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2009/2010. évi megvalósításáról

I. A kompetencia alapú programcsomagok bevezetése
Szövegértés-szövegalkotás 1. évfolyam:
Bevezette: Harmatos Erika 1. c osztály
Vetró Gáborné 1. a osztály
A programcsomag felépítése:
Két fő részből áll: tanulói-,
tanítói eszközökből.
1. Tanulói eszközök:
 Egeres könyv (a betűtanításhoz)
 Én, te…mi I., II., III. (olvasókönyv)
 Jártunkban, keltünkben (munkatankönyv)
 Ki van a dióhéjban? I., II.(olvasókönyv)
 Állatok közelről és távolról (olvasókönyv)
 Hétmérföldes masinák (olvasókönyv)
 Feladatgyűjtemény I-VIII-ig
Ezek a taneszközök az alsó tagozat tankönyvei.
2. Tanítói eszközök:
 Mintamodulok
 Feladatbank 1-5.
 Mérés-értékelés. Szempontok a fejlesztő értékeléshez
 Játékgyűjtemény
 Napi mesehallgatás 1-2. mesegyűjtemény
 Mozgások (DVD a mozgásfejlesztéshez)
 Hangok, zörejek CD
 Zenék CD
 Alapozás (modulleírások)
 Szóbeli szövegalkotás fejlesztéséhez modulleírások és képsorozat
Csak egy részük érkezett meg, s az is késve. A differenciáláshoz szükséges lapok nem
álltak rendelkezésünkre.
A tankönyvek, feladatlapok, és különböző segédletek az interneten hozzáférhetők, így
nagyban segítették a differenciált óravezetést. Fontos eleme a programcsomagnak, hogy
ugyanaz a szöveg a tanulók képességeihez mérten dolgozható fel, rövid és sok színes kép
kíséri, ami önmagában fokozza az olvasási kedvet. További segítséget nyújtanak a
feladatbankok, amelyekből válogathatunk a különböző képességű gyerekek számára
kidolgozott feladatok közül.
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Nagyon precízen mutatja be a programcsomag a különböző alapképességek fejlesztéséhez
ajánlott tevékenységeket, a szöveges leírás mellett mindez DVD-n is megtekinthető. Ezekből
rengeteget kipróbáltunk, alkalmaztunk a tanév során. Valóban játékosak, élvezetesek, jók.
Mindebből kitűnik, hogy a programcsomagot jónak tartjuk, és szívesen dolgoznánk belőle a
jövőben is, ha az anyagi lehetőségeink megengednék. A megismert jó célokat más, szintén
kompetencia alapú tankönyvcsalád alkalmazásával valósítjuk meg.
A bevezetés folyamata és tapasztalatai
A kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás oktatását a 2009-2010. tanévben vezettük be
úgy, hogy előtte semmiféle képzésen nem voltunk. Valódi segítséget a mentorunktól kaptunk,
aki lelkiismeretesen támogatott ötleteivel, saját tapasztalatainak átadásával, és még hospitálási
lehetőséget is biztosított számunkra. Az új tanulásszervezési módok (kooperatív
csoportmunka, differenciálás) tulajdonképpen nem voltak ismeretlenek előttünk, hiszen az
elmúlt tanévek során az iskolavezetés több lehetőséget is biztosított számunkra, hogy
megismerkedhessünk ezekkel. (A differenciálást korábban is alkalmaztuk.) A kooperatív
csoportmunkát első évfolyamon a páros munkával vezettük be. Egy idő után meglepődtünk
azon, hogy milyen jól működik és valóban hatékony. Ennél tovább csak technika és rajz
órákon merészkedtünk, ahol négy-öt fős csoportokban is dolgoztunk.
Ezeket a munkaformákat a következő tanévben is alkalmazzuk, természetesen mindig egy
kicsit magasabb szinten.
A kompetencia alapú oktatás nagy hangsúlyt fektet az alapképességek (testtudat, téri
tájékozódás, nagy- és finommozgás, hallás, beszéd) fejlesztésére. Ehhez nyújtott segítséget a
fentebb említett DVD, amelyen rengeteg, jól kidolgozott lehetőséget találtunk. Ezek közül
minden tanóra elején alkalmaztunk néhányat, de akár óra közben is „bedobtunk” egyet-egyet,
hiszen pihentető, élénkítő hatásuk is kiváló. A beszédfejlesztés remek színtere a reggeli
beszélgető kör, amelynek további hozadéka a közösségépítés lett.
Összességében úgy érezzük, hogy szakmailag gazdagodtunk-megújultunk, de ez a megújulás
inkább egy folyamat része, ami nem ez év szeptemberében kezdődött, hanem már réges-rég,
hiszen a nevelők nagy része a pedagógus pályája végéig keresi a jó és még jobb
megoldásokat.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Vetró Gáborné
tanító
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A matematika, logika bevezetése 2. évfolyamon
Bevezette: Pestalityné Sárossy Ilona
2. a, 2. c osztályban
Általános megállapítások röviden:
A bevezetés előkészítése, a felkészülés rengeteg időt igényelt és csak az Internet állt
rendelkezésre.
A tanmenet összeállítása folyamatosan, a munka menetéhez igazítottan, többszöri
átdolgozással történt.
A programcsomag gyermekközpontú, szerkezete moduláris felépítésű, nagyon részletesen
kidolgozott, módszertani szempontból rendkívül gazdag.
2. évfolyamban 50 modul tartalmazza az éves követelményeknek megfelelő tananyagot,
amelyek az új típusú tanítási-tanulási folyamat szervezeti, szerkezeti formáinak alkalmazását
elkerülhetetlenné teszik.
A jól kidolgozott modulokhoz szükséges programcsomag hiánya nehéz helyzetet, nagyon sok
plusz munkát jelentett az első félévben. /Tanulói-, szemléltető eszközök előállítása a páros-,
csoport-, egyéni munkákhoz./
Nehezítette a különböző feladattípusok elsajátításának sikerét, hogy az első évfolyamra építő
programcsomag feltételezett korábbi jól begyakorolt ismereteket.
A második félévtől használt programcsomagot, annak mellékleteit nagyon szerették a tanulók,
szívesen dolgoztak bennük, ill. velük.
Alkalmasak a taneszközök a differenciálásra, az egyéni fejlesztésre, a kooperatív
munkaformák eredményes alkalmazására.
Hiányossága, hogy kevés a feladat a begyakorláshoz, különösen a számolási készség
megfelelő mértékű fejlesztéséhez.
Ezt a hiányosságot más kiadványok /Kisszámoló, Okosodó, Szám ország,
stb./felhasználásával és munkalapok készítésével pótoltam. Így volt biztosítható a tanulók
optimális terhelése és a számolási készség megfelelő mértékű fejlesztése.

A tanulók előrehaladását az alábbiakban felsorolt területeken látom:
- a memóriafejlesztésben
- a különbségek gyors észlelése képességének kialakításában
- az összefüggések felismerésében, a rendszerezésben, a kombinativitásban
- a valóság és a matematika kapcsolatának felfedezésében, a gyakorlati élet dolgaiban való
eligazodás segítésében
- a problémamegoldó képesség hatékonyabb fejlesztésében
- a következtetések, mennyiségi következtetések fokozatos fejlesztésében
- a kritikai kompetencia fejlesztésében, a helyes önértékelés kialakításában
- a szociális kompetenciák fejlesztésében
- egymás segítésében
A mérési eredmények jól tükrözik a tanulók képességeit.
Nagyon szép eredmények születtek és a begyakorlottság szintje is jobb az elvártnál pl.:
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OSZTÁLY

2.a

2.c

MINŐSÍTÉS
KIVÁLÓAN
MEGFELELT
JÓL MEGFELELT
MEGFELELT
FELZÁRKÓZTATÁSRA
SZORUL
KIVÁLÓAN
MEGFELELT
JÓL MEGFELELT
MEGFELELT
FELZÁRKÓZTATÁSRA
SZORUL

SZORZÁS

BENNFOGLALÁS

26

21

1
3
1

6
3
1

28

26

1
2
--

2
1
2

A programcsomag erősségei összefoglalóan:
- jól kidolgozott modulok
- bőséges módszertani gyűjtemény
- a tevékenykedtetésre épít
- a gondolkodás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt
- a gyakorlatiasság jellemzi
- a „megtapasztalás” fontos szerepet kap

Gyengeségek:
-

képzések, programcsomagok időbeni csúszása, hiánya,
az első osztályos feladattípusok begyakorlottságának hiánya
a programcsomag bevezetéséhez szükséges közvetlen szakmai segítség hiánya, késése
a tanítói segédanyagok, kézikönyvek, szemléltetőanyagok hiánya
a fenntarthatóság minőségének kétségessége a kompetencia alapú taneszközök
„felhígulása” miatt /ez a csomag drága/
- az internetről letölthetők a 3. évfolyam moduljai, de a tanulói eszközök nélkül csak
részben valósíthatók meg
Javaslat:
- a 3. évfolyamon tanulók részére a matematika programcsomag mellékleteit, egyéni és
csoporteszközeit elő kellene állíttatni intézményi és szülői segítséggel

Mohács, 2010. június 19.

Összeállította:

Pestalityné Sárossy Ilona
tanító
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Szövegértés-szövegalkotás 5. c osztály:
Bevezette: Ébner Mária
A programcsomag hét részből áll. Hat tanulói munkatankönyv és egy projektmappa tartozik
egy évfolyamhoz és egy gyerekhez. Mindehhez társul ugyanennyi számú tanári kézikönyv,
ami igen részletesen tartalmazza a feladatok leírását, a differenciálás lehetőségeit, sőt sok
esetben a feladatok megoldását is. Ezen kívül az interneten elérhetők mérőlapok, melyekkel a
szövegértést lehet mérni. Ezekhez szintén található megoldás is.
A tantárgy illetve a programcsomag célja a diákok szövegértésének a fejlesztése. Olyan
használható tudást kíván adni, melynek segítségével szinte bármely szöveg értelmezhetővé
válik számukra. Ebből következően nem csak szépirodalmi, de ismeretterjesztő, illetve
szakszövegekkel is találkoznak a tanulók. A programcsomag fontos ismertetőjele még, hogy a
tanulók nem elkülönítve, hanem integrálva tanulják az irodalmat és a nyelvtant. Az irodalmi
szövegek segítségével, azokon keresztül ismerkednek meg anyanyelvük rejtelmeivel. A
programcsomagok heti öt órára tervezték, így a bennük található feladatmennyiséget
szelektálni kellett, mivel mi heti 4 órában dolgozunk.
Az indulás nem volt zökkenőmentes, ugyanis nem álltak rendelkezésre a megfelelő anyagok
csak az interneten. Nem érkeztek meg időben a tanulói munkafüzetek, illetve mire
megérkezett néhány, addigra azokat már teljesítettük. További nehézség volt, hogy azok a
munkafüzetek, amiket használtunk volna a mai napig nincsenek. Az előző tanévben
rendeltünk hagyományos tankönyveket, így volt mihez nyúlni a kezdetekben, illetve később
is. A tanulókkal úgy dolgoztunk, hogy részben a hagyományos tankönyvekből, részben pedig
fénymásolt lapok segítségével dolgoztunk. A lapok használata sok esetben nem bizonyult
eredményesnek, mert a kezelése nem volt praktikus. Ezekről tehát le kellett mondani. Később,
mivel a programcsomag témakörei az ötödikes irodalomanyagot lefedték, ezért a
hagyományos tankönyv szövegeit használva, abból kiindulva dolgoztunk a gyerekekkel.
A programcsomag előnyei és hátrányai:
Előnye, hogy gondolkodtató, érdekes feladatokat kínál fel a gyerekeknek.
A feladatok egy része kimondottan életszerű, így nagyon könnyű áthelyezni őket valós
szituációba (lakatlan szigeten hajótörött, magázás-tegezés kérdése, család és én viszonya stb.).
Lehetőséget ad a differenciálásra is, hiszen a feladatok jelentős aránya eleve így épül fel.
A diákoknak nem csak a szövegértését, de a kreativitását is fejleszti. A kreativitásnál
gondolok mind az írásbeli és a szóbeli kommunikációs képesség fejlesztésére, mind a vizuális
képesség fejlődésére (sok az illusztrációs feladat).
További előnye, hogy egyfajta alapot ad az érettségire, hiszen ott is van szövegértési feladat,
valamint választható az érvelés, amivel műfajként itt találkozhat a tanuló, hiszen az érvelés
tanításának alapjai itt jelen vannak.
Hátránya ebben a tanévben, hogy a gyerekek számára a tanév első részében nem voltak
elérhetők a taneszközök, ez megnehezítette a munkát. A fénymásolt lapok nehezen kezelhetők
voltak és a tanulók nem tudták áttekinteni az anyagot.
A sikeres haladás feltételeit hátráltatta a tanulók kooperatív munka terén szerzett
tapasztalatainak részbeni hiánya . A programcsomag a csoportmunkára épít. Olyan
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csoportmunkára, ami a gyerekeknél már alsó tagozatban kialakul, így felsőben automatikusan
működik. Ez az automatizmus nem működött.
Ezen kívül nagy gond volt a felső tagozatos „vándorlás”, amikor is a gyerekek minden órája
máshol van. Így a termeket minden egyes órán, amikor csoportban dolgoztunk, át kellett
rendezni, illetve a taneszközöket mindig más terembe kellett vinni.
Dupla óra ritkán volt, így a megkezdett feladatokat sokszor következő órán kellett befejezni,
és elveszett a csoportmunka lényege.
A szükségesnél kevesebb a digitális eszközünk, a feltételek is nehézkesek, hiányosak voltak
azok használatához.
További hátrány, hogy sok a gyenge tanuló, akik számára sokszor értelmezhetetlenek a
feladatok. Mivel a tananyag integrált, így a tudásanyag nehezebben jött át a gyerekeknek,
nehéz erre építeni. (Főleg úgy, hogy nem tudtak gyakorolni, mert nem voltak meg a
taneszközeik.)
A programcsomag felépítése és koncepciója összességében jó.
Amivel probléma van, az a terjedelem. Túl sok a feladat, de kevés az igazán gyakoroltató
jellegű. A feladatai, és főleg a szakszövegei sok helyen értelmezhetetlenek, nehezek és
eltúlzottak.
Amennyiben az újszerű tanulásszervezési formákat ismerték volna a tanulók, akkor
sikeresebb lett volna az év a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése szempontjából.
A szülők viszonya a programcsomaghoz kettős. Az év eleji szülői értekezleten kíváncsian
várták az újszerűséget. Volt néhány szkeptikus, elsősorban ők érdeklődtek rendszeresen az
iránt, hogy mi is történik az iskolában. A többség, nem érdeklődött, csak kifogásokat
fogalmazott meg, miszerint nem tudják követni az anyagot, nehéznek tartják a feladatokat.
(Megjegyzem akkor is panaszkodtak, és állították, hogy nem tudták követni az anyagot,
amikor a hagyományos tankönyvből tanultunk folyamatosan körülbelül másfél hónapig, és
semmi plusz feladatot nem kaptak a gyerekek.)
Összefoglalva tehát ebben a formában nem fenntartható a tárgy és a programcsomag.
Véleményem szerint a hagyományos eszközöket, anyagokat kell kiegészíteni
kompetencialapú feladatokkal, illetve újfajta oktatásszervezési eljárásokkal. Ez utóbbit
természetesen az ésszerűség határain belül kell megoldani.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Ébner Mária
szaktanár
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Szociális életviteli és környezeti kompetencia 7. évfolyam
Bevezette: Zsolt László 7. a, 7. c osztályban
A szociális kompetencia B modult vezettem be a 7. évfolyamon, a 7. a és 7. c osztályokban az
etika tantárgy keretein belül. Az etika 7. évfolyamon önmagában is egy modul, melynek
keretében kiemelten a környezeti kompetenciákkal, a környezetvédelemmel foglalkoztunk.
Ide kellett beépíteni a szoc.komp. modult, ami az egyén és a társadalom kapcsolatáról,
helyzetéről szól. 10 modulból áll a csomag, melyek egy részét dolgoztunk fel a tanórákon,
elsősorban az új tanulásszervezési módszerek segítségével. Egy modul nem konkrét
tananyagot dolgoz fel, hanem egy téma segítségével fejleszti a szociális és környezeti
kompetenciákat. A „B” modul nem tantárgyhoz kötött, éppen ezért minden tanórán
használható, akár egy-egy részletet kiemelve is. A tanulók nagyobb része szívesen és nagy
lelkesedéssel vett részt a tanórákon, ez azonban nem mondható el a házi feladatok
elvégzéséről. A „B” modul mellett 7. és 8. évfolyamból az „A” modul néhány elemét is
beépítettük a tananyagba, ezek elsősorban környezetvédelemmel kapcsolatos modulok voltak.
Sajnos idő hiányában rövidíteni kellett a modulok tartalmi részét, így nem mindig sikerült
érdekessé tenni a tanórát. Hiányzott a tanulók részére megírt segédanyag, így elég nehéz volt
tudatosítani a tanulókban, hogy mit szeretnénk elérni. A környezeti kompetenciák
fejlesztésével sikerült érzékennyé tenni a tanulókat a szociális, társadalmi problémák iránt. Itt
elsősorban a víz, a levegő, a közlekedés, a fogyasztásról szóló témák voltak azok, melyek
megfelelő táptalajt biztosítottak arra, hogy összehasonlítsuk szűkebb és tágabb
környezetünket, foglalkozzunk a szegénységgel, kirekesztettséggel, mint komoly társadalmi
problémával.
Előnyök, hátrányok a program bevezetésével kapcsolatban:
A pedagógusok nem megfelelő felkészítése, tájékoztatása miatt nem sikerült a
szándékainknak megfelelő színvonalon megvalósítani a programot, amihez a taneszközök
hiánya is nagyban hozzájárult.
Hátrány továbbá még az idő hiánya /etika óra egy tanévben összesen 17 óra egy osztályban/.
Előny azonban, hogy az idei év tapasztalataiból kiindulva átgondoltabban és szervezettebben
tudjuk megvalósítania a szociális és környezeti kompetenciák fejlesztését.
Javaslom, hogy az „A” modulból minden pedagógus a tantárgyához illeszkedő modult
válasszon ki és próbálja meg feldolgozni, akár más évfolyamokon is.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Zsolt László
Szaktanár
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II. Tantárgytömbösítés, epochális oktatás:
7. és 8. évfolyamon: kémia, fizika, biológia, földrajz,
Az epocha görög eredetű szó, korszakot, időszakot jelent.
Nagymértékben koncentrálja és aktivizálja a gyermek érdeklődését, a tananyagot pedig
szervesen felépítve, összefüggő egészként tudja elsajátíttatni velük.
Az epochális oktatásban a közismereti tárgyakat nem egész tanévre széthúzottan, hanem
nagyjából azonos évi óraszámban, mint más iskolában, de 3-4 hétre összevonva tanulják a
gyerekek. Így követik egymást a főoktatás egyes tantárgyai: az anyanyelv, történelem,
földrajz, embertan, állattan, növénytan, kőzettan, fizika, kémia, csillagászat, matematika,
geometria.

Miért hatékony az epochális oktatás?
Az egyes epochák alatt a gyermekek mindig annyit végeznek el egy-egy tantárgy anyagából,
amennyi megadja nekik azt az érzést, hogy elértek valamit. A gyerekekre jótékonyan hat ez
a fajta munkabeosztás, mert nyugodt és fegyelmezett tevékenykedésre szoktatja őket, ami
rendkívül fontos egy olyan korban, melyre a szétszórtság és az ingerek túláradása a jellemző.
S mivel egy-egy tantárgy évente kétszer vagy többször kerül sorra, az epochák közötti
időszakban a felejtés és felidézés segítségével az ismeret képességgé tud érlelődni.
Bevezetésének célja:
 A tananyag ne tagolódjon szét
 A gyermek figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon
 Különböző megközelítésben, változatos eszközökkel sajátítsanak el egy-egy
tananyagrészt

A kémia tantárgytömbösített oktatása (3-2-1 óra).
Előnyei:
 kevesebb ismétlés
 folyamatos, koncentrált munka
 rendszeres értékelés (órai munka, „záró” dolgozat)
Hátrányai:
 túl sok (különösen a 3 óra), igen fárasztó mind a tanulók, mind a tanár számára
 4 hét után találkozunk újra, nehéz felfrissíteni a tudásukat
 túl „tömény” (a tananyaggal haladni kell, hacsak nem csökkentjük le drasztikusan)
 Igyekeztem kompenzálni ezeket a hátrányokat változatos módszerek alkalmazásával
(csoportmunka, páros munka, játékos feladatok, rejtvények, nyomtatott feladatlapok,
táblázatok stb.).
 a tanulók rövidtávú memóriája fejlődik, a hosszú távú nem.
A tanulók tanulmányi eredményében jelentős változás nem történt az epochális oktatás
bevezetése óta (0,05- 0,3 közötti az ingadozás mind pozitív, mind negatív irányba).
Az új módszerek bevezetését jelentősen hátráltatta az eszközök, felszerelések hiánya, amelyek
beszerzése rajtunk kívüli okok miatt késik.
Mohács, 2010. 06. 19.

Összeállította:

Böhmné Kovács Lívia
Kémiatanár
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A fizika tantárgytömbösített oktatása
22 éve tanítok fizikát. Ez idő alatt igen komoly változások történtek az általános iskolai
természettudományos tárgyak oktatása területén. Tizenöt éve még hatodik osztályban
találkoztak a tanulók a fizika tantárggyal, éppen jókor, hiszen egy 12 éves gyermek még igen
nyitott az őt körülvevő világ megismerésére. Rendkívül hálás feladat volt ezeket a tanulókat
bevezetni a fizika rejtelmeibe. A gyermekek túlterheltségét igyekeztek csökkenteni azáltal,
hogy hetedikre helyezték át a tantárgy megjelenését. Csak egy év a különbség, de micsoda
változás, hiszen a serdülő fiatal érdeklődésének középpontjában már nem a körülötte levő
világ, hanem az ellenkező nemű társa áll. Nemcsak az óraszám csökkent tehát felére, hanem
az időzítés is romlott. Régen heti két óra volt hatodikban, hetedikben és nyolcadikban, majd
heti másfél óra hetedikben és nyolcadikban. Ebben a helyzetben következett a
tantárgytömbösítés. A meglévő havi hat fizika órát három napban megtartani, első nap
hármat, második nap kettőt, harmadik nap egyet. Úgy tapasztalom, ebben a rendszerben már
lehetetlen vállalkozás olyan megbízható szintre eljuttatni a fizika alapjaiban a tanulókat, mint
a hagyományos módon. Arra a megállapításra, hogy nem is lenne szükséges semmiképpen
sem tudok rábólintani. Ha csak a fizika gyakorlati hasznosíthatóságára gondolunk, nem
feledkezhetünk meg az ökológiai vagy energetikai problémákról. Ki kérdőjelezné meg, hogy
szükség van orvosokra, mérnökökre? Ebből következik, hogy fizikára, fizikatanításra, jó
fizikatanárokra és fizikát tanuló diákokra is szükség van. Arról nem beszélve, hogy a
legfontosabb szerepe a megfelelő színvonalú természettudományos oktatásnak a
szemléletformálás. Aki a tanulás során valóban a körülötte levő világot akarja megismerni,
nem pedig kizárólag érvényesülni, szerepelni és hasznot húzni, annak kérdései vannak,
amelyekre a fizika adja meg a válaszokat.
Eddigi tanítási gyakorlatomban óvakodtam attól, hogy minden általam fontosnak tartott
ismeretet úgymond „megtanítsak”. A hangsúly azon van, hogy a tanulók érdeklődését
sikerüljön felkelteni és a bennük meglévő természetes kíváncsiságot és tudásvágyat
felhasználva tudjunk építkezni. Ehhez azonban egy minimális időráfordításra szükség volna,
ami a jelen helyzetben nincs biztosítva. Az első probléma, hogy a tanuló egy hónap alatt
teljesen elfelejti a megtanult ismereteket. Hiányzik a rendszeresség, a többszöri ismétlés,
gyakorlás. Ha egy héten valaki hiányzott, már két hónapra ugrik az az időtartam, amíg nem
volt fizika órán. A szóbeli ellenőrzés gyakorlata teljesen megszűnt a tantárgytömbösített
formánál. A tanulók hatékony tanulása csak a megfelelő számonkérési rendszer mellett
biztosított. Rendkívül felszínes marad az a tudás, amit a tömbösített órákon szereznek. Amit
itt megkedvelhetnek az a kényelmesség és az igénytelenség, de e tulajdonságok maguktól is
népszerűek és divatosak.
Mohács,2010.06.19.

Összeállította:

Szatmári Imre
Fizikatanár
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A biológia tantárgytömbösített oktatása
Ez egy olyan tanulásszervezési forma, amelynek keretén belül adott műveltségi terület
ismeretanyagát 4 hetes oktatási szakaszokra kell felosztani.
Ezek szerint egy tanítási hétre kell összevonni a tananyagot oly módon, hogy egy tanítási
napon több egymást követő órán ugyanazt a tantárgyat tanulják a gyerekek. Ez lehetővé teszi,
hogy az adott műveltségi terület ismeretanyagát szakaszokra elosztva teljesítsék a tanulók.
Ezáltal a gyermekek figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy műveltségi területre
koncentrálódhat. A pályázat feltétele az volt, hogy az első évben az iskola összes
óraszámának 5%-át, a második évben 10%-át, a harmadik évtől pedig 15%-át kell
tantárgytömbösítéssel tanítani.
Milyen feladatokat kellett a feltételek alapján megvalósítani?
- kijelölni a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyakat (biológia, földrajz, fizika, kémia)
- kijelölni a bevont évfolyamokat (7-8. évfolyam)
- az intézményi órarend elkészítése 4 hetes rendszerben
- a tanórák tömbökre osztása 3+2+1 órás rendszer szerint.
A bevont nevelők feladatai:
- a tantárgyi tartalmak tömbösítése
- a tanmenetek kidolgozása az IKT-s tananyagok pontos megjelölésével
- a különböző munkaformák megválasztása, figyelembe véve a tanulócsoport
motiváltságát és teherbírását.
Tapasztalataink a tantárgytömbösítés bevezetéséről:
Erősségei:
- átláthatóbbá, egységesebbé teszi a tananyagot
- nagyobb lehetőséget biztosít új módszerek kipróbálására
- a gyerekeknek nagyobb lehetőségük van a sokoldalú információszerzésre, felkeltheti
az önálló érdeklődés kialakulását, az iskolán kívüli ismeretszerzést.
- Szorosabb kapcsolat kialakulása a gyerekek és a nevelők között.
Gyengeségei:
- a négyhetes órarend bevezetése
- a pedagógus részéről sokkal több készülést igényel a tantágytömbösített órák
megszervezése.
- segédanyagok, technikai felszereltség hiánya.
- a hiányzó tanulók lemaradásának pótlása.
- a megszerzett tudás nem tartós, egy hónap múlva már alig emlékeznek valamire az
előző szakaszban megszerzett ismeretekből a tanulók.
- kevesebb tananyagot lehet elvégezni.
A tanulók véleménye a tantárgytömbösített oktatásról:
Pozitív vélemények:
- könnyebb a dolgozatokra felkészülni, mert jobban emlékeznek az új ismeretekre.
- többet lehet csoportmunkában dolgozni.
- több a játékos, szórakoztató feladat.
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Negatív vélemények:
- sok a csoportmunka
- hiányzás után nagyon nehéz bepótolni a tananyagot.
- unalmas az egymás utáni ugyanolyan óra.
- a dolgozatra sokat kell készülni.
Eredményesség:
A tanulmányi átlagokban a félévi eredményekhez képest lényeges eltérés nem tapasztalható.
Egy év eltelte után hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni. A következő évek
tapasztalatainak megszerzése után lehet eldönteni, hogy érdemes-e a pályázat megvalósítási
ideje után is tantárgytömbös oktatást szervezni.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Kovácsné Bodor Erika
Biológiatanár
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A földrajz tantárgytömbösített oktatása
A 2009/2010. tanév 2. félévében földrajz tantárgyból a 8.a és a 8.c osztályokban tanítottam
tantárgytömbösítés keretében. 4 hetes ciklusban történt a természettudományos tantárgyak
oktatása. Egy héten 6 órában /3+2+1/ történt a tantárgyak tanítása. A tárgyi és személyi
feltételek adottak voltak. Az IKT eszközök alacsony száma néha nehezítette a munkát. A
tanév során 30 órás tanfolyamot végeztem a témával kapcsolatban. Ez a tanfolyam segítette
munkámat. Célként tűztem ki, hogy az új tanulásszervezési módszerekkel eredményesebben
motiválom a tanulókat és az IKT eszközök használatával színesíteni tudom a tanórákat. A
tananyagot sikerült feldolgozni, és az év végi összefoglalásra is maradt idő. A tanmenetet
félévkor át kellett dolgozni. Több leckét összevontan tanítottam és néhány anyagot elhagytam.
Általában a megtervezett óravázlatok anyagát nem sikerült 100 %-ban teljesíteni.
Előnyök:
Egy témát alaposabban meg tudtunk beszélni.
Csoportmunka jobban előtérbe kerülhetett.
A differenciálásra is több lehetőség nyílott
Az értékelés, önértékelés hatékonyabban működött
Hátrányok:
Túl sok idő telt el /4 hét / a következő blokkig.
A tanév utolsó heteiben már nem lehetett motiválni a tanulókat.
A számonkérés nehézséget okozott.
A következő alkalomra túl nagy volt a „felejtés” a tanulók részéről
A csoportmunkában jól el lehetett „bújni”.
Az IKT-s óráknál a technika néha cserbenhagyott
A tanulók a hagyományos óraelosztásban jobban rákényszerültek a folyamatos készülésre
Hiányzásom esetén nem, vagy csak részben volt megoldható a szakszerű helyettesítés
Ha egy tanuló beteg volt vagy egyéb ok miatt nem tudott részt venni az órán, akkor egyszerre
az adott héten 6 földrajzórán hiányzott.
Mint minden új dolog, a tantárgytömbösítés is ellenérzéseket vált ki az emberben, így történt
ez az én esetemben is. Jelenleg úgy gondolom, hogy a hagyományos órabeosztás hatékonyabb
volt a tudás megszerzésének szempontjából. A tanulók véleménye azonban inkább pozitív
volt, és ez természetesen nem elhanyagolható szempont. A jövőben a pályázati kiírásnak
megfelelően folytatjuk a tantárgytömbösítést, remélem egyre jobb színvonalon és egyre
eredményesebben!
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Zsolt László
Földrajztanár
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III. INNOVÁCIÓK MEGVALÓSULÁSA
1. HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT:
LAKÓHELYISMERET
Projektfelelős: Ébner Mária
Megvalósításban résztvevők: Agárdi Aranka
Csoknya Sándorné
Magyarné Manga Anett
Morvainé Petrovics Erzsébet
A projekt indításának időpontja márciusra esett, így március 4-26 között, összesen 16 tanítási
napon foglalkoztak a tanulók napi két- három órában lakóhelyükkel, Moháccsal, azon belül
pedig részletesen a busójárással. A projektben két tanulócsoport vett részt, az 5. a és az 5. c
osztály, összesen 51 tanuló.
A projekt előzménye a több éven keresztül sikeresen működő „Mohácsi séta”elnevezésű
irodalmi körút, valamint az előző tanévben megszervezett Mohács projektnap. A kettő
ötvözésével és kibővítésével valósítottuk meg ebben a tanévben ezt a három hetes projektet,
melynek zárása egy a három hetet összefoglaló délelőtt volt a városi könyvtárban.
A projekt során a diákok több oldalról is megismerték lakóhelyüket. Lehetőségük volt arra,
hogy elmélyedjenek a helytörténetben, felfedezzék a legfontosabb hivatalokat és azok
nyitvatartási idejét. Megismerték a város értékeit, a műemlékeket, szobrokat, az itt élő
nemzetiségek hagyományait és szokásait, valamint a városban járt híres emberekről is
hallhattak. Ezeken kívül olyan érdekességeket tudtak meg a városról, melyek remélhetőleg
hosszú időre felértékelték a várost a szemükben és hozzájárultak a mélyebb kötődésükhöz.
A projekt során a tanulók ötfős kiscsoportokban dolgoztak. A csoportok egymás között –
osztályon belül – versenyeztek is, hiszen a három hét során minden csoportnak feladatlapokat
kellett kitöltenie a várossal és az iskolával kapcsolatban. Ezeket a feladatlapokat a zárónap
megoldásaival együtt értékeltük. A legeredményesebb csapat tagjai szaktanári dicséretben
részesültek.
A zárónapon a városi könyvtárban, illetve a városban kaptak feladatokat a tanulók. Míg az
egyik osztály csoportjai a könyvtár épületében totót töltöttek ki, busót rajzoltak és
drámajátékra készültek, a másik osztály csapatai feladatlap és térkép segítségével fedezték fel
a város fontosabb helyeit. A nap felénél cseréltek, és így mindkét osztály tanulói elvégezték
mindkét feladatot. A két osztály külön-külön dolgozott, majd a végén egy közös prezentáció
során minden kiscsoport megmutathatta a munkáját.
A projekt megvalósításában négy nevelő vett részt. Agárdi Aranka Mohács helytörténetének
és a busójárás történetének kidolgozását végezte. Csoknya Sándorné a már korábban elkészült
„Mohácsi séta” című anyagát alakította át a mostani projektnek megfelelően. Magyarné
Manga Anett a város művészetét vette górcső alá. Morvainé Petrovics Erzsébet kidogozta,
hogyan építhető be a projekt az idegen nyelv oktatásába.
A projekt a gyerekek és a szülők visszajelzése alapján jól sikerült. A tanulói értékelésnél
többnyire olyan válaszok érkeztek, hogy jók voltak a feladatok, jó volt csoportban dolgozni,
tetszett egyik vagy másik óra, jó volt a városban kalandozni. Néhány dolgot kifogásoltak
csupán, mégpedig azt, hogy kevés volt sokszor az idő, nem tudták befejezni rendesen a
munkát, néhány esetben sokat kellett írni, illetve a zárónapon sokat kellett futni.
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Szakmai szempontból a projekt egyetlen hátránya, hogy a tanórák keretein belül nehézkes a
megvalósítása, hiszen a negyvenöt perc kevés a feladatok megoldására, prezentálásra és
értékelésre. Amit tehát másképp kell csinálni, az az órák tömbösítése, hiszen akkor több
idejük van a gyerekeknek elmélyedni a témában. A zárónapon mindenképpen kevesebb
feladatot kell adni a városban, mert ez az év megmutatta, hogy nem érnek rendesen a végére,
illetve nagyon elfáradnak a feladatok végrehajtása során. A megvalósítás időpontjának
módosításán is lehet gondolkodni. Szóba került az is, hogy a busójárás előtt valósítsuk meg a
projektet, mert akkor a fesztiválon részt tudnak venni az osztályok, esetleg egy közös
felvonulás is lehetséges.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította:

Ébner Mária
Projektfelelős
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2. TÉMAHÉT: ERDEI ISKOLA
Projektfelelős: Kovácsné Bodor Erika
Megvalósításban résztvevők: Agárdi Aranka
Dérné Juránovics Tünde
Magyarné Manga Anett
Sas László
Az erdei iskola olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy
- az iskola tantervének szerves részét képezi
- a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének természeti és épített környezete
- a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz.
Az erdei iskolai program nem új az iskolánkban, mivel ebben a tanévben 10. alkalommal
szerveztük meg. Saját programot dolgoztunk ki „Élet az ártéren” címmel, amely BédaKarapancsa növény-és állatvilágát ismerteti meg a gyerekekkel. A természetismereti
tudnivalókat az elmúlt évben kibővítettük a Mohácsi-csata eseményeinek megismerésével.
A programba bevont tanulók a mindenkori 6. osztályosok, mivel tananyagban hozzájuk áll
legközelebb az erdei iskola témája. Szálláshelyünk a horvát határ közelében lévő Lábas-ház,
amely a Mohácsi Önkormányzat tulajdonában lévő 52 férőhelyes, jól felszerelt épület.
A program megvalósítását komoly szervező munka előzi meg, amely a következő feladatok
elvégzését jelenti:
- az időpont, a helyszín és a résztvevők kijelölése
- a program összeállítása
- költségvetés készítése
- pályázati vagy támogatási lehetőségek keresése
- a programba bevont szakemberekkel történő kapcsolatfelvétel
- az étkezés és a szállítás megszervezése
- a hatósági engedélyek beszerzése
- a kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése
- a tanulók előzetes feladatainak kiosztása
- a szülők tájékoztatása és a projektbe történő bevonása.
A program kivitelezése:
Az erdei iskolát 2010.május 10-14-ig tartottuk 57 tanuló és 4 nevelő részvételével.
A tanulók az ártér életével témanapok formájában ismerkedtek meg. A napok témája az
ártérre jellemző életközösségek megismerése, mint az erdő, a rét és a víz-vízpart. A
megismerés a hagyományos órakerettől eltérően terepgyakorlatokon történt. A magas tanulói
létszám miatt a két osztály külön-külön vett részt a programokon, míg az egyikük
terepgyakorlatokon volt, addig a másik osztálynak kézműves foglalkozásokat tartott
Magyarné Manga Anett. Ezen foglalkozások keretében batikoltak, nemezeltek, fontak,
gyöngyöt fűztek, kavicsot festettek és hűtő mágnest készítettek. Az erdei iskolában elkészült
munkákból a program zárásaként kiállítást szerveztünk az iskolában, így a többi gyerek is
megnézhette a munkákat.
Az erdei iskola fő célja:
-

A gyerekek a feladatok megoldásában együttműködők legyenek egymással.
Fejlődjön a környezettudatos gondolkodásuk.
Fejlődjön az önkiszolgáló képességük és az önállóságuk.
Fejlődjön a manuális képességük.
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A program értékelése:
A tanulók és a szülők visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy az erdei iskolát a gyerekek
nagyon kedvelik, csak pozitív értékeléseket kaptunk. Minden évben megerősítenek abban,
hogy az erdei iskola az intézményünk egyik legsikeresebb programja.
A jövőben sem szabad lemondani róla, bár az anyagi ráfordítás évről-évre növekszik és
egyre kevesebb a pályázati lehetőség.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Kovácsné Bodor Erika
Projektfelelős
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3. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROJEKT
Projektfelelős: Sziebert Imre
Megvalósításban résztvevők: Arató Béla
Gettó Terézia
Bogó Istvánné
Losonci Judit
Szántó Zsuzsanna
A munkacsoport megalakult 2009.10. 31-én.
Elkészült a projekt feladat és időterve . A részfeladatok megbeszélése után elindult az egyéni
és a páros kidolgozó munka.
Részfeladatok és felelősök: 1. A projekt átfogó elemzése. /Sziebert Imre/
2. Egészségnevelés az alsó /1-4/ tagozatban./Szántó Zsuzsanna ,
Losonci Judit/
3. Egészségnevelés a felső /5-8/ tagozatban./ Gettó Terézia ,
Sziebert Imre/
4. Egészségnevelés a napköziben. / Bogó Istvánné /
5. Testi egészség, mozgás. / Arató Béla /
A munkacsoport tagjai lelkiismeretes munkájának köszönhetően a kb. 150 oldalas
projektmunka elkészült. Felhasználható, akár bővíthető az osztályfőnöki munka során.
A projekt sikere nem az oldalszámtól, hanem a megvalósulás minőségétől függ.

Az Egészséges életmód moduláris projekt keretén belül az
ÉTELPROJEKT megvalósulása
Mohács soknemzetiségű város. A sokác, sváb, magyar és roma lakosság egyetértésben él itt.
Iskolánkban évek óta sikeresek és eredményesek a különböző projektek (Madarak-fák napja,
Föld-napja), ezért gondoltuk, hogy ez a téma is feldolgozható projekt-formában.
A gyerekek megismerhetik e nemzetiségek jellemző ételeit, bepillantást nyerhetnek népzenei,
hagyományőrző világukba.
Egy modul, 5 órában, az alsó tagozatban 2010. április 22-én valósult meg.
Célja: - A gyermekek tevékenykedés közben közelebbről és mélyebben ismerjenek meg
másokat, egy más népcsoportot.
- Integrált és összetartó közösség létrehozása, a másság elfogadása.
- A társadalomban jelen levő előítéletek csökkentése, megismerése, a nemzetiségek
ételeinek megismerésével, kóstolásával.
Értékelés:
- Ezen a napon jól érezték magukat a gyerekek.
- Különösen az élőzenés bemutatók nyerték el tetszésüket.
- A projektzáró táncház fergeteges sikert aratott.
- Az egészséges táplálkozásról nagyon szép, tartalmas tablók, montázsok és rajzok
készültek.
- A gyermekek láthatóan nyitottabbak lettek a másság elfogadására, megismertek
saját kultúrájuktól eltérő ételeket, zenéket és szokásokat. Ezzel reményeink szerint
segítjük őket abban, hogy toleránsabbak legyenek egymással, kevesebb előítélettel
forduljanak a másik felé. Ez egy hosszú folyamat. Bízunk abban, hogy ilyen és
ehhez hasonló programokkal, valamint a napi munkával segítjük a cél
megvalósulását!
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Mohács, 2010. 06.19.

Összeállította: Sziebert Imre
témafelelős
Harmatos Erika
Tanító
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4. ÖKOSULI-TÁBOR PROJEKT
Témafelelős: Zsolt László
Megvalósításban résztvevők: Magyarné Manga Anett
Schrempf József
Iskolánk 2005-ben nyerte el az ÖKOISKOLA címet, azóta szervezünk Ökosuli tábort minden
tanév végén a nyári szünidőben. Célként fogalmaztuk meg a következőket:
- szabadidő hasznos eltöltése
- közösségformálás
- kommunikációs képességek fejlesztése
- környezetünk védelme, megóvása
- Ökoiskolai tevékenységeink bemutatása a város lakosságának
Nagyon sok környezetvédelemmel kapcsolatos feladatot végeztünk el az eddigi 5 Ökosuli
táborban. Ilyenek például: madárvédelem, Ökosuli kert kialakítása, madárbarát kert
kialakítása, parlagfű irtása, szelektív hulladékgyűjtési akciók, szemétszedési akciók, takarítási
programok, sok-sok környezettudatos életmóddal kapcsolatos elméleti foglalkozás,
kerékpáros túrák, közlekedési felmérések, kézműves tevékenységek, veszélyes anyaggyűjtés.
A sok elvégzett feladat közben sikerült a fenti célokat megvalósítani. Tulajdonképpen nem
volt más dolgunk a projekt leírásával kapcsolatban, csak annyi, hogy összeszedjük az eddigi
programokat és megfelelően dokumentáljuk. Természetesen az eddigi táborok tapasztalatait
leszűrve tovább kellett fejleszteni és új programelemekkel színesíteni az e tanévi 5 napos
tábort. A projekt megírásában és megvalósításában résztvevő kollégákkal jól tudtunk együtt
dolgozni.
Mohács, 2010. június 24.

Összeállította: Zsolt László
Projektfelelős
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5. INTÉZMÉNYI ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ- ÖKO-PROJEKT
Témafelelős: Zsolt László
Kidolgozó munkában résztvevők: Gettó Terézia
Grátz Ádámné
Horváthy Lenke
Koleszárné Györki Gizella
Kovácsné Bodor Erika
Magyarné Manga Anett
Trábert Anna
Vöő Judit
Werner Györgyné
Azért választottuk ezt a témát, mert 5 éve szervezett keretek között kiemelten
foglalkozunk környezetvédelemmel, környezeti neveléssel, egészségneveléssel. Célunk
egy olyan iskola, ahol a tanulók, szülők, pedagógusok közösen gondolkodva előtérbe
helyezik a környezet fenntarthatóságát. Az innováció megírásában 10 kollégával
működtünk együtt. Minden résztvevő a maga szakterületén alaposan kidolgozta a rá bízott
feladatokat. Gondot okozott a téma sokszínűsége, összetettsége valamint a különböző
innovációs programok összedolgozása. Az ÖKO- projekt magába foglalja az eddigi
környezetvédelmi, egészségnevelési tevékenységeinket, valamint a következő évek
fejlesztési elképzeléseit.
Fő célként fogalmaztuk meg, hogy egységes, átfogó, mindenre kiterjedő környezeti
nevelési programot építsünk fel, melyben a legfontosabb a gyermek személyiségének
fejlődése, a környezettudatos szemléletmód kialakítása és a jövő nemzedékek iránt érzett
felelősség, melynek elengedhetetlen feltétele a FÖLD, a természet iránt érzett tisztelet,
szeretet. Ennek a gondolatnak kell alárendelni az oktatás-nevelés minden összetevőjét.
Ebben jelentős szerepet játszhat a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0146 pályázat által nyújtott új
oktatási- nevelési módszerek elsajátítása és alkalmazása, valamint további pályázati
lehetőségek kiaknázása.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Zsolt László
projektfelelős
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IV/1. Az IPR / Integrált Pedagógiai Rendszer/ bevezetése
Bevezetők: Harmatos Erika 1. c
Vetró Gáborné 1. a
Ebben a tanévben, szeptembertől a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0146 számú pályázat és külön az IPR
pályázat keretén belül kiemelten az 1. évfolyamon bevezetésre került iskolánkban is az IPR. Ez a
rendszer a HHH-s gyermekek jobb beilleszkedését, felzárkóztatását támogatja.
Az Internet, az intézményi megbeszélések segítettek a feladatok értelmezésében.
Használható ötleteket, konkrét segítséget kaptunk a Bátán tett hospitálásunk alkalmával, a helyi
általános iskola jó gyakorlatainak megismerésével.
A szeptemberi helyzetelemzés ill. DIFER- felmérés eredményeinek értékelése után, egyéni
fejlesztési terveket készítettünk. Ezeket egyenként egyeztettük és megbeszéltük az érintett
gyermekek szüleivel.
Mivel 1 gyermek fejlesztési terve 3 szakaszból áll, a megbeszélésekre is háromszor került sor a
tanévben.
1-1 tanuló fejlesztési tervének tartalma:
• IPR szülői nyilatkozat
• feljegyzés- jelenléti ív
• a tanuló jellemzési lapja
• a tanuló egyéni fejlesztési hálóterve
• fejlesztés tanévi terve : 09- 11. hó
12- 02. hó
03- 06. hó
A tanév folyamán havonta (összesen 8 alkalommal) délutáni foglalkozásokat szerveztünk
elsősorban az IPR-be bevont gyermekek részére, esetenként a szüleikkel együtt, ill. a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek részvételével. A gyermekek nagyon élvezték ezeket a
programokat. A szülők közül is többször eljöttek néhányan az adott programokra és 1 alkalommal
2 fő kisebbségi képviselő is jelen volt.
Az IPR-be bevont gyerekeknél családlátogatáson is voltunk- esetenként az iskola
gyermekvédelmi felelősével együtt.
Anyagi támogatás is kapcsolódik az IPR-hez. Az adott osztályok szekrényeket kaptak az iskolai
eszközök tárolására.
A bevont gyerekek a tanév során 2-szer (az 1. ill. 2. félévben) taneszközöket, ill. tanulásukat,
felzárkóztatásukat segítő könyveket, munkafüzeteket, segédanyagokat kaptak.
Összefoglalva:
Pozitívum - Jó, hogy a rászoruló gyermekekre megkülönböztetett figyelmet, külön anyagi forrást
fordíthattunk, a hátrányok kompenzálása érdekében különleges törődést igényelnek. A szülők is
örömmel fogadták és támogatták a rendszert.
Az IPR felmenő rendszerű, vagyis folytatódik a következő évfolyamon is.
Negatívum - A program indításakor nagyon kevés volt az előzetes ismeretünk, utólag kaptunk e
témában továbbképzést, tájékoztatást, segítséget.
Mohács, 2010. 06. 19.

Összeállította:

Harmatos Erika
Tanító
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IV/2. IPR CSOPORTKÖZI FOGLALKOZÁSOK
TAPASZTALATAI:
Szervezője: Engert Andrea
Segítők: tanítók, szaktanárok, technikai dolgozó, szülők, felsős
tanulók
Nagyon jónak tartottam azt, hogy októbertől májusig havonta 1 alkalommal volt a
csoportközi foglalkozásunk, hiszen így meg volt a varázsa, várhattuk, hogy mikor lesz már
és milyen újabb színes program vár ránk.
- október: AZ ŐSZ, töklámpás, őszi fa, levéllenyomat készítése
- november: „ISMERD MEG JOBBAN ISKOLÁNKAT!”, Schneider Szoba, Öko- kert,
játék, daltanulás, madarak etetése, itatása
- december: KARÁCSONYI VÁSÁR- ajándékkészítés, beszélgetés az ünnepről
- január: A FARSANG- BUSÓJÁRÁS, mese, könyvtár, busóálarc készítése
- március: ISMERKEDÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL, rajzolás, színezés, játék
- április: HÚSVÉT, locsolóversek, hajtogatás, az beszélgetés az ünnepről
- április: ÖKOSULI, a hulladékok hasznosíthatósága, pénztárca tetrapackból
- május: „ MOZOGJUNK TÖBBET”, játékos tömegsport foglalkozás
Nagyon jó volt az összefogás, amit a kollégák körében tapasztalhattam, hiszen mindenki
szívesen vállalta a rá-szabott feladatokat.
Igyekeztem a foglakozásokat úgy összeállítani, hogy minden alkalommal több helyszínen,
többféle tevékenység várta a gyerekeket.
Majdnem mindig készíthettek valamit, amit haza is vihettek magukkal. Így is emlékezetessé
tettük ezeket az alkalmakat.
A szülők is betekinthettek munkánkba, sőt igény szerint részt is vehettek benne.
A CÖK részéről is egyszer tapasztalhattuk az érdeklődést.
Sajnáljuk, hogy a kezdeti nagy létszám a vége felé csökkent kissé!
Reméljük a jövőben munkánkat folytathatjuk és jó ötleteinkkel tovább színesíthetjük!
Mohács, 2010. június 19.

Engert Andrea
Tanító

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0146

IV/3. TANULÁS TANÍTÁSA/ TANULÁSA
IPR bevezetése az 1. évfolyamon
Kidolgozta: Szántó Zsuzsanna tanító
A program: tanulásmódszertan. Hátránykompenzáló, felzárkóztató oktató- nevelő program,
amely az iskolai szokásrend és a tanulási technikák kialakításával képes valamennyi általános
iskola alsó tagozatán tanuló gyermek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy tanulási
problémákkal küszködő tanuló fejlesztésére.
Célja: Legyenek képesek az örömteli, alkotó, tevékeny ismeretszerzésre, a megismert tanulási
technikák helyes alkalmazására. Tanítsuk meg a gyerekeket tanulni!
Feladatok: Hatékony tanulási szokások kialakítása
Az eredményes tanulást segítő külső körülmények megismertetése,
alkalmazása
Az iskolatáska rendjének megteremtése, megtartása
Az állandó tanulási idő és célszerű tanulási sorrend ismerete, pihenőidő
beiktatása
Az eredményes tanulást segítő belső körülmények megismerése, alkalmazása
Kíváncsiság, érdeklődés szerepe a tanulásban
A verstanulás technikájának elsajátítása
Elvárható eredmények:
Ismerjék és alkalmazzák a tanulási eszközök elhelyezési rendjét
Legyenek képesek bemutatni és alkalmazni a helyes testtartást,
szemtávolságot, ceruzafogást
Ismerjék a csend szerepét a tanulásban
Legyen igényük- táskájuk, padjuk stb. rendjének
megteremtésében, megtartásában
Szeressenek, akarjanak, tudjanak jókedvűen tanulni
Ismerjék meg a verstanulás technikáját, alkalmazzák
következetesen
Ehhez szükséges tevékenységek, módszerek:
Mozgásos, manuális feladatok,
megfigyeltetés, tevékenykedtetés,
szerepjátszás stb.
A program mintát ad a foglalkozásokra, igény szerint több részre bontható. / A tervezés 7
tanórára történt/
Bevezetésének tapasztalatai: Harmatos Erika és Vetró Gáborné a program feladatait
osztályfőnöki órákon és beszélgető körök idején valósították meg. Véleményük szerint
minden alkalomra jutott olyan játékos, életkoruknak megfelelő tevékenység, ami mozgósította
érdeklődésüket, akaratukat, felkeltette gyermeki kíváncsiságukat. Pl.: bábozás, mondókák
testmozgással, manipuláció applikációs képekkel, szituációs játék stb.
Legnagyobb hozadékának azt tartották, hogy a gyerekek rendet tesznek és tartanak az
asztalukon, másokat is figyelmeztetnek erre, valamint azt, hogy ők is tudatosabban végzik ezt
a feladatot. A program időkeretét is megfelelőnek tartották.
Javaslat: 2. évfolyamon legyen folytatása, az optimális eredmény elérése érdekében nagyobb
hangsúllyal a belső feltételek kialakítására.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította : Szántó Zsuzsanna
tanító
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ÖSSZEGZÉS
A TAMOP-3.1.4-08/2-2008-0146 számú
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Mohács közoktatási intézményeiben”
pályázat bevezetésének főbb tapasztalatairól
Helye: Mohács Térségi ÁMK és AMI Park utca 1.
Évet értékelő nevelőtestületi értekezlet

Rövid összegzés:
-

intézményünkben 9 osztályt érintett közvetlenül a tanulmányi munkájában a pályázat, rajtuk
keresztül a kollégákat /1., 2., 7., 8. évfolyam és az 5.c osztály/
megvalósult, ill. megvalósul részben vagy egészben 6 innováció /a három hetet meghaladó-,
az erdei iskola-, az egészséges életmód moduláris projekt ételprojekt része, a Helyi tanterv
átdolgozása, az ÖKO-PROJEKT, ÖKO tábor projekt/- beszámolók az előzőekben.
kialakítottuk az IPR helyi rendszerét, amely következetes, nehéz munkát jelent
a 2009/2010. évben a TÁMOP fontos elemeinek beépítésével módosítottuk az intézményünk
HELYI TANTERVÉT
Ennek átdolgozásában résztvevő nevelők: Témafelelős: Reisz Ferencné
Segítők:
Engert Andrea
Harmatos Erika
Szántó Zsuzsanna
Vetró Gáborné

A pályázat hozadéka:
-

-

-

minden nevelő minimum 150 órás képzésen vehetett, ill. vesz részt, amelyek között volt és
reméljük, hogy lesz olyan, ami ad új ismeretet, elindít egy másfajta, eredményesebb, új típusú
tanulásszervezést, szemléletváltozást.
Eddig 13 képzés volt. Összesen 143 fő vett részt.
159 tanúsítvánnyal bővül a személyi anyagunk augusztus végére.
A nevelők különböző mértékben vettek részt az innovációk kidolgozásában,
megvalósításában, különböző mértékben mozgósították tudásukat, tartalékaikat. Ez egyszerre
jelenti a tartalmi, szervezeti, szemléleti változást.
Nagyon igényes programok, munkák születtek. Valamennyit a jelentős összefogás jellemezte.
Az intézményi óralátogatások tapasztalatai alapján változatosabbakká, színesebbekké váltak a
tanórák. Bátrabban alkalmaznak a kollégák a hagyományostól eltérő tanulásszervezési
munkaformákat. Ez a folyamat már korábban elindult, nem egyértelműen a TÁMOP
hozadéka.
A „Jó gyakorlatok” átvétele a hospitálások során eredményes volt. Megismerhettük azt, hogy
a gyakorlatban milyen módon működnek a pályázat kulcsfontosságú elemei, mint például az
IKT, a kompetencia alapú matematika, logika, szövegértés-szövegalkotás, a szociális és
életviteli kompetencia oktatása. A képzéseken és a hospitálások során látott új motivációs,
emlékezetfejlesztő, tanulást segítő gyakorlatokat, játékokat összegyűjtöttük, így szükség
szerint bárki hozzáférhet, adaptálhatja.
Kitárult előttünk az új technikák alkalmazásának lehetősége, módja, formája.
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-

A mentorok egy része felkészült, széleskörű módszertani kultúrával rendelkezik, így sok
gyakorlati segítséget nyújtott, ill. felhívta a figyelmet jól használható digitális anyagokra. Hét
mentor 254 órában segített.
Lényeges hozadéka a pályázatnak, hogy a képzéseken és az innovációk kidolgozása,
megvalósítása során együttműködő nevelők jobban megismerték egymást. Többen utaltak
arra, hogy a jövőben is szívesen dolgoznak együtt.

Negatívumok:
-

Időzavar, bizonytalanság a közbeszerzés-, a képzések-, a taneszközök megérkezésének
csúszása miatt.
A tanulás-tanítás folyamatának megtörése a képzések és a hospitálások miatt.
A bevont nevelők túlzott leterheltsége /képzések magas aránya, hospitálások,
programcsomagok megérkezésének csúszása, mentorok látogatása, eszközhiány pótlása,
szemléltetőeszközök nagyarányú készítése, fokozott önképzés szükségessége, a
programcsomagok bevezetéséhez szükséges információk megismerése, a tanmenetek
többszöri átdolgozásának szükségessége, hihetetlen sok adminisztráció…./

Összességében megállapítható, csak a jövőben lesz látható az, hogy mennyi lesz a hozadéka az idei
év erőltetett menetű munkavégzésének, a széleskörű kidolgozó munkának, programjainknak és a
képzéseknek.
Mohács, 2010. június 19.

Összeállította: Pestalityné Sárossy Ilona
Szakmai vezető

