett a csoportba. 
(lásd fent) 

Belső információ áramlás, kap-
csolatok, javaslatok a fejleszté-
sére. 

Az évfolyamok évfolyamfelelősi vezetéssel működnek: 9. 
évfolyam: Menyhárt Krisztina, 10. évfolyam:Szitó Tí-
mea 11. évfolyam: Bus Natália, 12. évfolyam: Nagy 
Beáta,  

Munkaközösségi megbeszélések  
időpont, téma, hozott döntések 
röviden. 

 
Az digitális oktatás fázisában emailben kértem 
tájékoztaást az osztályfőnöki tevékenységgel kapcsolat-
ban, és tettem javaslatot arra, hogy az esetleges tanulási 
nehézségek miatt szükséges egyéni beszélgetések mellett, 
a kollégák az egész osztály részvételét szorgalmazó online 
osztályfőnöki órákat is tartsanak a diákoknak a Teemsen 
keresztül. 
Nehéz időszakon vagyunk túl, a szülők visszajelzései 
többségében pozitívak. Reméljük nem lesz rá szükség, de 
mindenképpen érdemes tanulni a tapasztalatokból és fel-
készülni egy jövőbeli hasonló helyzetre. 

 
Orosháza, 2021. június 23. 



 
 
 Szitó Tímea 
 munkaközösség-vezető 



Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 

Ökoiskola tevékenységek beszámoló  

2020/2021. tanév 

 

 

• Tíz osztályunk (236 diák) csatlakozott azon 68 iskola 15 999  diákjához, akik részt 
vettek október 5-9. között az Éghajlatvédelmi Szövetség által meghirdetett „Mozdulj a 
klímáért!” környezetvédelmi kampányhéten. Az idei tanévben a Biodiverzitás Szuper 
Éve jegyében a beporzók –főleg a méhek - védelméhez és a települési méhlegelőkhöz, 
vadvirágos mezőkhöz kapcsolódó feladatokat oldhattak meg a diákok.  A kötelező 
feladatként elvégzendő iskolai közösségi akciót a járványügyi helyzetre tekintettel 
nem tudtuk a hagyományos formában megszervezni, így a szokásos élőkép helyett az 
idén a közösségben otthonról feladatot választottuk, ahol a diákok a biodiverzitással és 
a beporzó rovarok fontosságával kapcsolatos üzeneteket fogalmaztak meg. Az 
elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A kreatív diákok 
élőképet készíthettek, rajzolhattak vagy verset írhattak a rovarok és a virágok 
kapcsolatáról. Ebben a kategóriában Garabuczi Vanessza (12.B) 1. helyezést ért el a 
hulladékokból készített lepkét formázó képével, Melis Fanni (10.B) verse pedig 3. 
helyezett lett. A program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Francziszti 
László, Gabnai Edit, Mikulás Rolandné, Oroveczné Egervári Zsuzsanna. 

• Az idei tanévben két alkalommal került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét. 
Október 5-9. között a 2020. tavaszi témahét pótlására került sor. A Fenntarthatósági 
Témahét ajánlott óratervei közül az „A Föld üzeni, ébresztő!” című, a klímaváltozás 
okaival és következményeivel foglalkozó órát választottuk. Az órákat a 10.B biológia, 
a 11.B biológia és a 11.B matematika csoportokban tartotta meg Oroveczné Egervári 
Zsuzsanna és Biros Tíria, emellett az ajánlott online tanórák közül választottunk a 
biológia, kémia és földrajz órákon. A Fenntartható jövő? címmel tartott előadást a 
témahét keretében dr. Blahó János igazgató úr a  10.C, a 12.B biológia és a 12.C 
osztályok részére. A témahéthez kapcsolódóan a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke kétfordulós versenyt 
hirdetett középiskoláknak „Ökocímke vetélkedő” címen, melyben iskolánk egy 
csapata vett részt. A program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Dr. Blahó 
János, Francziszti László, Gabnai Edit, Mikulás Rolandné, Oroveczné Egervári 
Zsuzsanna, Seres Erzsébet. 

• 2021.03.09-én a Fenntarthatósági Témahétre történő felkészítő online képzésen vett 
részt a biológia munkaközösség három tagja (Francziszti László, Gabnai Edit, 
Oroveczné Egervári Zsuzsanna). A továbbképzést Seres Erzsébet tartotta 
intézményfejlesztési szaktanácsadóként. 

• Az idei tanévben 6. alkalommal vettünk részt a Fenntarthatósági témahéten április 19-
23. között. A témahétre ajánlott óraterveket órai keretek között valósította meg a 



biológia és a földrajz munkaközösség 15 osztályban illetve tanulócsoportban. A 
választható óratervek közül a Fenntartható életmód, az Ültess egy fát!, a Műanyagok, 
mint veszélyforrások, a Mobil-élet, a Hová viszed az energiát?, a Fenntartható 
közlekedés és a Zöld pénzügyek témákat valósítottuk meg, illetve az ajánlott online 
tanórákhoz kapcsolódtunk. Az órák mellett tanulóink részt vettek a Fenntarthatósági 
kutatás programjában, melyhez kapcsolódóan diákoknak szóló kérdőívet töltöttek ki 
tanulóink, illetve IKT feladatokat oldottak meg a Pénziránytű Alapítvány honlapján. A 
program megvalósításában részt vevő pedagógusok: Dr. Blahó János, Francziszti 
László, Gabnai Edit, Kis János, Mikulás Rolandné, Nagyné Dömötör Márta, 
Oroveczné Egervári Zsuzsanna, Seres Erzsébet. 

• Varga László 9.D osztályos tanuló az Európai Parlament Nagykövet Iskolája 
programban több Európa Pont által szervezet webináriumon vett részt fenntartható 
fejlődés témakörben: 

o A termőföldtől a fogyasztóig 
o Fenntartható utazás 
o Lebomlik vagy nem bomlik? Lehet-e műanyagmentes a jövő? 

• 2021. 05. 28-án az iskolában megrendezett Európa-nap egyik kiemelt témája az 
Európai Unió környezetvédelmi stratégiája volt. A Zölden jobb az EU-ban című 
bemutatón  az EU környezetvédelmi stratégiáját mutatták be a részt vevő diákok, 
illetve, hogy diákként mit tehetünk a fenntartható jövőért. A programban Pávleti 
Panna, Hajdú Sándor, Nemes Nina, Varga László, Gellény Eszter, Khaldi Aisa, 
Czédula Jessica, Asztalos Erika, Ficsor Regina, Bodó Eszter, Marton Fruzsina vett 
részt Seres Erzsébet tanárnő koordinálásával. 

• A Magyar Természettudományi Társulat Környezettudományi Szakosztálya által kiírt 
I. Kárpát-medencei Kindler-Láng fenntartható fejlődés tanulmányi versenyen vett 
részt 293 tanulóval együtt, de sajnos 3 pont híján nem jutott a döntőbe Varga László 9. 
D osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Seres Erzsébet 

• A kisgimnáziumi osztályokban négy tanuló indult a XXIX. Kaán Károly Országos 
Természet és Környezetismereti Versenyen és öt tanuló a XXXI. Herman Ottó Kárpát-
medencei Biológia versenyen. Felkészítő tanáraik Mikulás Rolandné és Oroveczné 
Egervári Zsuzsanna.  

• Garabuczi Vanessza, 12. B és Zsótér Zoltán 10.B osztályos tanulók a SZTE-MGK 
Gazdálkodj okosan! pályázatára nyújtott be az ökofalvak előnyeivel kapcsolatos 
pályaművet 2021. májusában. A pályázatok értékelése még folyamatban van. 

• 2018. szeptember 1-től az intézmény Örökös Ökoiskola.  

Orosháza, 2021. június 21.  
 
 
 

                    Gabnai Edit 
           az ökoiskola munkacsoport vezetője 

 

 

 

 



Mellékletek 

 

A Fenntarthatósági témahét keretében a diákok munkáiból készült kiállítás munkái a 
zsibongóban 

 

Garabuczi Vanessza (12.B) 1. helyezett munkája 



 

Melis Fanni (10.B) 3. helyezett verse 

 

 

Zöld mérföldek számolása a Mozdulj a klímáért! akcióhéten 



 

dr. Blahó János előadása a fenntarthatóságról a Fenntarthatósági Témahéten 

 

 

Az Ökocímke vetélkedőre készült plakát 



 

Online tanóra a Fenntartható közlekedésről a Fenntarthatósági Témahét keretében 
(2021. 04. 20.) 

 

 

Fast fashion projekt a Fenntarthatósági témahéten: 3 tanuló bemutatta saját ruhatárán 
keresztül, hogy milyen gyors, divatos ruhák készülnek, mennyi ideig hordjuk és mi 
lesz velük. 



 
Az Európa-nap beszámolója az iskolaújságban 



ISKOLAPSZICHOLÓGUSI MUNKA 
2020/2021. tanév  

 
 

Órarend 
22 kötelező óra 

 
Hétfőtől péntekig:  
 

 bemutatkozás, ismerkedés a 9. évfolyam osztályaival – 4 alkalom 
 

 év eleji kapcsolatfelvétel a többi évfolyammal – 14 alkalom 
 

 éves gyermek- és ifjúságvédelmi tanácskozáson való részvétel – 1 
alkalom 

 
 konferenciákon, előadásokon való részvétel - 5 alkalom 

 
 mestreprogram védése 

 
 pedagógusokkal, intézményekkel (munkaügyi központ, egyetemek) 

való konzultáció – 35 alkalom 
 

 szakmai fórumokkal való online kapcsolattartás (Bázis, DIPSZI) – 
havonta 1-1 alkalom 

 
 egyéni pszichológiai támogatás magánéleti problémák miatt– 141 

alkalom 
 

 szülői egyéni tanácsadás magánéleti és magatartási problémák miatt – 
12 alkalom  

 
 egyéni tanulói pályaorientációs konzultáció – 457 alkalom 

 
 egyéni szülői pályaorientációs konzultáció – 3 alkalom 
 
 pályaorientációs foglalkozás osztályfőnöki órán – 17 alkalom 

 
 pályaorientációs tréning – 6 osztály számára 

 
 pszichológiai mérések: szociometria – 1 osztály számára 

 
 pszichológiai mérések: Raven – 6 osztály számára 

 
 tanulásmódszertani óra tartása – 1 alkalom 

 
 egyéb pszichológiai témában foglalkozás osztályoknak – 2 alkalom 

 
 tanulásmódszertan óra a 9.D-ben - heti 1 alkalom 



Az egyéni pszichés támogatás során felmerülő problémák: 
 
 tanulási nehézségek 
 magatartási problémák 
 serdülőkori figyelemzavar 
 önismeret fejlesztése 
 pánikszerű rohamok 
 a bezártság/betegség miatti szorongás 
 autisztikus tünetek 
 családi traumák: 

 válás 
 haláleset 
 szülő-gyermek konfliktus  

 nemi identitási kérdések 
 szerelmi, párkapcsolati problémák 

 
A tanévben vezetett dokumentáció a pszichológusi munkáról: 
 
 az éves munkaterv elkészítése 
 szociometria készítése 
 önismereti tesztek kiértékelése 
 a Raven-teszt eredményének összefoglalása 
 az iskolapszichológusi munkáról forgalmi napló vezetése 
 a tanulásmódszertan óraterv elkészítése 
 a megtartott órákról az e-napló vezetése 
 a digitális munkarendben az órák anyagának feltöltése 
 a házi feladatok ellenőrzése 
 pályaorientációs tréning összeállítása 
 a mesterprogrammal kapcsolatos információk összegyűjtése, vezetése 

 
Az online munkarend és a májusi időszak tapasztalatai: 
 
 A 10. évfolyam egyéni pályaorientációs óráinak kb. négyötöde az online térben zajlott. 
 Az osztályfőnökök támogatóan segítették a szervezési, időpontegyeztető munkámat. 
 Mindenki elfogadta az online konzultációt, számon tartották a megbeszélt időpontot, 

egymástól is tájékozódtak és aktív munkát tudtunk végezni. 
 Az év során látóterembe került magánéleti gondokkal küzdő diákokkal felvettem a 

kapcsolatot online, többükkel folyamatos volt a kapcsolattartás. 
 A 12. évfolyam februárig nagyon aktív volt a felvételi jelentkezésekkel kapcsolatban, 

majd április végétől aktivizálódott ismét és keresett a kérdéseivel, amikor ismét 
megnyílt a felvi rendszere. A dokumentumok feltöltése, a pontszámítás és később az 
érettségi eredmények miatti pályamódosítások, valamint a szakmai jelentkezések 
adták a témát. 

 Sok 11. évfolyamos diák is megkeresett, illetve májusban velük erősődött fel a 
személyes konzultáció, de nem csak pályaorientációs téma volt terítéken, hanem 
önismeret, valamint egyéb magánéleti problémák. 

 
Orosháza, 2021. június 16. 
       Fehér Béláné 
              iskolapszichológus 



Összefoglaló a bemeneti teljesítményről/fluens logikai képességekről a RAVEN 
teszt alapján a 2020-2021-es tanévben 

 

Átlagos eloszlás egy felnőtt populációban: 

 
A RAVEN teszt csak 135-ig mér 

 

Az összehasonlíthatóság érdekében életkori korrigálást nem tettem, a jelenben 
mért adatokat összesítettem, a felnőtt korra feltételezett kialakulásának 
folyamatát már a 9/8 eredményei is jó mutatják. 

A mostani kimutatás kicsit töredékes, mivel az online oktatás miatt május végén 
tudtam csak mérni és voltak állandó hiányzók (is). 

 

5/8  

100 alatt 8fő 
100-115 18fő (115 3fő) 
116-125 2fő  
126-130 0 
131-135 0 
 

Legalacsonyabb nyerspont:13 

Legjobb eredmény: 125 

 

 

 



Összehasonlításként 5 évvel ezelőtt az 5/8 (most 10/8) és a mostani 9/8 4 éve és 
most 

 5/8 5 éve 
5/8 4 éve 9/8 

100alatt 1fő  
0fő  0 

100-115 25fő 
20fő (115 3fő) 7fő (115 3 fő) 

116-125 4fő 
5fő 7fő 

126-130 4fő  
0fő 3fő 

131-135 0 
0fő  0 fő 

Legjobb eredmény a mostani 9/8 esetén: 5/8-ban 121; 9/8-ban 129 

 

9.A 

100 alatt 0 
100-115 18fő 
116-125 10fő 
126-130 0 
131-135 0 
Legjobb 123  

 

9.B 

100alatt 0 fő  
100-115 10 fő 
116-125 8fő 
126-130 2fő 
131-135 1fő 
Legjobb 135 (!) 

 

9.C 

100 alatt 3 fő 
100-115 15fő 
116-125 3fő 
126-130 1fő 
131-135 1fő  
Legjobb: 131 

 



9.D 

100alatt 1fő 
100-115 16fő 
116-125 7fő 
126-130 0fő 
131-135 0 
Legjobb: 125 

 

Összesített táblázat: 

2020-2021 9.A 9.B 9.C 9.D 9/8 

100 alatt 
0 0  3 1  0  

100-115 
18 10 15 16 7  

116-125 
10 8 3 7 7 

126-130 
0 2 1 1  3 

131-135 
0 1 1  0 0 

 

 

5/8  
2019- 
2020 

 
2020-
2021  

 
2015-
2016 

 
2016-
2017 

9/8  
2019-
2020 

9/8 
2020-
2021 

100alatt 8 8 1 0 1 0 

100-115 19 18 25 20 7 7 

116-125 5 2 4 5 13 7 

126-130 0 0 4 0 2 3 

131-135 0 0 0 0 3  

 



LANGUAGECERT 

Tervek: 

1. Az általános iskolákkal együttműködve terveztük, hogy iskolánkban A2 és B1 szintű 
próbavizsgát bonyolítunk le. 

2. Őszi és tavaszi próbavizsgák 
3. B2 és C1 szintű vizsgák lebonyolítása 
4. Részvétel online továbbképzéseken 

Megvalósulás: 

I. FÉLÉV 
1. A kapcsolatot felvettük az általános iskolai angol szakos kollégákkal, akik örültek a 

lehetőségnek. A vírushelyzet miatt ez a program nem valósult meg. 
2. Októberben – a szokásosnál kevesebb résztvevővel – megtartottuk a próbavizsgát. Oka: A 

sorozatos megbetegedések mellett sok tanuló előrehozott érettségi vizsgát tett, és a két 
program előre maghatározott időpontjai közel estek egymáshoz 

3. A szeptemberi nyelvvizsgát még sikerült megszervezni 17 vizsgázó részvételével. A 
beszédkészség vizsga helyszíne az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont, a 
beszédértés és az írásbeli vizsga helyszíne a Petőfi Kulturális Központ volt. 15 tanuló B2, 1 
tanuló C1 szintű vizsgára jelentkezett. 
Szeptemberben Kondor Edith megfelelt a szóbeli vizsgáztatás követelményeinek, így a 
gimnáziumból már 4 kolléga tud vizsgáztatni a beszédkészség vizsgán. 
Az októberi és decemberi vizsgákat Békéscsabán tartották a vírushelyzet miatt. 

4. A LanguageCert nyelvvizsa központ a vizsga népszerűsítése érdekében folyamatos online 
módszertani továbbképzéseket szervezett, melyek nagy részén részt vettünk. 

II. FÉLÉV 
1. A februári nyelvvizsgát a gimnáziumban rendeztük meg. 12 tanuló B2, 2 tanuló C1 szinten 

vizsgázott. 
2. A márciusi vizsgán, melyet a vizsgaközpont áprilisra halasztott, 20 tanuló B2, 1 tanuló C1 

szintű nyelvvizsgát tett. 
3.  A májusi vizsga utolsó alkalom volt a pontszerzésre a továbbtanulók számára. Ezen 18 tanuló 

vizsgázott középfokon és 2 vizsgázó felsőfokon. 
4. A vizsgaközpont által szervezett online továbbképzéseken való részvételre a 2. félévben is 

számos lehetőség volt. 
5. A B1 és B2 szintű csoportok tanmeneteibe beépítettünk nyelvvizsgára felkészítő anyagokat. 

Több tanulók azonban az emelt szintű érettségi választja a továbbtanuláshoz szükséges 
pontok miatt. 

6. Az idei tanév újdonsága, hogy a 332/2021 (VI.10) kormányrendelet értelmében a sikeres 
LanguageCert részvizsgák után is érvényesíthető a többletpont a továbbtanulási eljárásban. 



kék cella: számadatokkal; zöld cella: szövegesen kitöltendő

1.1. Személyi feltételek 
Engedélyezett  álláshelyek száma: 90,00
Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma tantárgyfelosztás alapján: 61

Ebből könyvtáros tanár/tanító 1
NOKS álláshelyek száma: 6
Engedélyezett egyéb álláshelyek száma: 17,00
Pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma (fő): 61

Ebből részfoglalkozású (fő) és arányuk (%) 1 1,64
Óraadók létszáma (fő) 6
Hány új pedagógus került a tantestületbe (fő)? Aránya (%)? 4 6,56
Az új pedagógusok közül hány pályakezdő (1-3 év)? Aránya (%)?? 1 25,00
Hány kolléga távozott a tantestületből (fő)? Aránya (%)?? 3 4,92
Ebből mennyi a nyugdíjba vonult pedagógusok száma (fő)? Aránya (%)?? 2 3,28
1.1.2.  Pedagógusminősítés 
Minősítésen átesett pedagógusok száma (fő),  arányuk? 8 13,11

Ebből Pedagógus I. fokozat elérését célzó sikeres minősítések száma (fő), aránya (%)? 2 25,00

Ebből Pedagógus I. fokozat elérését célzó sikertelen minősítés száma (fő), aránya (%)? 0 0,00

Ebből Pedagógus II. fokozat elérését célzó sikeres minősítés száma (fő), aránya (%)? 4 50,00

Ebből Pedagógus II. fokozat elérését célzó sikertelen minősítés száma (fő), aránya 
(%)?

0 0,00

Ebből Mesterpedagógus fokozat elérését célzó sikeres minősítés száma (fő), aránya 
(%)?

2 25,00

Ebből Mesterpedagógus fokozat elérését célzó sikertelen minősítés száma (fő), aránya 
(%)?

0 0,00

1.1.3.Továbbképzés (A 2020/2021. tanév adatai)
A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált továbbképzéseken? 41 67,21

Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott? 100%

A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft): 0
A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték?

Intézményi költségvetésből 0%
Pályázatból 0%

Egyéb 0%
A pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége?

Felsőfokú 10%
OKJ-s 2%

Tanfolyami 70%
1.2. Pályázatok (A Békéscsabai Tankerületi Központ által benyújtott pályázatok 
nélkül)
A beadott pályázatok száma: 0
Eredményes pályázatok száma: 0
A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg (Ft):

…...........pályázat 0
……… pályázat 0
……… pályázat 0
pályázat összes 0 a sorok bővíthetők

2.1. Oktatás

2.1.1.Tanulmányi eredmények 

1. A működésre jellemző legfontosabb adatok

Intézmény neve: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium

Beszámoló  a 2020/2021. tanév munkájáról

2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján



Tanév végi tanulói létszám (fő) 698
Példás szorgalmú tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

356 51,00

Jó szorgalmú tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

242 34,67

Változó szorgalmú tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

90 12,89

Hanyag szorgalmú tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

8 1,15

A tanulmányi átlageredmény (magatartás és szorgalom nélkül) változása:
Intézményi tanulmányi átlageredmény 2018/2019-as tanévben: 4,17

Intézményi tanulmányi átlageredmény 2019/2020-as tanévben: 4,31

Intézményi tanulmányi átlageredmény 2020/2021-es tanévben: 4,29

Változás két év alatt 0,12

Szöveges értékelés alapján kiválóan teljesített tanulók száma (fő) és aránya az összes 
tanuló %-ában:

0 0,00

Kitűnő tanulók száma (fő) és aránya (%) 66 9,46
Jeles tanulók száma (fő) és aránya (%) (Pedagógiai program alapján.) 125 17,91
Szöveges értékelés alapján felzárkóztatásra szorul minősítést kapó tanulók száma (fő) 
és aránya az összes tanuló %-ában:

0 0,00

 Elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma (fő)és aránya az összes tanuló %-ában: 5 0,72
 Elégtelen osztályzatok száma (db) 11
 Javító vizsgára utalt tanulók száma (fő) és aránya az összes tanulók %-ában. 4 0,57
 Eredményes javítóvizsgát tett tanulók száma (fő) és aránya (%) a javítóvizsgára utalt 
tanulók számához viszonyítva. 

3 75,00

 Mulasztás miatt osztályozóvizsgára utalt tanulók száma (fő) és aránya az összes 
tanuló %-ában: 

0 0,00

 Eredményes osztályozóvizsgát tett tanulók száma (fő) és aránya (%) a mulasztás miatt
osztályozóvizsgára utalt tanulók számához viszonyítva. 

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Egyéni tanrend szerint haladók létszáma (fő) és aránya az összes tanulók %-ában: 2 0,29
Melyek a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:

Eredményes osztályozóvizsgát tett tanulók száma (fő) és aránya (%) a  magántanulók 
számához viszonyítva.

2 100,00

 Évismétlésre kötelezettek száma (fő) és aránya (%) az összes tanuló %-ában: 0 0,00
 Szülői kérésre évismétlő tanulók száma (fő) 0
Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és %-a 
összes tanulóhoz képest 

55 7,88

A tanévben hozott tantárgyak vagy tantárgyrészek minősítése alóli felmentési 
határozatok száma (db): 

97

Jellemzően milyen tantárgyak vagy tantárgyrészek minősítése alóli felmentések voltak?

2.1.3.Mérések
Az országos kompetenciamérésen és idegen nyelvi mérésen kívül végzett egyéb 
mérések típusai (pl. TIMSS, PISA:  évfolyam, fő, valamint belső tantárgyi mérések: 
tantárgy , évfolyam fő):

2.1.4.Továbbtanulás - általános iskola (Az adott tanévre vonatkozó adatok)

8. évfolyamos tanulók létszáma (fő) 0

A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye 
(magyar):

0

Digitális kultúra, angol nyelv, német nyelv, testnevelés 

Egészségügyi problémák: tartós betegség

Tanév eleji mérések, matematika, magyar nyelv (szövegértés), informatika, angol nyelv. Érintettek száma: 113
fő
RAVEN mérés: 160 fő



A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye 
(matematika):

0

A 8. o. tanulók továbbtanulása

Gimnáziumban(fő és %) 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
Szakgimnáziumban(fő és %) 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Szakközépiskolában(fő és %) 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
Szakiskolában(fő és %) 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Köznevelési Hídprogram(fő és %) 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
6. évfolyamos tanulók létszáma (fő) 0
6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók létszáma (fő) és %-os aránya 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
Szakképzési Hídprogramra (Dobbantó) jelentkezettek száma (fő) 0
2.1.4./B Továbbtanulás - gimnázium, szakgimnázium (Az adott tanévre vonatkozó 
adatok)
Végzős diákok száma (fő) 146
Felsőfokú intézménybe jelentkezett tanulók száma (fő) és aránya (%) 114 78,08
Felsőfokú intézménybe felvett tanulók száma összesen (fő) és aránya (%) a 
jelentkezettek számához viszonyítva

106 92,98

Egyéb helyen továbbtanulók száma összesen (fő) és aránya (%) 23 15,75
Ebből felsőfokú szakképzés 20 86,96

szakképzés 3 13,04
………………………………… 0 0,00

Nem tanulnak tovább (fő) és arány (%) 9 6,16
2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)
Végzős tanulók létszáma (fő) 146
Május-júniusban rendes érettségi vizsgára engedett végzős tanulók létszáma (fő) és 
aránya a végzős tanulók számához viszonyítva (%)

145 99,31506849

Érettségi vizsgatantágyak száma (összesen db) 18
Emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezett tanulók létszáma (fő) és aránya (%) az 
összes rendes érettségire jelentkezők számához viszonyítva.

95 65,06849315

Eredményes emelt szintű érettségi vizsgát tett tanulók létszáma (fő) és aránya (%) az 
emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezettek létszámához viszonyítva.

95 100

Közép szintű érettségi vizsgára jelentkezett tanulók létszáma (fő) és aránya (%) az 
összes rendes érettségire jelentkezők számához viszonyítva.

145 99,31506849

Eredményes közép szintű érettségi vizsgát tett tanulók létszáma (fő) és aránya (%) a 
középszintű érettségi vizsgára jelentkezettek létszámához viszonyítva.

145 100

Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga: 4
Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezők létszáma (fő): 56
Eredményes előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma (fő) és aránya a jelentkezettek 
számához viszonyítva (%): 

56 100

Az előrehozott érettségi vizsgák száma (db): 59
2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)
Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma (fő): 0
Eredményes szakmai vizsgát tevő tanulók száma (fő) és aránya a szakmai vizsgára 
engedett tanulók létszámához viszonyítva (%):

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2.1.6./A, Nyelvvizsgák (2020/2021. tanévben az általános iskolás tanulók esetében)

Tanulók intézményi összlétszáma (fő) 0
Alapfokú (B1 szintű) nyelvvizsgával rendelkező tanulók száma (fő) és aránya a  
tanulók létszámához viszonyítva (%):

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgával  rendelkező tanulók száma (fő) és aránya a 
tanulók létszámához viszonyítva (%):

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Felsőfokú (C1szintű) nyelvvizsgával  rendelkező tanulók száma (fő) és aránya a 
tanulók létszámához viszonyítva (%):

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2.1.6./B, Nyelvvizsgák (2020/2021. tanév végén a középiskolás végzős tanulók 
esetében)
Végzős tanulók létszáma (fő) 698
Alapfokú (B1 szintű) nyelvvizsgával rendelkező tanulók száma (fő) és aránya a végzős
tanulók létszámához viszonyítva (%):

23 3,29512894

Középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgával  rendelkező tanulók száma (fő) és aránya a 
végzős tanulók létszámához viszonyítva (%):

119 17,0487106

Felsőfokú (C1szintű) nyelvvizsgával  rendelkező tanulók száma (fő) és aránya a 
végzős tanulók létszámához viszonyítva (%):

9 1,289398281



2.1.7. Művészeti alapvizsga és művészeti záróvizsga (alapfokú művészeti iskola)

Az utolsó alapfokú évfolyamot sikeresen befejező tanulók létszáma (fő) 0
Művészeti alapvizsgára jelentkező tanulók száma (fő) és aránya (%) az utolsó alapfokú
évfolyamot sikeresen befejező tanulók létszámához viszonyítva:

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Sikeres művészeti alapvizsgát tett tanulók száma (fő) és aránya (%) a jelentkezők 
számához viszonyítva.

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Az utolsó továbbképző évfolyamot sikeresen befejező tanulók létszáma (fő) 0
Művészeti záróvizsgára jelentkező tanulók száma (fő) és aránya (%) az utolsó 
továbbképző évfolyamot sikeresen befejező tanulók létszámához viszonyítva:

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Sikeres művészeti záróvizsgát  tett tanulók száma (fő) és aránya (%) a jelentkezők 
számához viszonyítva.

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2.1.8.Beiskolázás
Az intézménybe jelentkezett tanulók száma összesen (fő) 2020/2021-es tanévre a 
beiskolázás során (1. ált. isk., valamint 5.,7. és 9. évf. gimnázium)

Ebből 1. évfolyamon: 0
Ebből 5. évfolyamon: 36
Ebből 7. évfolyamon: 0
Ebből 9.évfolyamon: 146

A 2021/2022. tanévre az első osztályba beiratkozottak száma (fő): 0
A 2021/2022. tanévre a 8 évfolyamos gimnáziumba (5. évfolyamra) felvételt nyert 
tanulók létszáma (fő) és aránya a jelentkezők létszámához viszonyítva (%)

36 100

A A 2021/2022. tanévre a 8 évfolyamos gimnáziumba (5. évfolyamra) beiratkozott 
tanulók létszáma (fő) és aránya a felvételt nyert tanulók létszámához viszonyítva (%)

31 86,11111111

A A 2021/2022. tanévre a 6 évfolyamos gimnáziumba (7. évfolyamra) felvételt nyert 
tanulók létszáma (fő) és aránya a jelentkezők létszámához viszonyítva (%)

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

A A 2021/2022. tanévre a 6 évfolyamos gimnáziumba (7. évfolyamra) beiratkozott 
tanulók létszáma (fő) és aránya a felvételt nyert tanulók létszámához viszonyítva (%)

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

A A 2021/2022. tanévre a 4 évfolyamos gimnáziumba (9. évfolyamra) felvételt nyert 
tanulók létszáma (fő) és aránya a jelentkezők létszámához viszonyítva (%)

134 91,78082192

A A 2021/2022. tanévre a 4 évfolyamos gimnáziumba (9. évfolyamra) beiratkozott 
tanulók létszáma (fő) és aránya a felvételt nyert tanulók létszámához viszonyítva (%)

120 89,55223881

A A 2021/2022. tanévre szakgimnáziumba (9. évfolyamra) felvételt nyert tanulók 
száma (fő) és aránya a jelentkezők létszámához viszonyítva (%)

0 0

A A 2021/2022. tanévre szakgimnáziumba (9. évfolyamra) beiratkozott tanulók száma 
(fő) és aránya a felvételt nyert tanulók létszámához viszonyítva (%)

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

A A 2021/2022. tanévre szakiskolába (9. évfolyamra) beiratkozott tanulók száma (fő) 
és aránya a jelentkezők létszámához viszonyítva (%)

0 0

Egyéb, a tanév során létesített tanulói jogviszony száma: 11
A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma és aránya
(%) az összes tanulói létszámhoz viszonyítva:

12 1,719197708

2.1.9. SNI és BTMN tanulók ellátása: 
Az intézmény összes tanulói létszáma (fő): 698
Tanév végi számított tanulói létszám (fő) 712
SNI tanulók létszáma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz viszonyítva: 7 1,00286533

Ebből 2 főnek számító tanulók száma (fő) és aránya (%) az SNI tanulók számához 
viszonyítva

0 0

Ebből 3 főnek számító tanulók száma (fő) és aránya (%) az SNI tanulók számához 
viszonyítva

7 100

SNI heti összes óraszáma tantárgyfelosztás alapján (óra) 0
BTMN tanulók létszáma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz viszonyítva: 5 0,716332378
BTMN heti összes óraszám tantárgyfelosztás alapján (óra) 0
Az SNI és BTMN tanulók közül a 2020/2021. tanévben kontrollvizsgálaton részt 
vevő tanulók létszáma összesen (fő):

Ebből SNI tanulók létszáma (fő) 1
Ebből BTMN tanulók létszáma (fő) 4

Az SNI és a BTMN tanulók ellátását biztosító személyi feltételek:
Gyógypedagógusok száma (fő) 1
Fejlesztő pedagógusok száma (fő) 0
Óradói megbízással rendelkezők száma (fő): 1
SNI és BTMN tanulók ellátását segítő NOKS alkalmazottak száma  fő 1
2.2. Nevelés (2020/2021. tanév)
Az intézmény összes tanulólétszáma (fő): 698



2.2.1. Magatartás
Példás magatartású tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

528 75,64469914

Jó magatartású tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

136 19,48424069

Változó magatartású tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

30 4,297994269

Rossz magatartású tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói létszámhoz 
viszonyítva:

2 0,286532951

2.2.2.Gyermekvédelmi munka
A  veszélyeztetett tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulólétszámhoz
viszonyítva:

0 0

A hátrányos helyzetű tanulók száma (fő) és aránya  (%) az összes tanulólétszámhoz 
viszonyítva:

4 0,573065903

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes 
tanulólétszámhoz viszonyítva:

1 0,143266476

A gyermekjóléti szolgálat irányába történő megkeresések száma (db): 4

Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt (fő), valamint arányuk 
(%) az összes tanulólétszámhoz viszonyítva:

4

0,573065903

2.2.2.Fegyelmező intézkedések és fegyelmi eljárások
Esetmegbeszélés alá vont tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói 
létszámhoz viszonyítva

0 0,00

Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulói 
létszámhoz viszonyítva

0

A fegyelmi eljárások megindításának okai:

2.2.3.Hiányzás
Mulasztott tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes tanulólétszámhoz viszonyítva: 676 96,85

Ebből igazolatlanul mulasztott tanulók száma (fő)és aránya (%): 34 5,03
Mulasztott órák száma összesen (óra): 36283

Ebből igazolt órák száma (óra)és aránya (%) az összes mulasztott órák számához 
viszonyítva

36173 99,70

Ebből igazolatlan órák száma (óra)és aránya (%) az összes mulasztott órák számához 
viszonyítva

110 0,30

Az egy főre jutó mulasztott órák száma összesen (óra): 51,98
Ebből az egy főre eső igazolt órák száma (óra)és aránya (%) az egy főre jutó összes 

mulasztott órák számához viszonyítva
51,85 99,75

Ebből az egy főre eső igazolatlan órák száma (óra)és aránya (%) az egy főre jutó 
összes mulasztott órák számához viszonyítva

0,13 0,25

10 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes mulasztott 
tanulói létszámhoz viszonyítva:

1 0,15

30 igazolatlan órát meghaladó tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes mulasztott 
tanulói tanulói létszámhoz viszonyítva:

0 0,00

50 vagy több igazolatlan órát meghaladó tanulók száma (fő) és aránya (%) az összes 
mulasztott tanulói létszámhoz viszonyítva:

0 0,00

A 250 óra mulasztást elérő vagy azt meghaladó tanulók száma (fő) és aránya (%) a 
mulasztott tanulók létszámához viszonyítva:

1 0,15

Szükséges intézkedések az igazolatlan hiányzások csökkentése érdekében:

A tanév során nem volt fegyelmi eljárás.

Véleménykérés rendezetlen családi háttér, elhanyagolás, szülők általi gyermek veszélyeztetés, igazolatlan 
hiányzás miatt, illetve a digitális munkarend során két tanuló esetében kellett jelzéssel élnünk gyermekvédelmi 



Intézkedések a késések és az igazolatlan hiányzások számának csökkentése érdekében
1. Késések pontos vezetése az e-naplóban, bejegyzési fegyelem további javítása
2. Reggeli késések bejegyzésének ellenőrzése a reggeli iskolavezetési ügyelet és a 
szaktanárok együttműködésében
3. Igazolatlan hiányzások esetén a lehető legrövidebb időn belül az értesítések 
kiküldése
4. Szülői értekezlet fogadóóra felhassználása  aszülői együttműködő készség 
erősítésére
5. Szülők Klubja foglalkozás a hiányzások csökkentésével kapcsolatban
6. Osztályfőnöki órák és az iskolapszichológus foglalkozásainak felhasználása a 
hiányzások csökkentése érdekében 

3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok 
megvalósulására tett intézkedések:

INTÉZMÉNYI KIEMELT CÉLOK (részletesen a tanév végi beszámolóban, illtve munkatervekben)
Természettudományos tehetséggondozás
Nyelvi tehetségek gondozása - Világnyelv Plusz Program (DSD- vizsgarendszer ,anyanyelvi lektori 
rendszer,tanártovábbképzés,TÁRSALKODÓ,GAZDÁLKODÓ-NYAT- és FAT akkreditált
Humán területek tehetséggondozása
Tehetséggondozás a sport területén (Stratégiai anyag) 
Tehetséggondozás a művészeti nevelésben (tagozatfejlesztés, általános és középiskolai énekkar, 
együttműködés további lehetőségei a LFAMI) 
Innovációs tevékenység (tanulói és tanár innováció, jó gyakorlatok,tudományos 
közéletiség,publikáció,előadások stb.) 
Holisztikus személyiségfejlesztés (Egészség- és környezettudatosság, kiegyensúlyozott 
személyiségfejleszt)
Óvodától a diplomáig pedagógiai ívben (komprehenzív szemlélet és gyakorlat)
Együttműködés partnereinkkel 
Egészség és környezettudatos életre nevelés
Szociális és viselkedési kompetenciák fejlesztése

Intézményvezetői ellenőrzés: 3
Intézményvezető-helyettes, vagy intézményegység vezető ellenőrzése: 21
Munkaközösség-vezetői ellenőrzés: 78
Rendkívüli esemény nem történt.

4. Ellenőrzések a 2020/2021. tanévben (tanfelügyeleti ellenőrzés, 
munkaközösségi ellenőrzések, iskolavezető ellenőrző tevékenysége, 
rendkívüli események stb.):

5. Iskolai programok: hagyományok ápolása, jó gyakorlatok, új 
kezdeményezések, rendezvények, programok:



Iskolai emlékezetprogram. (A létesítményeinket és helyiségeit egykori kiváló tanárainkról, illetve példaértékű
életpályát bejárt volt tanítványokról neveztük el. Életpályájukat közös tanár-diák projektekben kutatjuk, 
ismerjük és ismertetjük meg.)
Városi emlékezetprogram. (Intézményünk kezdeményezte és valósítja meg a városban lévő iskolákkal – 
felhívás keretében. (Konferenciák, kiállítások, művészeti bemutatók és a sport emléktornák szervezésével.)
A scola pro urbe. (Iskolától a városért). A városalapítás évfordulójához kapcsolódóan az Orosháza hét 
keretében az iskola bemutatja és a város vezetésének átadja azokat az alkotásait, kiadványait, melyeket a 
városi értéktárba javasol.
Nemzeti Köznevelési Értéktár. Az iskola kezdeményezte az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy a 
magyar iskolákban induljon el olyan tudatos értékfeltáró, értékmegőrző tevékenység, mely hozzá járul 
kulturális értékeink fennmaradásához, szélesebb körű megismeréséhez. A legjelentősebb értékek – szakmai 
zsűri döntése alapján – kerüljenek a Nemzeti Köznevelési Értéktárba. Ezeket a produktumokat az iskolák a 
bemutathatnák a sajtó és a nagyközönség előtt.)
Tudományos, szakmai, közéleti szerepvállalás. (Iskolánk társadalmi küldetését a helyi társadalom 
fejlődésében, fejlesztésében is megfogalmazza. Kutatói tevékenység, előadássorozatok, konferenciák, 
publikálások, nyelvi és informatikai képzések, vizsgák szervezése, társadalmi igényekhez alkalmazkodó 
képzések. A Magyar Tudomány Napjának városi szintű megszervezése.)
Diákhagyományok. (Gólyatábor, gólyaavató, színes programok és ifjúsági közéleti szerepvállalást erősítő 
tevékenység a városi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal együttműködve.)
Kreatív klubok. ( A diákélet színesítését és a művészetek területén jeleskedő tehetségek kibontakozását, 
bemutatkozását támogató formák. A Táncsics Galéria keretében a képző-, fotó- és filmművészetben alkotó 
diákjainknak évente iskolai kiállításokon mutatkoznak be. A Zenélő udvar keretében muzsikáló tanulóink 
kapnak lehetőséget.)
„Jónak lenni jó” (A tanulóink társadalmi felelősségvállalásának nevelésében jelentős tradíciókkal és 
eredményekkel büszkélkedhetünk. Iskolánk a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája. Diákjaink és a tantestület 
közel fele tagsági jogviszonnyal is rendelkezik. A véradások és a gyűjtések rendszeresek iskolánkban. 
Folyamatos az együttműködésünk a Családok Átmeneti Otthonával, az egyházi, valamint civil karitatív

1. Elhasználódó technikai eszközök (stúdió, taniroda) felújítása, karbantartása, pótlása
2. Informatikai eszközök javításának, pótlásának lehetősége (elsősorban projektorok cseréje, pótlása, hálózati 
eszközök, pótlása)

6. Problémák, javaslatok:

7. Tanulmányi versenyek (megyei, országos versenyek tantárgyanként 1-3. 
helyezett/fő), OKTV (tantárgyanként 1-10. helyezett/fő):
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