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2. FÉLÉV 

Az első félévben beindított foglalkozásokra nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel 
járnak a tanulóink. A beindított foglalkozásokkal a célunk a hátrányos helyzetű 
tanulók képességeinek, a készségeinek a fejlesztése, hiányosságainak a pótlása, 
hogy sikerélményhez jussanak az iskolai tevékenységek során és elősegítsük a 
rendszeres iskolába járást. A foglalkozásokat tartó pedagógusok elmondása 
szerint a tanulók délelőtti tanórai tevékenységében is fejlődés tapasztalható a 
foglalkozásoknak köszönhetően. A foglalkozásokra járó tanulók szülei 
támogatóan nyilatkoznak a lehetőségről, hogy gyermeküket ily módon is 
próbáljuk megsegíteni. 

Ebben a félévben, Nagykörűben két projektet kínáltunk fel a tanulóinknak. Fehér 
Beatrix tanító néni a Közlekedés biztonsága című projektre hívta a 4-5-6. 
osztályos tanulókat, a kicsiknek, 1-2. osztályosaknak Tudatosan, biztonságosan, 
egészségesen című projektet biztosította. Nagyon gazdag programokon vehettek 
részt a tanulók. Ezek közül néhányat kiemelnék. Voltak vendégek a szolnoki 
rendőrkapitányságról, akik játékos formában előadásokat tartottak. Előadást 
tartott a házi orvos a gyerekeknek az egészséges élet titkairól. Láthattak rendőr- 
kutyás bemutatót is, melyre az iskola többi közösségét és az óvodásokat is 
meghívtuk. Ismereteket sajátítottak el a kerékpáros, gyalogos közlekedéssel 
kapcsolatosan interaktívan, egyéni laptopok használata során és online tesztet 
töltöttek ki a gyerekek az e- leaning rendszerben. Az anyag feldolgozásának ez a 
módja nagyon tetszett a gyerekeknek, lelkesen számoltak be élményeikről az 
osztályfőnököknek és szüleiknek. Tomi bohóc is meglátogatta őket, aki játékos 
formában gyakoroltatta és bővítette a gyerekek ismereteit a KRESZ alapvető 
szabályait illetően. 

Kőtelken is sikeres projektek megvalósulásáról számolt be Vass Csilla tanárnő. 
Tavaszi jeles napok, ünnepek című projekt során megtekintettek filmet a vízről, 
számítógépes játékokat játszottak a témakörhöz kapcsolódóan a víz világnapja 
alkalmából. Feldolgoztak a természethez kapcsolódó mesét, sétát tettek a Tisza 
parton. Készítettek tavaszi ablakdíszeket, húsvéti díszeket és nem maradhatott el 



 
 

a nyuszi váltóverseny sem, mely nagy sikert ért el a gyerekek körében. A 
projektet tavaszi vetélkedővel zárták, ahonnan oklevéllel térhettek haza a 
gyerekek. Az 5-6. osztályos tanulók a víz című projekt megvalósulásában 
vehettek részt. Itt lehetőségük volt a tanulóknak PowerPoint bemutató, plakát 
készítésére. A feladatok közül nagyon tetszett a gyerekeknek a halak készítése 
gipszből, a „vizes” társasjáték készítése, melyet ki is próbálhattak. 

Szakmai megbeszélést tartottunk az együttműködési megállapodások 
megkötéséhez a partnerek kiválasztását illetően. Kiválasztottuk a vállalt 
továbbképzéseken részt vevő kollégákat. Javaslatokat tettünk a szülői fórumok 
témáira és előadók személyére.  

A pszichológusok elvégezték a 105 bevont halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
bemeneti mérését. 

Az átmenetek kezelése program keretein belül az első osztályos tanulók 
visszalátogattak Nagypál Anikó vezetésével az óvodába a Gergelyjárás 
hagyományainak a megünneplése során, ahol iskolába csalogatták színes 
műsorukkal a nagycsoportos óvodásokat. 

Ebben a félévben kiemelkedő célunk volt a halmozottan hátrányos helyzetű 
szülők aktív bevonása az iskola életébe. Ennek érdekében közösen készülődtünk, 
készítettünk jelmezeket a farsangra. Családlátogatásokon vettünk részt. Nyílt 
tanítási hetet szerveztünk, ahol a szülők megtekinthették a gyermekeiket a 
különböző tanítási órákon. Műsorokat tanultunk be az alapítványi bálra, ahol 
büszkén nézhették meg a szülők gyermekeik szereplését. Családi sportnapot 
bonyolítottunk le, ahol a megjelent szülők együtt versenyezhettek gyermekeikkel 
a sorversenyeken, kötélhúzásban, futóversenyen. Nyáron a zenei tehetséggondozó 
foglalkozásra járó tanulók az énekkarosakkal együtt koncertet adtak a 
templomban. 

Sikeresen lezajlottak a szülői fórumok. Kőtelken 2014.03.05-én Dr. Koncsek 
Andrea beszélt a nevelés szerepéről a gyerekek személyiségfejlesztésében. 
Nagykörűben 2014. március 17-én Tóthné Kocsis Edit tartott interaktív előadást 
arról, hogy kellenek-e korlátok a gyermeknevelésben. Mindkét intézményben 
felvilágosítást kaphattak a szülők az internethasználat veszélyeiről, ehhez 
kapcsolódó tudnivalókról. Tanév vége felé közeledve Lipták Péterné feszegette a 
szülői hatékonyság titkait, akadályait, mit és hogyan csinál jót a szülő, mikor tesz 
rosszat akaratlanul. Nagyné Baráth Ágnes és Surányi István tudatosította az 
érdeklődő vendégek számára, hogy a kulcs minden esetben a szülő kezében van. 



 
 

2014. április 16-án megrendeztük Nagykörűben szakmai workschop 
rendezvényünket. Erre a rendezvényre a környező katolikus iskolák pedagógusait 
is meghívtuk. A pedagógusok szükségét érezték annak, hogy fejlődjön erkölcsi, 
érzelmi életük, gazdagodjanak ismereteik a katolikus szemlélet tekintetében, hogy 
munkájuk során hatékonyabban tudjanak bánni a halmozottan hátrányos 
tanulókkal. Két remek előadás meghallgatására volt lehetőség ezen a 
rendezvényen, melyet szakmai megbeszélés követett. Menyhárt József és Kissné 
Balogh Rita vállalták el az előadásuk ismertetését. Az általunk szervezett szakmai 
workschop nagyon sikeresen zárult, a meghívott vendégeink nagy létszámban 
jelentek meg és elégedetten távoztak a rendezvényről. 

Pedagógusaink közül Zsigmond Marianna, Hudra Andrea: Projektoktatás, 
Nagypál Anikó, Fatér Noémi: Az infokommunikációs technológiák (IKT) 
oktatásban történő alkalmazása elnevezésű képzésen vett részt. 

Nyár végén az intézményeink pedagógusai egy háromnapos továbbképzésen 
vehettek részt. A konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák 
fejlesztése - a szervezeti konfliktusok megelőzésének és megoldásának korszerű 
gyakorlata elnevezésű továbbképzés Ismereteinket gazdagítottuk a 
konfliktuskezelés, szociális kompetenciák fejlesztését illetően, hasznos 
technikákat tanultunk meg az iskolai konfliktusok sikeres és gyors megoldását 
illetően. 

Mári Noémi 
szakmai vezető 

 

 

 

 


