
 

BESZÁMOLÓ A PROJEKT EL

Ismételten beindítottuk mindkét intézményünkben a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók iskolai sikerességét támogató foglalkozásainkat. Ezeken a foglalkozásokon a 

pedagógusok 30 héten keresztül heti 2 órában fejlesztik a 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában Koncsikné Nagy Éva felzárkóztató, 

fejlesztő foglalkozásokat tart alsó és felső tagozaton matematika tantárgyból. Az 

angol nyelv után érdeklődő tanulóknak pedig tehetséggondozó foglalkozásokat 

valósít meg.  

A Petrovay György Katolikus Általános Iskolában két tehetséggondozó fejlesztő 

foglalkozást is biztosítunk a gyerekeknek. Surányi István tanár úr a zenei képességeket 

fejleszti, G: Nagyné Récsányi Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalomból felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások megvalós

gondoskodik 

Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó 

pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása:

Mindkét iskolánkban nagy gondot fordítunk az óvoda

elnevezésű program megvalósítása által a nagycsoportos óvodások zökkenőmentes 

iskolai beilleszkedésére. Leendő első osztályos tanító nénik: Busai Ferencné és 

jómagam rendszeres látogatást teszünk az óvodába, hogy részt vegyünk 

hospitálásokon, megismerkedjünk a gyerekkel, szüleikkel, óvodai élet, óvodás 

korosztály sajátosságaival, kialakult szokásokkal, melyre szeretnénk építeni a jövőt 

illetően.  

Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló 

programok, tevékenységek megvalósítása:

BESZÁMOLÓ A PROJEKT ELŐREHADÁSÁRÓL

3. FÉLÉV 

Ismételten beindítottuk mindkét intézményünkben a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók iskolai sikerességét támogató foglalkozásainkat. Ezeken a foglalkozásokon a 

pedagógusok 30 héten keresztül heti 2 órában fejlesztik a bevont 

rt Katolikus Általános Iskolában Koncsikné Nagy Éva felzárkóztató, 

fejlesztő foglalkozásokat tart alsó és felső tagozaton matematika tantárgyból. Az 

angol nyelv után érdeklődő tanulóknak pedig tehetséggondozó foglalkozásokat 

Katolikus Általános Iskolában két tehetséggondozó fejlesztő 

k a gyerekeknek. Surányi István tanár úr a zenei képességeket 

, G: Nagyné Récsányi Zsuzsanna néptánc foglalkozásokat tart

mból felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások megvalós

Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó 

pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása:

Mindkét iskolánkban nagy gondot fordítunk az óvoda-iskola közötti átmenet 

elnevezésű program megvalósítása által a nagycsoportos óvodások zökkenőmentes 

iskolai beilleszkedésére. Leendő első osztályos tanító nénik: Busai Ferencné és 

jómagam rendszeres látogatást teszünk az óvodába, hogy részt vegyünk 

ásokon, megismerkedjünk a gyerekkel, szüleikkel, óvodai élet, óvodás 

korosztály sajátosságaival, kialakult szokásokkal, melyre szeretnénk építeni a jövőt 

Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló 

nységek megvalósítása: 

 

REHADÁSÁRÓL 

Ismételten beindítottuk mindkét intézményünkben a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók iskolai sikerességét támogató foglalkozásainkat. Ezeken a foglalkozásokon a 

bevont tanulókat.   

rt Katolikus Általános Iskolában Koncsikné Nagy Éva felzárkóztató, 

fejlesztő foglalkozásokat tart alsó és felső tagozaton matematika tantárgyból. Az 

angol nyelv után érdeklődő tanulóknak pedig tehetséggondozó foglalkozásokat 

Katolikus Általános Iskolában két tehetséggondozó fejlesztő 

k a gyerekeknek. Surányi István tanár úr a zenei képességeket 

néptánc foglalkozásokat tart. Nagypál Anikó 

mból felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások megvalósításáról 

Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó 

pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása: 

kola közötti átmenet 

elnevezésű program megvalósítása által a nagycsoportos óvodások zökkenőmentes 

iskolai beilleszkedésére. Leendő első osztályos tanító nénik: Busai Ferencné és 

jómagam rendszeres látogatást teszünk az óvodába, hogy részt vegyünk 

ásokon, megismerkedjünk a gyerekkel, szüleikkel, óvodai élet, óvodás 

korosztály sajátosságaival, kialakult szokásokkal, melyre szeretnénk építeni a jövőt 

Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló 



 

A nyolcadikos tanulók különösen a halmozottan hátrányos tanulók 

fontos feladatunknak tartjuk, ezért az előző évhez hasonlóan az általános i

középiskola közötti átmenet megsegítésében Kőtelken Zeleiné Boldog Er

Nagykörűben Rácz László volt a felelős. Pályaorientációs tevékenységek sikeresek 

voltak. A tanulók látogatást tettek Törökszentmiklóson a Székács Elemér 

Középiskolába, Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégiumba. Tájékoztatást kaptak a 

szülők, tanulók a középiskolák képviselőitől a különböző lehetőségekről. Nagykörűben 

a pszichológus rendszeres foglalkozásokat tartott a nyolcadikosaknak a 

pályaválasztáshoz kapcsolódóan. Nem maradt el a 

tájékoztatása a kollégiumi Arany János pr

közreműködésével. A szülők nagyon érdeklődőek és hálásak voltak a megtartott 

fórumokat illetően. Alsó tagozatban: 

Baloghné Kollár Judit vállalta, aki a jelenlegi első osztályos 

osztályosak két nyílt napot is tartottak az ősz folyamán, melyre meghívták az Óvó 

néniket és a szülőket is, majd ők is ellátogattak az óvodába és megmutatták az 

óvodásoknak mit tanultak már az iskolában, nem maradhatott el egy közös j

a régi játékokkal és az óvodásokkal.

A tanulók már nagyon várták, milyen projektek megvalósítására kerül sor ebben a 

félévben. A meghívók kiosztását és kiragasztását követően leadták jelentkezéseiket. A 

Szent Gellért Általános Iskolában Hudra Andr

állatvilága című projektet az alsó tagozatos tanulóknak lett megszervezve. A felső 

tagozatos tanulók a közlekedés múltja, jelene projektben vehettek részt. A 

beszámolók, készített fényképek arról árulkodnak nagyon j

projekt megvalósítása során.

Nagykörűben Nagypál Anikó tanárnő felelt az Együtt lenni jó elnevezésű projekt

projekt megvalósításával a legfőbb célja

másodikos gyerekeknél megalapozza a közö

későbbiekben építhetnek a pedagógusok. A másik kiemelkedő feladatának azt 

tartotta, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosítja a 

szabadidő hasznos eltöltését és megtanítsa a gyerekeket játsza

különösen a halmozottan hátrányos tanulók 

fontos feladatunknak tartjuk, ezért az előző évhez hasonlóan az általános i

középiskola közötti átmenet megsegítésében Kőtelken Zeleiné Boldog Er

Nagykörűben Rácz László volt a felelős. Pályaorientációs tevékenységek sikeresek 

A tanulók látogatást tettek Törökszentmiklóson a Székács Elemér 

Miklós Gimnázium és Kollégiumba. Tájékoztatást kaptak a 

k a középiskolák képviselőitől a különböző lehetőségekről. Nagykörűben 

a pszichológus rendszeres foglalkozásokat tartott a nyolcadikosaknak a 

pályaválasztáshoz kapcsolódóan. Nem maradt el a szülőknek és a diákoknak 

a kollégiumi Arany János programról a 

A szülők nagyon érdeklődőek és hálásak voltak a megtartott 

Alsó tagozatban: Átmenetek kezelését szolgáló foglalkozásokat 

Baloghné Kollár Judit vállalta, aki a jelenlegi első osztályos osztályfőnök.

osztályosak két nyílt napot is tartottak az ősz folyamán, melyre meghívták az Óvó 

néniket és a szülőket is, majd ők is ellátogattak az óvodába és megmutatták az 

óvodásoknak mit tanultak már az iskolában, nem maradhatott el egy közös j

a régi játékokkal és az óvodásokkal. 

A tanulók már nagyon várták, milyen projektek megvalósítására kerül sor ebben a 

félévben. A meghívók kiosztását és kiragasztását követően leadták jelentkezéseiket. A 

Szent Gellért Általános Iskolában Hudra Andrea várta a gyerekeket

állatvilága című projektet az alsó tagozatos tanulóknak lett megszervezve. A felső 

tagozatos tanulók a közlekedés múltja, jelene projektben vehettek részt. A 

beszámolók, készített fényképek arról árulkodnak nagyon jól érezték a gyerekek a 

projekt megvalósítása során. 

Nagykörűben Nagypál Anikó tanárnő felelt az Együtt lenni jó elnevezésű projekt

projekt megvalósításával a legfőbb célja az volt, hogy kisiskolás korban első 

másodikos gyerekeknél megalapozza a közösségi nevelést, annak 

későbbiekben építhetnek a pedagógusok. A másik kiemelkedő feladatának azt 

tartotta, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosítja a 

szabadidő hasznos eltöltését és megtanítsa a gyerekeket játszani. 

 

különösen a halmozottan hátrányos tanulók megsegítését is 

fontos feladatunknak tartjuk, ezért az előző évhez hasonlóan az általános iskola és 

középiskola közötti átmenet megsegítésében Kőtelken Zeleiné Boldog Erzsébet, 

Nagykörűben Rácz László volt a felelős. Pályaorientációs tevékenységek sikeresek 

A tanulók látogatást tettek Törökszentmiklóson a Székács Elemér 

Miklós Gimnázium és Kollégiumba. Tájékoztatást kaptak a 

k a középiskolák képviselőitől a különböző lehetőségekről. Nagykörűben 

a pszichológus rendszeres foglalkozásokat tartott a nyolcadikosaknak a 

szülőknek és a diákoknak 

a meghívott előadók 

A szülők nagyon érdeklődőek és hálásak voltak a megtartott 

Átmenetek kezelését szolgáló foglalkozásokat 

osztályfőnök. Az első 

osztályosak két nyílt napot is tartottak az ősz folyamán, melyre meghívták az Óvó 

néniket és a szülőket is, majd ők is ellátogattak az óvodába és megmutatták az 

óvodásoknak mit tanultak már az iskolában, nem maradhatott el egy közös játék sem 

A tanulók már nagyon várták, milyen projektek megvalósítására kerül sor ebben a 

félévben. A meghívók kiosztását és kiragasztását követően leadták jelentkezéseiket. A 

ea várta a gyerekeket. Az erdő növény és 

állatvilága című projektet az alsó tagozatos tanulóknak lett megszervezve. A felső 

tagozatos tanulók a közlekedés múltja, jelene projektben vehettek részt. A 

ól érezték a gyerekek a 

Nagykörűben Nagypál Anikó tanárnő felelt az Együtt lenni jó elnevezésű projektért. A 

, hogy kisiskolás korban első 

annak alakulását, melyre a 

későbbiekben építhetnek a pedagógusok. A másik kiemelkedő feladatának azt 

tartotta, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára biztosítja a 

ni.  



 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 

sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók 

szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási 

feltételeinek megteremt

különböző továbbképzéseken vettek részt. Lőrinczné Szilágyi Erzsébet Judit elkezdte a 

Sándor Éva: Személyiség

eszközeivel, a nehezen tanuló és a magata

valamint az atipikusan fejlődő gyermekek és felnőttek részére elnevezésű képzést. 

Baloghné Kollár Judit és Fatér Noémi Delecato 

megelőzésére és oldására képzést teljesítette. Munkácsiné

Noémi Kedvesház - pedagógia 1. képzésben részesült. Tantestületi képzésünk is 

megvalósult Hajdúszoboszlón, ahol a tevékenységközpontú pedagógiák 

alkalmazásával és bevezetésével ismerkedtünk meg.  

Az intézményen kívüli partneri kapcso

kapcsolati háló szélesítése; együttműködések kialakítása és fejlesztése az 

egészségügyi, a szociális, intézményrendszerrel:

Erősítettük együttműködésünket a helyi plébánossal Galsi Jánossal, aki segített 

nekünk abban, hogy közelebb hozzuk a családokat az iskola intézményéhez. Lelki 

tanács működtetésével igyekszünk az együttműködésünket hatékonyabbá 

tenni.Különböző változatos rendezvényeknek, egyházi ünnepeknek a megszervezése 

és lebonyolításával próbáltuk 

szüleiket bevonni a programjainkba. Ezek közül kiemelném a sikeresen megvalósult 

rendezvényeket: Gyermek lelki nap

adventi várakozás, gyertyagyújtás.Betlehemes 

tanulók műsora.Karácsonyi koncert a templomban

tehetséggondozó foglalkozásra járó tanulók fellépése.

Megerősítettük kapcsolatunkat 

is, akitől segítséget kértünk hogyan is lehetne gyermekeinek érdeklődését felkelteni 

a munka világának a bemutatására, mely a sikeres pályaorientáció megtalálásában is 

segíthet a későbbiekben. 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 

sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók 

szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási 

feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése:

különböző továbbképzéseken vettek részt. Lőrinczné Szilágyi Erzsébet Judit elkezdte a 

Sándor Éva: Személyiség-, és képességfejlesztés a vizuális művészeti nevelés 

eszközeivel, a nehezen tanuló és a magatartásproblémával küzdő gyermekek, 

valamint az atipikusan fejlődő gyermekek és felnőttek részére elnevezésű képzést. 

Baloghné Kollár Judit és Fatér Noémi Delecato - Mozgásterápia a tanulási nehézségek 

megelőzésére és oldására képzést teljesítette. Munkácsiné Berényi Edit és Mári 

pedagógia 1. képzésben részesült. Tantestületi képzésünk is 

megvalósult Hajdúszoboszlón, ahol a tevékenységközpontú pedagógiák 

alkalmazásával és bevezetésével ismerkedtünk meg.   

Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli 

kapcsolati háló szélesítése; együttműködések kialakítása és fejlesztése az 

egészségügyi, a szociális, intézményrendszerrel: 

Erősítettük együttműködésünket a helyi plébánossal Galsi Jánossal, aki segített 

nekünk abban, hogy közelebb hozzuk a családokat az iskola intézményéhez. Lelki 

tanács működtetésével igyekszünk az együttműködésünket hatékonyabbá 

ülönböző változatos rendezvényeknek, egyházi ünnepeknek a megszervezése 

sával próbáltuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket és 

szüleiket bevonni a programjainkba. Ezek közül kiemelném a sikeresen megvalósult 

Gyermek lelki nap, adventi koszorúk készítése, megszentelése,k

adventi várakozás, gyertyagyújtás.Betlehemes műsor a templomban 5. osztályos 

Karácsonyi koncert a templomban, énekkarosak, zenei 

tehetséggondozó foglalkozásra járó tanulók fellépése. 

kapcsolatunkat 2014. december 02-án Marsi Istvánné vállalkozóval 

értünk hogyan is lehetne gyermekeinek érdeklődését felkelteni 

a munka világának a bemutatására, mely a sikeres pályaorientáció megtalálásában is 

 Ennek kapcsán „Süssünk, főzzünk! Gyere

 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 

sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók 

szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási 

ése az eszközök fejlesztése, bővítése:Pedagógusaink 

különböző továbbképzéseken vettek részt. Lőrinczné Szilágyi Erzsébet Judit elkezdte a 

, és képességfejlesztés a vizuális művészeti nevelés 

rtásproblémával küzdő gyermekek, 

valamint az atipikusan fejlődő gyermekek és felnőttek részére elnevezésű képzést. 

Mozgásterápia a tanulási nehézségek 

Berényi Edit és Mári 

pedagógia 1. képzésben részesült. Tantestületi képzésünk is 

megvalósult Hajdúszoboszlón, ahol a tevékenységközpontú pedagógiák 

latok erősítése, a helyi és településen kívüli 

kapcsolati háló szélesítése; együttműködések kialakítása és fejlesztése az 

Erősítettük együttműködésünket a helyi plébánossal Galsi Jánossal, aki segített 

nekünk abban, hogy közelebb hozzuk a családokat az iskola intézményéhez. Lelki 

tanács működtetésével igyekszünk az együttműködésünket hatékonyabbá 

ülönböző változatos rendezvényeknek, egyházi ünnepeknek a megszervezése 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket és 

szüleiket bevonni a programjainkba. Ezek közül kiemelném a sikeresen megvalósult 

szorúk készítése, megszentelése,közös 

műsor a templomban 5. osztályos 

, énekkarosak, zenei 

Marsi Istvánné vállalkozóval 

értünk hogyan is lehetne gyermekeinek érdeklődését felkelteni 

a munka világának a bemutatására, mely a sikeres pályaorientáció megtalálásában is 

Süssünk, főzzünk! Gyerekek a konyhában” 



 

elnevezésű foglalkozásunk sikeresen megvalósult. 

szendvicseket készítettünk a rendelkezésünkre álló hozzávalókból

maradhatott el a gyümölcssaláta sem. Megbeszéltük, hogyan lehet ízletes és 

változatos szendvicseket készíteni és azt is mire kell odafigyelni a gyümölcssaláta 

készítésekor. Miután végeztünk a feladatainkkal beszélgettünk a szakácsok, 

cukrászok, pékek munkájáról.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek 

bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, 

családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése;

Szülőkkel való kapcsolattartás jegyében a következő szülői fórumokatvalósítottuk 

meg:Nagykörű Petrovay Gy

pedagógiájának, módszertanának megismertetése

Katolikus Általános Iskolában 

elnevezésű fórum valósult meg. Mindkét rendezvény

Szükség esetén az osztályfőnökök családlátogatásokat szerveztek.

Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása

Minden tanulónak elkészült az egyéni fejlesztési terve a bemeneti mérések alapján. 

Mentorálási tevékenységet az osztályfőnökök és a hetente kij

el. A problémás tanulókat kiemelik

foglalkoznak a tanulókkal tanulmányi és mentális szempontból. 

 

 

 

elnevezésű foglalkozásunk sikeresen megvalósult. A gyerekek kérésére különböző 

szendvicseket készítettünk a rendelkezésünkre álló hozzávalókból

maradhatott el a gyümölcssaláta sem. Megbeszéltük, hogyan lehet ízletes és 

zendvicseket készíteni és azt is mire kell odafigyelni a gyümölcssaláta 

készítésekor. Miután végeztünk a feladatainkkal beszélgettünk a szakácsok, 

cukrászok, pékek munkájáról. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek 

sa, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, 

családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése; 

l való kapcsolattartás jegyében a következő szülői fórumokatvalósítottuk 

Nagykörű Petrovay György Katolikus Általános Iskolában: 

pedagógiájának, módszertanának megismertetése történt meg. 

Katolikus Általános Iskolában Beszélgetés a hátrányos helyzetről kicsit másképp 

elnevezésű fórum valósult meg. Mindkét rendezvényt Lázár Péter előadó ve

Szükség esetén az osztályfőnökök családlátogatásokat szerveztek.

Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása: 

ült az egyéni fejlesztési terve a bemeneti mérések alapján. 

Mentorálási tevékenységet az osztályfőnökök és a hetente kijáró pszichológus látják 

A problémás tanulókat kiemelik a csoportból és egyéni törődés keretében 

foglalkoznak a tanulókkal tanulmányi és mentális szempontból.  

 

A gyerekek kérésére különböző 

szendvicseket készítettünk a rendelkezésünkre álló hozzávalókból. és nem 

maradhatott el a gyümölcssaláta sem. Megbeszéltük, hogyan lehet ízletes és 

zendvicseket készíteni és azt is mire kell odafigyelni a gyümölcssaláta 

készítésekor. Miután végeztünk a feladatainkkal beszélgettünk a szakácsok, 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek 

sa, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, 

l való kapcsolattartás jegyében a következő szülői fórumokatvalósítottuk 

s Iskolában: Kedvesház 

történt meg. Kőtelek Szent Gellért 

ányos helyzetről kicsit másképp 

t Lázár Péter előadó vezette. 

Szükség esetén az osztályfőnökök családlátogatásokat szerveztek. 

ült az egyéni fejlesztési terve a bemeneti mérések alapján. 

áró pszichológus látják 

a csoportból és egyéni törődés keretében 
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