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I. BEVEZETÉS
1. Jogi relevancia
A tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi
értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának
vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg
kell küldeni az intézmény fenntartójának. Az éves iskolai munkaterv elkészítésénél külső
jogszabályi előírásokat és belső szabályzókat alkalmaztuk.

2. Elvi alapvetés, a beszámoló meghatározása
Az iskola nevelő-oktató munkájának hosszútávú tervezési dokumentumának, a pedagógiai
programnak egy tanévre szóló megvalósítási koncepciója az éves munkaterv, melynek
eredményessége, egyben a következő tanév tervezésének iránytűje az adott tanév szakmai
tevékenységéről szóló beszámoló.
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. Az éves munkaterv és az éves beszámoló
együttes elkészítése a művészeti iskola év végi adminisztrációjának a gyakorlata. Az éves
beszámolóról a tanévnyitó értekezleten nyilvánítanak véleményt a döntéshozó szervek. A
tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.
A beszámoló egy szakmailag jól végig gondolt nyitott dokumentum, amely az intézmény
nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt tárgyak oktatásának eredményeit
mutatja be (versenyeredmények, felvételi eredmények stb.), valamint az adott tanév
célkitűzéseinek megvalósulását sorolja fel. A beszámolóban jól követhető a pedagógiai
program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző
eredménymutatók, egyben a megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.
A beszámolónak az elemzést, az értékelést, a hatékonyság vizsgálatát az iskolai élet minden
területére kiterjedően kell tartalmaznia, egyben a beszámoló szempontjai illeszkednek az
intézményi önértékelési rendszerhez.

II. HELYZETELEMZÉS
1. Tárgyi feltételek
A művészetoktatás számára előírt tárgyi feltételek listáját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
2. sz. melléklete tartalmazza. Intézményünk az ebben foglalt előírásoknak megfelelően
rendelkezett a 2019/2020-as tanévben a szükséges eszközökkel. A tanév kezdetén
megtörténtek a tárgyi eszközök átvétele, év végén pedig a tárgyi eszközök visszavételére
telephelyenként, szaktanáronként. Az év közben elavult, elromlott eszközöket bejelentették
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kollégáink, melyek javítását, cseréjét nyáron végezzük el, ezzel megalapozva a sikeres
évkezdést.

2. Személyi feltételek
2.1. Pedagógus adatok
E tanévben is a felvett növendéklétszám függvényében alakítottuk a szükséges pedagógus
álláshelyeket. A 2019/2020-as tanévben 41 pedagógus kezdte meg szakmai munkáját
intézményünkben.
Ez alapján és az előzetes tervek szerint a következőképpen alakultak telephelyeink
pedagógusainak listája, a heti tanórák és a heti munkaidőbeosztások:
Sorszám
1.

Pedagógus

Munkakör

Heti
tanóra

Heti
munkaidő

Balogh Tamás

néptánc tanár

12

18

2.

Batáriné Eördegh Éva

szolfézs, furulya tanár

18

28

3.

Bujtásné Bányai Melinda

magánének tanár

3

5

4.

Csurák Ildikó Júlia

néptánc tanár

4

6

5.

Dancsné Dankó Beáta

színjáték oktató

8

12

6.

Dósa Mihály

szintetizátor oktató

10

15

7.

Dr. Bánhidi Lászlóné

színjáték oktató

8

12

8.

Dr. Kucskárné Izsó Angelika

színjáték oktató

8

12

9.

Dr Szabóné Bugán Ágnes

népzene, szolfézs, tanár

28

40

10.

Ducsai Tiborné

színjáték oktató

20

31

11.

Dulibán-Grajz Andrea

tánctanár

6

9

12.

Duliczki Tamás Gábor

szintetizátor oktató

17

26

13.

Ferenczi József

szintetizátor oktató

14

22

14.

Galambosné Kiss Erzsébet

szolfézs,
oktató

20

31

szintetizátor

15.

Hajdu-Szabó Adrienn

néptánc tanár

16

25

16.

Hódi Klára Katalin

ének tanár

8

12

17.

Hornyákné Gál Andrea

népzene, szolfézs, tanár

23

35

18.

Horváth Andrea

zongora tanár

5

8

19.

Horváth-Bori Éva

grafika tanár

4

6

20.

Hoskó Orsolya Margit

színjáték oktató

8

12

21.

Juhász Viktória

társastánc oktató

4

6

22.

Kiss Gellért

zongora tanár

5

8

23.

Knóth Judit Viktória

zongora tanár

6

9

24.

Krucsainé Somogyi Éva

szolfézs,
szintetizátor oktató

7

11

Lukács Éva

szintetizátor oktató

18

28

25.

6

26.

Lukácsné Tulipán Tünde

szintetizátor oktató

19

29

27.

Marincsák Réka

tánctanár

14

22

28.

Mészáros Béla

népzene tanár

1

2

29.

Mikulics Ádám

néptánc tanár

4

6

30.

Nagy Iván

szintetizátor oktató

20

31

31.

Opre Edina Irén

grafika tanár

12

18

32.

Orosz Gábor

gitártanár

5

8

33.

Pokol Miklós

népzene tanár

20

31

34.

Pokolné Pisák Gabriella

szintetizátor oktató

20

31

35.

Pótor Márk

szintetizátor oktató

5

8

36.

Radvánszki Mária

grafika tanár

4

6

37.

Rimán Barbara

népzene, szolfézs, tanár

6

9

38.

Sólyom Ferenc János

grafika tanár

4

6

39.

Szatmáriné Csécsi Andrea

népzene tanár

2

3

40.

Tar Balázs

szintetizátor oktató

6

9

41.

Uhrin Klára

népzene, szolfézs, tanár

26

40

2.2. Tanév közbeni fluktuáció
A tanév közben változás nem történt, minden telephelyen minden kolléga Kollégáink
megállták helyüket, tudásukhoz és tehetségükhöz mérten igyekezték végig vinni a tanévet.

3. Telephelyek
Telephelyeinken az intézmények vezetőségétől, nevelőtestületétől megfelelő segítséget
kaptunk a tanév során munkánk végzéséhez. A hatékony és sikeres közös munka érdekében a
folyamatos kapcsolattartást igyekeztünk fenntartani, melynek köszönhetően a telephelyeken
zavartalanul folyt az oktatói-nevelői munka. Ezt a folyamatot a vezetőséggel, valamint a
koordinátorokkal folytatott beszélgetések alkalmával volt alkalmunk ellenőrizni, felügyelni.
A kollégák ellenőrzését óralátogatás alkalmával terveztük, amelyek a koronavírus kitörése
miatt elmaradt. Így a pedagógusi önértékelésben résztvevő kollégák felkészítésére sem volt
alkalmunk, valamint a minősítő eljárásban résztvevő kolléga májusra kitűzött időpontját is
elhalasztották.
Február és március hónapban elkezdtük Mészáros Béla Igazgató Úrral a telephelyeinket
látogatni, konzultációt tartani a tanszakainknak helyet adó intézmény vezetőségével. Két fő
vonalon folyt a beszélgetés: az első félév elemzése, értékelése; a következő tanév célkitűzése,
igényfelmérése. Ilyenkor mindig egy tisztább, átfogóbb képet kapunk, minden beérkezett
információ segíti a közös munkánkat, tudunk építkezni, tervezni, jobbítani, ha szükséges.
Kiértékeltük az elért eredményeket, a sikereket, a változtatásokra vonatkozó javaslatokat
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összegyűjtöttük, megvitattuk a nehézségeket, a problémákat. Mindebből kiindulva újabb
célokat fogalmaztunk meg a következő tanévre nézve.

4. A telephelyek tanuló adatai a 2019/2020-es tanévben
4.1. Tanuló adatok, hátrányos helyzetű tanulók
Telephely

Bekecs
Harsány
Kisgyőr

Kisvárda

Komoró

Főtárgy tanár

MiskolcHerman
MiskolcRónai
Miskolc Székhely
Napkor

Tanulói
2H 3H GYV SNI BTM
létszám

Krucsainé
Somogyi Éva

Szintetizátor-keyboard

5

Pótor Márk

Szintetizátor-keyboard

5

Sólyom Ferenc Grafika és festészet alapjai
Lukács Éva
Szintetizátor-keyboard
Szatmáriné
Népzenei ismeretek
Csécsi Andrea
Lukácsné
Szintetizátor-keyboard
Tulipán Tünde
Citera
Pokol Miklós
Szintetizátor-keyboard
Pokolné Pisák
Szintetizátor-keyboard
Gabriella
Lukácsné
Szintetizátor-keyboard
Tulipán Tünde
Dulibán-Grajz
Andrea

Miskolc Bársony

Főtárgy

Néptánc

Citera
Hornyákné Gál
Furulya
Andrea
Szintetizátor-keyboard
Hoskó Orsolya Dráma- és színjáték
Tar Balázs
Szintetizátor-keyboard
Bányay
Magánének
Melinda
Dr Kucskárné
Izsó Angelika
Lukács Éva
Mészáros Béla
Orosz Gábor
Tar Balázs
Balogh Tamás

16
3

3
2

13

5

2
1

1

1

11 17

7

1

1
1
1
2

9
7
7
20
5
129
19
2
1
29
5

4

1

3

Dráma- és színjáték

10

Szintetizátor-keyboard
Szintetizátor-keyboard
Gitár
Szintetizátor-keyboard
Néptánc

7
1
4
1
40

2
8

Nyíregyháza- Uhrin Klára
Arany
Dósa Mihály
Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Citera
Népi furulya
Szintetizátor-keyboard

1
1
12

Citera

22

1
1

Duliczki Tamás
Szintetizátor-keyboard
Gábor
NyíregyházaMikulics Ádám Népi játék
Eötvös
Opre Edina
Grafika és festészet alapjai
Irén
Citera
Uhrin Klára
Népi furulya
Csurák Ildikó Néptánc
Dr. Bánhidi
Dráma- és színjáték
Lászlóné

17

Grafika és festészet alapjai

16

Grafika és festészet
műhelygakorlat

3

Grafika és festészet alapjai

51

Népi furulya

4

Zongora

6

2

Gitár
Szintetizátor-keyboard
Furulya
Szolfézs

17
1
10
45

11

5 2
25 10

1
3

Dr Kucskárné
Izsó Angelika

Dráma- és színjáték

13

3

2

Horváth
Andrea

Zongora

5

Magánének

6

Zongora

5

Társastánc

20

1

8

2

Horváth-Bory
NyíregyházaÉva
Móra
Radvánszki
Mária

Sajóbábony

Rimán
Barbara
Knóth Judit
Viktória
Nagy Iván

Sajóhídvég

Batáriné
Eördegh Éva

Sajókeresztúr Hódi Klára
Katalin
Kiss Gellért
Juhász
Sajóvámos
Viktória
Tiszabezdéd

Galambosné
Kiss Erzsébet

Szintetizátor-keyboard

15
10
38
5
5
10

1

2

3

3

6

1

14
8

2

1
1
1

9

Lukácsné
Szintetizátor-keyboard
Tulipán Tünde

5

2

Furulya

7

1

Szolfézs

47

21

4

Batáriné
Eördegh Éva
Tiszalúc

Ducsai
Tiborné

Dráma- és színjáték

97
89

7
4

40
34

8
1

1

Dráma- és színjáték

33

8

19

3

1

5

Néptánc

71

4

45

10

2

8

Szintetizátor-keyboard

14

Szintetizátor-keyboard

1

Citera
Összesen:

16

Marincsák Réka Társastánc

Dancsné
Dankó Beáta

Tuzsér

Hajdu-Szabó
Adrienn
Ferenczi
József
Galambosné
Kiss Erzsébet
Uhrin Klára

1067

10
3
2 10 2
94 226 57

8

58

Év eleji létszám: 1.093 fő
Év végi létszám: 1.067 fő
A változás oka: év közbeni jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelem benyújtása.
Az év végi 1.067 tanulóból
• 2 fő tandíjas
• 39 fő kéttanszakos
• 1.099 fő felsőbb évfolyamba léphet
• 1 tanuló évfolyamát folytathatja
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4.2. Művészeti alapvizsga
A 2019-2020-as tanévben 16 növendék fejezte be alapfokú művészeti tanulmányait. A
művészeti alapvizsgát a tervezettől eltérően online tartottuk meg június 13-án. Az új rendszer
bevezetése alkalmasnak bizonyult, 10 növendék adta be kérelmét, jelentkezését, majd tette le
sikeresen a művészeti alapvizsgát.
Főtárgy

Név

Eredmény

Budai Vivien Anita

Szintetizátor-keyboard

Sikeres alapvizsga

Czirják Péter Mátyás

Néptánc

Sikeres alapvizsga

Gáll Vince Zalán

Szintetizátor-keyboard

Sikeres alapvizsga

Korláth Alex

Néptánc

Sikeres alapvizsga

Kosztyi Judit

Citera

Sikeres alapvizsga

Kozák Dóra

Néptánc

Sikeres alapvizsga

Lipták Anna

Néptánc

Sikeres alapvizsga

Simon-Kovács Gergő

Dráma- és színjáték

Sikeres alapvizsga

Spinyhért Sára

Néptánc

Sikeres alapvizsga

Svajka Maximilián

Szintetizátor-keyboard

Sikeres alapvizsga

4.3. Növendékmérés
Iskolánk 2018.03.24-én Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést kapott. A
tehetségazonosítást és nyomon követési munkánk részeként minden évben két alkalommal
mérjük növendékeink állapotát. Növendékeink testi-lelki-szellemi állapotáról egy fejlesztési
program elején (bemeneti értékelés) és végén (kimeneti értékelés) készítünk. Pedagógia
tevékenységünk fejlesztése céljából készült ez az átfogó vizsgálat e tanévben is, hiszen 5
tanéven keresztül dokumentáljuk a hozzánk járó növendékek ezirányú vizsgálatainkat. A
Bemeneti mérést 2019.11.08-ig, a Kimeneti mérést 2020.05.11-ig készítette el tantestületünk.

4.4. A következő tanévre való jelentkezések alakulása
A beiratkozást az alapfokú művészeti iskolába a koronavírus járvány nehezítette, a tantermen
kívüli digitális munkarend alkalmazása nem tette lehetővé a növendékekkel és a szülőkkel való
személyes találkozást. Egyedi megoldás vált indokolttá, ezért online jelentkezési rendszert
alakítottunk ki. Minden kolléga, telephelyi koordinátor, valamint minden növendék számára
elérhetővé tettük az online jelentkezési lapot, a befizetés lehetőségét is biztosítottuk egy
megadott bankszámla közzétételével. A régi növendékek többsége így sikeresen jelentkezett.
A járványügyi helyzet javulására való tekintettel lehetségessé vált tanévünk utolsó két
hetében a beiratkozás általános szabályok szerinti lebonyolítása, így pedagógusaink és
telephelyi koordinátoraink igyekeztek papír alapon begyűjteni a jelentkezési dokumentumot,
valamint beszedni a következő tanév első félévének térítési díját. Szeptemberben a
pótbeiratkozás alkalmával új növendékeket toborzunk.
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III. A 2019/2020-AS TANÉV RENDJE
1. A tanév rendje
A nevelési év, a tanév helyi rendjét betartottuk, az első félévben elért tanulmányi
eredményekről a szülőket 2020. január 31-ig értesítettük, az év végi értesítőt a munkatervben
meghatározott szabályok szerint alkalmaztuk.

2. Digitális oktatás
Magyarországon a márciusban bekövetkezett helyzet azonnali fordulatot eredményezett
művészeti iskolánk oktatásban. A 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározatot követve a
koronavírus miatt új munkarend került bevezetésre.
2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális
munkarendben került megszervezésre. A digitális munkarend olyan módon került
meghatározásra, hogy annak keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése
és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem
igénylő kapcsolatában történt. Hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend
keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek
teljesítésére, ezért a Google Classroom-ot és a Zoom szolgáltatást vezettük be, és használtuk
online óráink megtartására. Az online oktatás tapasztalatai az 1. számú mellékletben
olvasható bővebben pedagógusaink beszámolóiban.

3. Ünnepnapok, nemzeti ünnepek
Az iskola hagyományápolásához tartozó ünnepekről megemlékeztünk. A kulturális
rendezvényekre, ünnepségekre való felkészülés intézményünk valamennyi pedagógusának
alapvető feladata volt e tanévben is.
Kiemelkedő figyelmet fordítunk minden évben, így e tanévben is a tanszakainkhoz kapcsolódó
kiemelt ünnepnapokre, melyet fellépéseinkkel, előadásainkkal tiszteltünk meg.
- A zene világnapja (Október 1.)
- A magyar kultúra napja (Január 22.)
- A színház világnapja (Március 27.)
- A Költészet napja (Április 11.)
- A tánc világnapja (Április 29.)
A március 16-a utáni ünnepeket az online oktatás bevezetése miatt nem tudtuk kellőképpen
megünnepelni a személyes találkozás hiánya miatt, de kollégáink az online órákon szót
ejtettek növendékeikkel a fontosabb ünnepekről.
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4. Nevelőtestületi értekezletek
Időpont

Esemény / téma

Helyszín

2019.08.31.

Tanévnyitó nevelési értekezlet

3526 Miskolc, Bulcsú utca 6.

2020.02.08.
2020.05.15.
2020.06.02-12

Félévi nevelőtestületi értekezlet
Online nevelési értekezlet
Év végi adminisztráció, értekezlet

3526 Miskolc, Bulcsú utca 6.

2020.06.13.

Online művészeti alapvizsga

3526 Miskolc, Bulcsú utca 6.

5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Időpont

Esemény / téma

Felelős

Eredményességi mutató

2019/2020

Szülői értekezlet

Minden kolléga

Telephelyenként az iskolai
értekezletekhez kapcsolódva

A kollégáinkat arra ösztönöztük, hogy a tanév első heteiben a helyi intézmények szülői
értekezleteit látogassák, ezáltal ismeretet kaphatnak tanítványaikról, az osztályfőnökökkel
kooperálhatnak, közös célokat fogalmazhatnak meg. Mindez elengedhetetlen a sikeres
évkezdéshez. A beérkezett visszajelzések alapján a legtöbb telephelyen eredményesen
valósult meg e feladat.
A későbbiekben a szülőkkel való kapcsolattartás többnyire a tanórák után vált esedékessé, de
több esetben volt családlátogatás, személyes megkeresés, vagy telefonon történő egyeztetés
szintén a sikeres és eredményes közös munka érdekében.

6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai
nyílt napok tervezett időpontja
A telephelyeken történő bemutató foglalkozások, fellépések, előadások listája mellékletként
található.

7. Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére
Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyeken való részvételek és
elért eredményeinek listája mellékletként található.
Intézményünk több versenyt és találkozót hirdetett a 2019/2020-as tanévben, ám a járvány
helyzet kialakulása miatt egyik versenyünket sem tudtuk megvalósítani.
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IV. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE
1. Általános nevelési célok
Az alap nevelési célok összefüggenek a fejlesztési területekkel, áthatják a pedagógiai folyamat
egészét. Valamennyi telephelyen, valamennyi tanórán és tanórán kívüli tevékenység közben
törekedtünk e tanévben is a következő területek fejlesztésére:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúrára nevelés
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészség életmódra nevelés
Környezeti nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Elsődleges célunk volt a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a
nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, valamint a törvényes és színvonalas
intézményműködés biztosítása.

2. Általános pedagógiai feladatok
A pedagógus év eleji tervezése során figyelembe vette az intézmény vonatkozásában
alkalmazott tantervi, tartalmi követelményeket, az intézményi belső elvárásokat, valamint
intézményünk pedagógiai programjának elvárásait, célkitűzéseit és feladatait. A tantestület
alapvető feladata volt, hogy megismerje a teljes pedagógiai programot. A pedagógiai folyamat
legyen követhető a tanmenetekben, naplókban, ahol releváns, a tanulói produktumokban.
Mindezen elvárásokra az év eleji előkészítő munkákban figyeltük, ahol szükségessé vált,
javításokat hajtattunk végre.
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3. A tanév kiemelt nevelési-oktatási céljai és feladatai
Iskolánkban a pedagógusok számára a neveléssel-oktatással kapcsolatos céljai és feladati:
Valamennyi pedagógus általános nevelési-oktatási feladata:
• a foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
• szaktárgyának, a tantervi és szakmódszertani követelményeknek az ismerete,
• a szaktárgyi szaknyelv pontos használata,
• a szaktárgyak közötti koncentráció alkalmazása,
• a tanulók teljesítményének értékelése,
• a tanulók előzetes ismereteinek felhasználása,
• a tanulók felkészítése versenyekre,
• a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,
• adminisztrációs feladatok,
• szülőkkel történő kapcsolattartás,
• fogadóórákon való részvétel,
• az intézményfejlesztési, önértékelési feladatokban való közreműködés,
• környezeti neveléssel összefüggő feladatok,
• a bővítés lehetőségének figyelése,
• a növendéklétszám emelésében való aktív részvétel,
• a telephelybővítések lehetőségeinek, az új tanszakok bevezetésének segítése,
• a pedagógiai eredményeink, művészeti értékeink megőrzése, propagálása,
• hatékony PR tevékenység,
• pályázatokon való hatékony részvétel,
• intézményünk szakmai színvonalának további erősítése,
• a szakma iránti elhivatottság erősítése.
Ezen feladatok megvalósításának módja a szaktárgyi munkatervekben, a tanmenetekben
található, eredményességük az év végi beszámolókban került értékelésre.
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4. A tanév kiemelt nevelési-oktatási céljainak és feladatainak
megvalósult lépései
A tanévben kiemelt feladata volt a pedagógusoknak a hátrányos és veszélyeztetett
tanulókkal való foglalkozás, és az esélyegyenlőség biztosítása. Sok olyan növendékünk volt e
tanévben is, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, ezért kiemelt feladataink az
ifjúságvédelem területén a következők voltak:
Tanulóink értékeinek felfedezése
• Érintettek: minden művészeti ág tanulói
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: tanulóink jobban teljesítenek, biztonságos környezetet biztosítottunk
számukra, felfedeztük, kiemeltük és képeztük a tehetséget.
A szorgalom javítása érdekében a rendszeres ellenőrzés, a munkatempó fokozása
• Érintettek: valamennyi tanuló
• Felelős: valamennyi pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: kevesebbszer fordult elő, hogy készületlenül jelent meg a növendék az
órán. Az online oktatás idejében a visszajelzések és a pedagógus beszámolók alapján
kimutatható, hogy több kolléga jobb eredményeket ért el, a növendékek jobban
teljesítettek.
Fokozottan figyelemmel kell kísérni a rendszeresen hiányzó tanulókat
• Érintettek: a rendszeresen hiányzó tanulók
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: kevesebb hiányzás a tanév során
Telephelyeinken - igényekhez és lehetőségekhez mérten – mindennemű bővítés kivitelezése,
megvalósítása a 2019/2020-as tanévben
• Érintettek: minden pedagógus, koordinátorok
• Felelős: minden pedagógus, koordinátorok
• Határidő: 2020 április
• Eredmény: az új telephelyek sikeresen beindultak, az új pedagógusaink megállták a
helyüket. Az év elején bevezetett új tanszakok sikeresnek mondhatók, bár a
tanulólétszám számottevően nem változott.
A meglévő telephelyeinken a növendékeink megtartása, a lehetőségekhez mérten a létszám
bővítése
• Érintettek: minden pedagógus, koordinátorok
• Felelős: minden pedagógus, koordinátorok
• Határidő: a tanév során folyamatos, beiratkozás: 2020 április
• Eredmény: a meglévő növendékeket igyekeztünk a rendszerben tartani, a beiratkozás
lebonyolítását a járványhelyzet nehezítette.
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Éves tervek és beszámolók készíttetése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: éves terv - 2019 augusztus 25. beszámoló: június 10.
• Eredmény: a tanév elején leadott pedagógustervek, az intézményi munkaterv, a
tanév végi beszámoló és a kollégák beszámolói együttesen mutatja be összefogó
tervünket és a tanévben elért eredményeinket.
Óralátogatás
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettes
• Határidő: a tanévben folyamatos legalább évi 1 alkalommal
• Eredmény: az óralátogatást a járványhelyzet nem tette lehetővé.
A pedagógusok mentorálása, képzése, munkájuk folyamatos nyomon követése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettes
• Határidő: a tanévben folyamatos
• Eredmény: a kollégákat hatékonyan mentoráltuk.
A verseny-rendszer tovább építése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: a versenyért felelős pedagógus, igazgatóhelyettes
• Határidő: 2020 március
• Eredmény: a házi versenyeink kiírása mind a járvány időszakára esett.

5. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján kitűzött célok és
feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagógiai Program ismerete, annak szellemében való munkaszervezés
Növendékre szabott pontos anyagtervezés, azok dokumentálása (e-napló vezetése)
A minőségirányítási program munkatervének végrehajtása
A növendékek felkészítése a félévi és évvégi vizsgákra
Művészeti alapvizsga megszervezése, a jelentkezők felkészítése
A felvételi vizsgák gondos előkészítése és lebonyolítása
A muzsikálás élményének kialakítása, a növendékek megtartása
Kamarazenélések az órákon, meglévő együtteseink munkájának segítése
Nyílt órák, tanszaki bemutatók szervezése
Személyes kottatár bővítése
Növendékeknek szervezett közös kirándulások, koncertlátogatások
Nem kötelező tanulmányi foglalkozások
Egymás munkájának megismerése; hospitálások – óralátogatások
Osztályhangversenyek meghallgatása
Továbbképzéseken részvétel – tapasztalatok továbbadása
Az információs és kommunikációs rendszer alaposabb megismerése és alkalmazása
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•
•

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött
megvalósításának folyamatos nyomon követése
Tartalmi munkánk minőségének tudatos és folyamatos javítása

célok,

feladatok

6. A belső ellenőrzés általános rendje
Az iskolavezetőség belső ellenőrzésének és a pedagógiai ellenőrzések rendje hónapokra
lebontva szerepel. Nyomon követhető nem csak a pedagógusok szakmai munkája, de a
dokumentáció kezelése, azok vizsgálata, az adminisztráció pontos vezetése, az év közbeni
hospitáció megvalósulása, önértékelések, minősítések folyamata egyaránt. Minden ebből
adódó tapasztalat segíti szakmai munkánkat, újabb célkitűzést adhat a jövőre nézve.
A belső ellenőrzés területei a 2019/2020-as tanévben a következők voltak:
Hónap

Ellenőrzés célja

Szeptember

munkaköri
leírások
aktualitásai

Október

évindítás
adminisztrációs
teendőink
nyomon
követése

Ellenőrzött
területek
pedagógusi és
alkalmazotti kör
munkaköri leírása
foglalkozási
tervek, tematikus
tervek, egyéni
fejlesztési tervek,
beírási naplók,
törzslapok, KIR,
egyéb statisztikai
adatállományok

Alkalmazott
módszer

Ellenőrzést
végzők

szöveg
aktualizálása

intézményvezető

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

November

első félévi
óralátogatások

tanórák,
foglalkozások

hospitáció

December

második
negyedéves
értékelés

e-napló,
értékelőív, egyéni
fejlesztési tervek

dokumentumvizsgálat

Január
I. félév
vége

félévi
vizsgakoncertek
fellépések,
előadások
kiállítások

féléves alapkövetelmény
minősége

Január
II. félév
kezdete

félévi
adminisztráció
megfelelése és
teljesítése

e-napló,
tájékoztató
füzetek,
beszámolók,
statisztika

intézményvezető,
vezetőhelyettes
intézményvezetőhelyettes

Megvalósulás
folyamatos
ellenőrzés,
aktualizálás
folyamatos
nyomon
követés,
aktualizálás,
határidőre
történő beadás,
elkészítés
első félévi
óralátogatás
nem valósult
meg
dokumentumvizsgálat

ellenőrzés,
értékelés

intézményvezető,
vezetőhelyettes

vizsgakoncertek,
előadások,
kiállítások
látogatása

dokumentumvizsgálat

intézményvezető,
vezetőhelyettes

dokumentumvizsgálat
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Február

középfokú
beiskolázással
kapcsolatos
teendők

Március

a pedagógusok
minősítésének
előkészítése

minősítési
dokumentáció

dokumentumvizsgálat

Április

harmadik
negyedéves
értékelések

e-napló,
értékelőív, egyéni
fejlesztési tervek

dokumentumvizsgálat

Április

második félévi
óralátogatások

tanórák,
foglalkozások

hospitáció

Május

helyi
tanulmányi
versenyek
megszervezése
és a
lebonyolítás
munkálatai

programtervek

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

nem valósult
meg

Június
I. félév
vége

tanév végi
adminisztráció

e-naplók,
törzskönyvek,
bizonyítványok
ellenőrzése

intézményvezető és az
dokumentumintézményvizsgálat
vezetőhelyettes

dokumentumvizsgálat

Június
II. félév
kezdete

év végi vizsgakoncertek,
fellépések,
előadások
kiállítások,
látogatása

a tanulók felvételi
dokumentumdokumentumainak
vizsgálat
kezelése

éves alapkövetelmény
minősége

ellenőrzés,
értékelés

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezetőhelyettes
intézményvezető,
vezetőhelyettes

intézményvezető,
intézményvezetőhelyettes

dokumentumvizsgálat
dokumentumvizsgálat
dokumentumvizsgálat
nem valósult
meg

tanév végi
ellenőrzés,
értékelés

A belső ellenőrzés általános rendjének követése a tanév második felében a járványhelyzet miatt
felborult, így a tervezett ellenőrzési formák egy részét nem, vagy online formában tudtuk
megvalósítani. Az elmaradt ellenőrzési területekre a következő tanévben nagyobb hangsúlyt és
figyelmet fordítunk!
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V. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE
1. Az iskola és a családi ház kapcsolata
A gyermek egy család tagja, ezért hatékony iskolai munka nem képzelhető el a családdal való
megfelelő kapcsolat kiépítése nélkül. Elsődleges célunk a tanév elején az új növendékek
családi hátterét is feltérképezni, a különböző kulturális háttérből érkező tanulók esetében
kiváltképp szükséges a szülőkkel való partneri viszony kialakítása annak érdekében, hogy a
gyermek iskolai előmenetele sikeres legyen. Minden családnak igénye és szükséglete, hogy
partnerként, egyenrangú félként szívesen fogadják az iskolában, és gyermeke neveléséhez
hasznos információkat kapjon a pedagógusoktól.

2. A kapcsolattartás fontosabb formái a következők
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató
tájékoztat:
• az iskola honlapján keresztül
Az osztályfőnökök:
• a szülői értekezletek alkalmával
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:
• szülői értekezletek, fogadó órák
Alapvető célkitűzés volt a tanévben a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, a szorosabb
együttműködés, nyílt órák, tanszaki bemutatók szervezése.

3. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban állt a fenntartóval, a Garabonciás Iskola Oktatási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjével, valamint a telephelyek fenntartóival, működtetőivel.

A kapcsolattartás tartalmi elemei

Intézményi kapcsolattartók

Fenntartói /
működtetői
kapcsolattartók

Szakmai irányítás

Mészáros Béla

Mészáros Enikő

Gazdasági ügyintézés

Mészáros Béla

Mészáros Enikő

Kerületi szintű szakmai
koordináció

Mészáros Béla

Mészáros Enikő

Elvi útmutatások

Mészáros Béla

Mészáros Enikő

Koordinálás és segítségnyújtás

Mészáros Béla

Mészáros Enikő

20

4. A vezetőséggel való kapcsolattartás
Mivel nem egy épületben dolgozunk együtt, ezért fontos feladat a vezetőség koordinálása, a
munkaterületek megnevezése, azok lebonyolításának figyelemmel kísérése, egymás
segítése, koordinálása, mentorálása. Ennek elérése érdekében a tanévben a kapcsolattartás
különböző formáit ütemeztük be és alkalmaztuk.
A kapcsolattartás formái

A kapcsolattartás ütemezése

Vezetői munkamegbeszélések

Minden héten szükség szerint

Személyes beszélgetések

Alkalmanként,
de minimum hetente egyszer

Elektronikus és postai levélváltás

Szükség szerint

Egyéb érintkezési formák

Szükség szerint
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VI. A TANÉV SZERVEZÉSI FELADATAI
1. A minőségfejlesztési munka tervezése
Esemény / téma
Telephelyi koordinátorok
működésének és az
adminisztrációs munka
hatékonyságának javítása

Felelős

Időpont

Eredményességi
mutató

Lukács Éva

2019. szeptember
2020. január

Az elvárt dokumentumok
hiánytalan és hibátlan
becsatolása, feldolgozása.

Évente több alkalommal tervezünk látogatást a telephelyekre. A kapcsolattartás a
koordinátorokkal a személyes találkozás mellett telefonon, és levelezés formájában történt.
Figyelemmel kísértük a telephelyen megvalósuló rendezvényeket, fellépési lehetőségeket,
lehetőség szerint ellátogattunk a rendezvényekre. A jövőre szóló igényeket időben
összegyűjtöttük, új tanszakok, új kollégák felvételét megkezdtük bővülésünk érdekében.

2. Pedagógus önértékelés, minősítés
A 2019/2020-as tanévben kiválasztott kollégák pedagógus önértékelése a járványhelyzet
miatt törlésre került, valamint Dr Szabóné Bugán Ágnes május 15-ére tervezett
minősítővizsgáját szintén elhalasztották.

3. A belső működési rendhez tartozó egyéb szervezési
feladatok
• Vezetői értékelések az intézmény működéséről és az oktató-nevelő munka
koordinálásáról
• A művészeti iskola alakuló értekezletének lebonyolítása
• Pótfelvételik lebonyolítása
• Térítési díjak beszedése
• A mentességről szóló igazolások begyűjtése
• Adatbázis bővítése
• Tanulólista elkészítése
• Naplólista elkészítése
• Statisztika elkészítése
• Közzétételi lista aktualizálása
• Intézményi dokumentumok aktualizálása a törvényi előírásoknak és a változásoknak
megfelelően.
• A nemzeti Köznevelési Törvény 2019/2020-as tanévre vonatkozó feladatainak
végrehajtása és végrehajtatása.
A belső működési rendhez tartozó egyéb feladatok elvégzése a megadott és kitűzött
határidőre maradéktalanul elkészültek!
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Legitimációs záradék
A nevelőtestület nyilatkozata
A 2019/2020-as tanév beszámolóját az intézmény nevelőtestülete a 2020 év június hó 29.
napján tartott nevelési értekezletén elfogadta.

_________________________
hitelesítő tag

________________________
hitelesítő tag

Kelt: Miskolc, 2020. június hónap 29. nap

___________________
Mészáros Béla
Igazgató
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1. számú melléklet
1. A telephelyeken megvalósult események, fellépések, rendezvények a
2019/2020-as tanévben
Fellépések
Időpont

Helyszín
Idősek
2019.09.27 Otthona
Tiszalúc
Művelődési
2019.10.22
ház

Alkalom

Felkérő

Résztvevők

Csoport
létszáma

Felkészítő

Idősek
köszöntése

Idősek Otthona

Birinyi Boglárka

1

Batáriné
Eördegh Éva

Alsós iskolai
ünnepség

Iskola

Furulyások

4

Batáriné
Eördegh Éva

2019.10.22

Művelődési
ház

Felsős iskolai
ünnepség

Iskola

Furulyások

4

Batáriné
Eördegh Éva

2019.10.23

Művelődési
ház

Községi műsor

Önkormányzat

Furulyások

4

Batáriné
Eördegh Éva

Iskola

Furulyások

3

Batáriné
Eördegh Éva

Iskola

Furulyások

Batáriné
4 Eördegh Éva

Önkormányzat

Furulyások

Művelődési
2019.12.20 ház

iskolai
karácsonyi
műsor
iskolai
karácsonyi
műsor
Községi
karácsonyi
műsor

2020.03.13 Sajóhídvég

ünnepi műsor

Iskola

Furulyások

Trianon tér
Tiszalúc

ünnepi műsor

Önkormányzat

Furulyások

2020.01.24 Tuzsér

Félévzáró gála

Lónyay Menyhért
Általános Iskola

Összes
növendék

2020.02.28 Tuzsér

Farsang

Lónyay Menyhért
Általános Iskola

Összes
növendék

2020.05.29 Tuzsér

Tanévzáró gála

Lónyay Menyhért
Általános Iskola

Összes
növendék

2019.12.13 Tuzsér

Családi nap

Lónyay Menyhért
Általános Iskola

Összes
növendék

Eötvös
2019.12.18 Iskola K2.
terem

Szolfézs
csoport és
Uhrin Klára
növendékeinek
Karácsonyi
Műsora

Uhrin Klára

Szolfézs
csoport és
Uhrin Klára
növendékei

Iskola vezetősége,
ének tanára

Danku Gábor,
Boroska Lara,
Berencsi
4 fő
Beatrix, Dajka
Tamás és az
iskola énekkara

2019.12.18 Sajóhídvég

Művelődési
2019.12.20 ház

2020.06.04

2019.12.18 Arany aula

Szülők
Karácsonyi
műsora

Batáriné
4 Eördegh Éva
Batáriné
3
Eördegh Éva
1

Batáriné
Eördegh Éva
Dancsné
Dankó Beáta

17

Dancsné
Dankó Beáta
Dancsné
Dankó Beáta

17

15-20 fő

Dancsné
Dankó Beáta

Uhrin Klára,
Dósa Mihály

Dósa Mihály
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2019.12.19 Arany aula

Pedagógusok
Karácsonyi
Műsora
Iskola vezetősége,
ének tanára

2019.12.20 Arany aula

Alsós diákok
Karácsonyi
Műsora

2019.12.20 Arany aula

Felsős diákok
Karácsonyi
Műsora

2019.12.20 Arany aula

Gimnázium
diákjainak
Karácsonyi
Műsora

2020.01.21

Arany
tanterem

Nyíregyház
a, Eötvös
2019.10.02
Gyakorló/Au
la

Iskola vezetősége,
ének tanára

Iskola vezetősége,
ének tanára

Iskola vezetősége,
ének tanára

Félévi vizsga
A népmese
világnapja,
Eötvös 50.
évforduló

Danku Gábor,
Boroska Lara,
4 fő
Berencsi
Beatrix, Dajka
Tamás és az
iskola énekkara
Danku Bálint,
Boroska Lara,
Berencsi
4 fő
Beatrix, Dajka
Tamás és az
iskola énekkara

Venczel
Csongor,
Danku Gábor,
Berencsi
Beatrix,
Boroska Lara,
Dajka Tamás
és az iskola
énekkara
Berencsi
Beatrix,
Boroska Lara,
Dajka Tamás
és az iskola
énekkara
Szintetizátor
tanszak diákjai

Eötvös József
Gyakorló Általános Tűzliliom
Iskola és
Együttes
Gimnázium

Dósa Mihály

Dósa Mihály

4 fő

Dósa Mihály

2 fő

Dósa Mihály

12 fő

Dósa Mihály

12 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

1 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

Magyar Est/
holland
Tiszabercel,
2019.10.09
vendégdiákokn
Vendégház
ak és
tanáraiknak

Lippai János
Szakgimnázium és Jenei Petra
Szakközépiskola

Nyíregyház
2019.10.24 a, Eötvös
Gyakorló

Garabonciás
Őszi Bál

Garabonciás
Művészeti Iskola

Tűzliliom
Együttes

8 fő

Nyíregyház
2019.12.10 a, Eötvös
Gyakorló

Tanszaki
karácsonyi
koncert

Garabonciás
Művészeti Iskola,
szülők

Tűzliliom
Együttes

20 fő

Sóstóhegy,
2019.12.11 Egészségház

Nagycsaládosok karácsonyi
ünnepsége

Szent István
Tűzliliom
Nemesi Rend Első
Együttes
Alapítványa

7 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna
Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna
Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna
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Kálvineum
Református
2019.12.13 Idősek
Otthona,
Sóstóhegy
Nyíregyháza,
2019.12.17 Jósavárosi
Művelődési
Ház
Nyíregyháza,
2019.12.20
Eötvös
Gyakorló

11 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

10 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

1 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

18 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

2 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

Eötvös József
Gyakorló Általános
Lipécz Viktória
Iskola és
Gimnázium

1 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

Jobb Esélyekért
Országos
Egyesület

Horváth
Renáta,
Horváth Leila,
Horváth Cintia,
Bácsalmási
Gergő, SimonKovács Gergő,
Ruszó Paméla,
Kiss Borbála,
Fukász István,
Petrovics
Rebeka,

9 fő

Ducsai
Tiborné

Majdanics Péter

A csoport
énekelni tudó
tagjai, illetve
16 fő
régi
Kaméleonosok.

Kálvineum
Tűzliliom
Református Idősek
Együttes
Otthona

Gyertyafény
Idősek
Klubja/karácso
nyi ünnepség

Nagy Szabina
önkormányzati
képviselő

Tűzliliom
Együttes

Alsó tagozatos
karácsonyváró
közös éneklés

Bere Andrea
szervezőtanár

Tűzliliom
Együttes

Mandabokor
Karácsonyi
Evangélikus
2019.12.21
gyülekezeti
Gyülekezet
ünnepség
Imaháza
Nyíregyháza,
Félévi
2020.01.23
Eötvös
vizsgakoncert
Gyakorló
Lippai
János Szak2020.02.21 gimnázium, Iskolai Bál
Nyíregyháza
Nyíregyháza,
2020.06.15
Eötvös
Gyakorló

9 fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes
Marianna

Adventi
ünnepség

Online
ballagási
ünnepség

2019.09.14 Tiszalúc

2019.10.03 Tiszalúc

Mandabokor,
Evangélikus
Gyülekezet

Gyureskó Dóra

Garabonciás
Művészeti Iskola

Tűzliliom
Együttes

Lippai János
Jenei Petra,
Szakgimnázium és
Tóth Petra
Szakközépiskola

Ducsai
Tiborné
Ducsai
Tiborné
Ducsai
Tiborné

2019.12.06 Tiszalúc

Adventi műsor

Diákönkormányzat A1

13 fő

2019.12.14 Tiszalúc

Adventi műsor

Diákönkormányzat E2

19 fő

Jubileumi Gála

Bársony J. Ált. Isk. 1. osztály

30 Dulibán-G.A.

Luca Nap

Bársony J. Á. I.

25 Dulibán-G.A.

Avasi
Gimnázium
Bársony J.
2019.12.13
Á.I.
2019.11.29

2. osztály
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Bársony J.
Á. I.
Bársony J.
2020.06.20
Á. I.
Eötvös
2020.01.21 Gyakorló
318. terem
2020.05.30

Művészeti Gála Bársony J. Á. I.

1.-2. osztály

40 Dulibán-G.A.

Pünkösdi Vásár Bársony J., Á. I.

1.-2. osztály

25 Dulibán-G.A.

Félévi vizsga

SzintetizátorKeyboard
növendékek

15

Duliczki
Tamás

2019.10.01 Tuzsér

Zenei Világnap

Lónyay Menyhért
Általkános Iskola

Szabó Ákos

1

Ferenczi
József

2019.12.12 Tuzsér

Hangszer
bemutató
rendezvény
ovisoknak

Lónyay Menyhért
Általkános Iskola

Hamza Alex,
Fábián Marcell

2

Ferenczi
József

Tiszabezdéd

Karácsonyi
műsor

Lónyay Menyhért
Általkános Iskola
Tiszabezdédi
Tagintézménye

Demeter
Marianna, Nagy
Lilien, Varga
Viktória, Káté
Dávid

4

Ferenczi
József

2019.12.19 Tuzsér

Karácsonyi
műsor

Lónyay Menyhért
Általános Iskola

Hamza Alex,
Fábián Marcell

2

Ferenczi
József

Lónyay napk

Lónyay Menyhért
Általános Iskola

Balogh Antal
József,Balogh
István,Hamza
Alex,Iván
Marcell,Setét
József
Tibor,Fábián
Marcell

6

Ferenczi
József

2020.02.21 Komoró

Farsang

Kossuth Lajos
Általános Iskola
Petőfi Sándor
Tagiskolája
Komoró

Hegyes
Attila,Andrejcsik
István, Szilágyi
Tamás,Révész
Zsolt Mátyás,

4

Ferenczi
József

2019.10.01 Tuzsér

Zenei világnap

Lónyay Menyhért
Általános Iskola
vezetősége

Ferenczi Petra

Galambosné
Kiss
Erzsébet

2019.12.19 Tuzsér

Karácsonyi
hangverseny szólóének és
hangszerjáték

Lónyay Menyhért
Általános Iskola
vezetősége

Ferenczi Petra

Galambosné
Kiss
Erzsébet

Lónyay napok

3.b és 5.b

Hajdu-Szabó
Adrienn

SZMK Bál

5.b

Hajdu-Szabó
Adrienn

Farsang

2.a

Hajdu-Szabó
Adrienn

2019.12.19

2020.01.24 Tuzsér

2020.01.24

2020.02.08

2020.02.28

2019.12.20

Lónyay
Menyhért
Általános
Iskola
Lónyay
Menyhért
Általános
Iskola
Lónyay
kastély
Sajókereszt
úr,
Művelődési
Ház

Karácsonyi
műsor az
iskolásoknak

Az iskola
igazgatója

6
magánénekes
növendékem

6 fő

Hódi Klára
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Sajókeresztúr,
2019.12.20
Művelődési
Ház
Sajókeresztúr,
2020.01.24
általános
iskola
Sajókeresztúr,
2020.03.15
általános
iskola
Miskolc,
2019.09.22 Református
templom

Karácsonyi
műsor a
település
lakóinak

Az iskola
igazgatója

Félévi vizsga,
zárt körű

6
magánénekes
Garabonciás iskola növendékem
(és az összes
zongorista)

Március 15-i
ünnepség

Az iskola
igazgatója
Református
Egyházközség

Bársony Ált.
2019.12.06 Iskola
Mikulás

6
magánénekes
növendékem

6 fő

Hódi Klára

Sajátom:
6 fő

Hódi Klára

6
magánénekes
növendékem

6 fő

Hódi Klára

Fedor Bence

1 fő

Hornyákné
Gál Andrea

citerás
csoportok
citerás
csoportok

2019.12.13 Bársony Ált. Luca-nap
Iskola

8 fő
4 fő

Hornyákné
Gál Andrea
Hornyákné
Gál Andrea

intézményvezetés

Petránszky
Hanna,Barta
Ferenc

iskola

grafika csoport

19 fő

grafika csoport

19 fő

Móra
2020.01.29 Ferenc
Ált.Isk.

Téli dekoráció madáretetők
készítése a
iskola
belső udvarra
újrahasznosított
anyagokból

grafika csoport

19 fő

Móra
2020.02.05 Ferenc
Ált.Isk.

Farsangi aula
dekoráció- "Itt a
iskola
farsang áll a
bál"

grafika csoport

Avasi
Gimnázium
2019.11.29
színházterme

45 éves
Jubileumi Gála

Bársony János
Általános Iskola

Iskola tanulói,
szülők,
meghívott
vendégek

17+13

Hoskó
Orsolya

Bársony
2019.12.19 János Ált.
Isk.

Karácsonyi
műsor: Lev
Bársony János
Tolsztoj: Panov Általános Iskola
apó

Iskola tanulói,
szülők,
meghívott
vendégek

17+13

Hoskó
Orsolya

Sajóvámosi Arany
János Általános
Iskola

Csoport

Mindenki

Juhász
Viktória

Sajóvámosi Arany
János Általános
Iskola

Csoport

7 fő

Juhász
Viktória

2019.12.20

Sajókeresztúr

Móra
2019.10.02 Ferenc
Ált.Isk.
Móra
2020.12.11 Ferenc
Ált.Isk.

Karácsonyi
Gála
Őszi dekoráció
az iskola
udvarán- fólia
festmények
Téli aula
dekorációMikulás sziluett

Sajóvámosi
Arany János
2020.02.14
Alsós farsang
Általános
Iskola
Sajóvámosi
Arany János
2020.02.21
Felsős farsang
Általános
Iskola

Horváth
Andrea

iskola

19 fő

Horváth-Bori
Éva

Horváth-Bori
Éva

Horváth-Bori
Éva

Horváth-Bori
Éva
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Sajókeresztúri
2019.12.20 Művelődési
Ház és
Könyvtár
Sajókeresztúri
Eötvös
2020.01.24
József
Általános
Iskola
Sajóbábony
ált.isk.
Bekecsi II.
Rákóczi
Zsigmond
2019.09.30 Matematikai
és
Informatikai
Ált. Isk
Bekecsi II.
Rákóczi
Zsigmond
2019.10.09 Matematikai
és
Informatikai
Ált. Isk.

Karácsonyi
ünnepség

Félévi vizsga

karácsonyi
koncert

Sajókeresztúri
Eötvös József
Általános Iskola

Bajnok
Boglárka

1 Kiss Gellért

Garabonciás
Művészeti Iskola

Bajnok
Boglárka Kónya
Nikol Radványi
Nóra Pásztor
Boglárka
Kulcsár Dorina

5 Kiss Gellért

zongora
tanszak

5 fő

Knóth Judit

Népmese
világnapja

Bekecsi II. Rákóczi
Zsigmond
Matematikai
és Kazsik Csenge
Informatikai
Általános Iskola

1 fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Idősek napja

Bekecsi II. Rákóczi
Zsigmond
Budai Vivien
Matematikai
és Anita
Informatikai
Általános Iskola

1fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Bekecsi II. Rákóczi
Zsigmond
Matematikai
és Kazsik Csenge
Informatikai
Általános Iskola

1fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Bekecsi II.
Rákóczi
Zsigmond
Matematikai Adventi zenés
2019.12.17
és
délután
Informatikai
Ált. Isk.

Bancsók
Boglárka,
Kazsik Csege,
Krucsainé Somogyi Földvári Fanni,
Éva
Rásztóczki
Rajmond
Róbert, Budai
Vivien Anita

5fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Bekecsi II.
Rákóczi
Zsigmond
Matematikai
2020.02.27
Félévi koncert
és
Informatikai
Ált. Isk.

Bancsók
Boglárka,
Kazsik Csege,
Krucsainé Somogyi Földvári Fanni,
Éva
Rásztóczki
Rajmond
Róbert, Budai
Vivien Anita

5fő

Krucsainé
Somogyi Éva

2019.12.16

Bekecsi II.
Rákóczi
Zsigmond
Télapó osztály
2019.12.06 Matematikai
teadélután
és
Informatikai
Ált. Isk.
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2020.04.30 Online

2020.06.12 Online

Anyáknapi
fellépés

Bancsók
Boglárka,
Kazsik Csege,
Krucsainé Somogyi Földvári Fanni,
Éva
Rásztóczki
Rajmond
Róbert, Budai
Vivien Anita

5fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Évvégi
bemutató

Bancsók
Boglárka,
Kazsik Csege,
Krucsainé Somogyi Földvári Fanni,
Éva
Rásztóczki
Rajmond
Róbert, Budai
Vivien Anita

5fő

Krucsainé
Somogyi Éva

2019.11.29 Miskolc

Bársony Gála

Hoskó Orsolya

Molnár
Levente,
Turcsányi Máté,
5 fő
Gál Csenge,
Tetzl Szilárd,
Iván Rebeka

2019.12.06 Kisgyőr

Mikulás
alkalom

Selmeczki
Zoltánné

Bódi Ketrin,
Lakaton Cintia,
Szatmári
Andrea

3 fő

Lukács Éva

2019.12.11 Kisgyőr

Karácsonyi
műsor

Bódi Ketrin,
Szatmáriné Csécsi Lakaton Cintia,
Andrea
Szatmári
Andrea

3 fő

Lukács Éva

2019.12.15 Kisgyőr

Karácsonyi
műsor

Grúz Attila

Szatmári
Andrea

1 fő

Lukács Éva

2019.12.20 Kisgyőr

Karácsonyi
műsor

Selmeczki
Zoltánné

Bódi Ketrin,
Lakaton Cintia,
Szatmári
Andrea

3 fő

Lukács Éva

2019.12.21 Kisgyőr

Karácsonyi
műsor - Idősek
Otthona

Grúz Attila

Szatmári
Andrea

1 fő

Lukács Éva

2020.01.22 Kisgyőr

Félévi
vizsgakoncert

Bódi Ketrin,
Lakaton Cintia,
Szatmári
Andrea

3 fő

Lukács Éva

Lukács Éva
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2020.01.24 Miskolc

2019.12.01

2019.12.01

2020.02.14

2020.02.15

2020.02.17

Tiszalúci
Arany János
Általános
Iskola
Tiszalúci
Arany János
Általános
Iskola
Tiszalúci
Petőfi
Sándor
Művelődési
Ház
Tiszalúci
Petőfi
Sándor
Művelődési
Ház
Tiszalúci
Petőfi
Sándor
Művelődési
Ház

Félévi
vizsgakoncert

Dr. Mudriné
Belinszky Mária

4.osztály

24 fő

Marincsák
Réka

Karácsonyi
Ünnepség

Dr. Mudriné
Belinszky Mária

1.osztály

24 fő

Marincsák
Réka

Felső osztályos
Eördegh Éva
Farsamg

7-8.osztály

28 fő

Marincsák
Réka

Alapítványi bál

Eördegh Éva

7-8.osztály

28 fő

Marincsák
Réka

Alsó osztályos
Farsang

Eördegh Éva

7-8.osztály

28 fő

Marincsák
Réka

Tanítós
munkaközösség

28 fő

3
Opre Edina
csoportból
Irén
vegyesen

10 fő

10 fő

NyíregyA népmese
háza-Eötvös napja

2019.11.06

Iskolacsalogató Igazgatóhelyettes
Nyíregyszülői
asszony Dobos
háza-Eötvös
értekezlet
Zoltánné

2020.01.24 Székhely

Vári Emil
2019.10.22 Általános
Iskola
Vári Emil
2019.1219. Általános
Iskola

Lukács Éva

Karácsonyi
Ünnepség

2019.10.03

2019.11.29

Katona
Veronika,
Katona Zsófia,
Makra Zóra,
Molnár Metta,
7 fő
Szentpétery
Áron, Turcsányi
Máté, Iván
Rebeka

Tetzl szilárd,
Molnár Levente
Tetzl szilárd,
Molnár
Levente, Iván
Félévi
Máté, Szabó
vizsgakoncert
Bálint, Bodrogi
Éva, Váradi
Kristóf
szintetizátoros,
Vári Emil Általános
Nemzeti Ünnep
citerás
Iskola
növendékek
Bársony Gála

Karácsonyi
műsor

szintetizátoros,
Vári Emil Általános
citerás
Iskola
növendékek

Opre Edina
Irén
2 Orosz Gábor

6 Orosz Gábor

13 Pokol Miklós

20 Pokol Miklós
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Vári Emil
2020.02.20 Általános
Iskola

farsangi műsor

szintetizátoros,
Vári Emil Általános
citerás
Iskola
növendékek

Vári Emil
Vári Emil Általános
2020.02.21 Általános
farsangi műsor
Iskola
Iskola
Kisvárdai
Várszínház
Kisvárda Város
2020.03.13 és
Nemzeti Ünnep
Önkormányzata
Művészetek
Háza

szintetizátoros,
citerás
növendékek

14 Pokol Miklós

szintetizátoros,
citerás
növendékek

12 Pokol Miklós

2019.12.17

Bekecs, Ált. Adventi zenés
Iskola
délután

Pótor Márk

Budai Kincső,
Kecskés Luca,
Juhász
Zsombor,
Kelecseny
Fanni, Szabó
Jázmin

2019.09.28

Nyíregyháza

Szüreti műsor

Nyh-Móra
telephelyről a
műsor szervezője

Bakosi Lili
Hanna

2019.09.30

Nyh-Móra
telephely

Nyh-Móra
A magyar
telephelyről a
népmese napja
műsor szervezője

Nyíregyháza, 9. sz.
2019.10.03
Idősek
Klubja

Idősek
világnapja

Kisvárdai
2019.12.18 Református
templom

Karácsonyi
hangverseny

Harsányi
Hunyadi
2020.02.23 Mátyás
Általános
Iskola

Időközi
polgármester
választásra
iskolai kiállítás
a grafikai
csoport
munkáiból.

Kisgyőri
2019.09.30 Általános
Iskola
Kisgyőri
2019.10.09 Általános
Iskola

Nyh-Móra
telephelyről a
műsor szervezője

Takácsné Oczela
Csilla, az iskola
igazgatója

8 Pokol Miklós

5 fő Pótor Márk

1 fő

Rimán
Barbara

Bakosi Lili
Hanna, Horváth 2 fő
Dóra Brigitta

Rimán
Barbara

Bakosi Lili
Hanna

1 fő

Rimán
Barbara

Bakosi Lili
Hanna, Homoki
Anna Eszter,
4 fő
Horváth Dóra
Brigitta, Kurek
Lili

Rimán
Barbara

A grafikai
csoport tanulói

Sólyom
Ferenc
János

16 fő

Szatmáriné
13 Csécsi
Andrea
Szatmáriné
13 Csécsi
Andrea

Magyar
Iskola
Népmese napja

Népi játék
1.osztály

Népi Játék
napja

Csatlakoztunk az
eseményhez

Népi játék
1.osztály

2020.01.22 Bársony

Félévi vizsga

Igazgató

Minden
növendék

5 Tar Balázs

2020.01.23 Székhely

Félévi vizsga

Igazgató

Antal Máté
Dániel

1 Tar Balázs

Zenei Világnap

Általános Iskola

Citerások,
Énekegyüttes

2019.10.01

Tuzsér
Ált. Isk.

4 fő, 5 fő,
4 fő

Uhrin Klára
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2019.10.24

Nyíregyház
a, Eötvös

Garabonciás
Őszi Bál

Lakatos
bíborka, Krump
Kiara, Fejérvári
Martin, Oláh
boglárka,
Tarcza Blanka,
Bencze Flóra,
Molnár Noémi,
Babicz Ágoston

2019.12.12

Tuzsér,
Könyvtár

Ovis karácsony Általános Iskola

Citerások,
Énekegyüttes

3 fő, 2 fő,
5 fő

Uhrin Klára

2019.12.13

Tuzsér,
Könyvtár

Családi nap

Általános Iskola

Énekegyüttes

5 fő

Uhrin Klára

Óvodai
egészségnap

Általános Iskola

Citerások,
Énekegyüttes

6 fő

Uhrin Klára

Városi
karácsony

Általános Iskola

Citerások,
Énekegyüttes

6 fő, 3 fő

Uhrin Klára

Tuzsér,
Óvoda
Tuzsér,
2019.12.20 Művelődési
Ház
2019.12.19

Nyíregy2019.12.18 háza,
Eötvös

2020.01.24

Tuzsér
Ált. Isk.

Karácsonyi
koncert

Lónyay napok

Általános Iskola

Uhrin Klára

népzenész
tanulóim,
11 fő, 17
szolfézscsoport
fő
diákjai + 1 fő
zongora

Uhrin Klára,
Dósa Mihály

Citerások,
Énekegyüttes

Uhrin Klára

16 fő
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2. A telephelyek növendékeinek részvétele a 2019/2020-as tanévben
megrendezésre kerülő versenyeken

Időpont

Helyszín
Avasi
Gimnázium
2020.03.05
színházterme

Verseny neve
Tehetségkutató

Versenyek
Verseny
típusa

Résztvevők

Tehetségkutató a csoport

Helyezés
ezüstmedál
minősítés

Felkészítő
Dr.
Kucskárné
Izsó
Angelika

Palócgála 2019
Regionális Nemzetközi
Népzenei Fesztivál,
Országos Minősítő

KÓTA
országos
minősítő

Both Réka,
Dankó
Zoltán, Kósa
Tamás,
Lebujos
Ábel, Lipécz
Viktória,
Petró Réka,
Puskás
Dominik,
Szabó
Eszter-8 fő

Nyíregyházi
Egyetem,
Középiskolások
2020.02.01
Zenei
Zenei Versenye VI.
Intézet

Országos

Jenei Petra,
Tóth Petra-2 3.helyezés
fő

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes

-

Dr.Szabóné
Bugán
Ágnes

2019.11.16 Eger

KÓTA Arany,
Dr.Szabóné
Palócgála
Bugán
Országos
Ágnes
Nívódíj

Nyíregyház
a Vikár
Sándor
2020.02.13
Alapfokú
Művészeti
Iskola

IX. Országos
Népzenei Verseny

területi

Both Réka,
Kósa
Tamás,
Lebujos
Ábel, Petró
Réka,
Puskás
Dominik,
Szabó
Eszter-6 fő

2020.04.20 Onga

Gyermek
Néptáncgála

Fesztivál

2. osztály

25 fő

DulibánG.A.

Pereces Feszt

Fesztivál

2. osztály

25 fő

DulibánG.A.

Hazafias verseny

Területi
verseny

6 főtárgyas
növendék

A verseny
elmaradt

Hódi Klára

2020 05.

MiskolcPereces

2020.03.15 Sajóvámos
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A Herman
Ottó Intézet
Nonprofit
Kft., az
Agrárminiszt
érium
Természetm
egőrzési
Főosztálya
és a Magyar
Természettu
2019.09.30
dományi
Múzeum
égisze alatt
működő
Vadonleső
Program és
a tíz
hazai
nemzetipark
igazgatóság
A Kistarcsai
VMSK Kft.
FKF
Nonprofit
2019.10.25 Zrt.
Edukációs
Csoport
2019.10.31

2019.11.30 Esztergom

2020.01.31 Budapest

2020.01.31 Budapest

A hiúz titkos élete
https://www.bnpi.hu/
hu/felhivas/a-hiuzOrszágos
titokzatos-eleterajzpalyazat

15 fő

Bíró
Boldizsár 2.
b osztály
november
22-én a
díjátadón III.
helyezést ért
el.

Világűrben

Országos

12 fő

Később
Opre Edina
tájékoztatnak Irén

Országos

4 fő

Később
Opre Edina
tájékoztatnak Irén

Országos

10 fő

Kukásautóval a föld
körül
A jövő robotjai
https://infoesztergo
m.hu/hirek/olvas/ajovo-robotjairajzpalyazatiskolasoknak-201910-24-071430

Opre Edina
Irén
Később
tájékoztatnak

Ne égess! Rajz és
irodalmi pályázat.
Országos
https://palyazatmen
edzser.hu/ne-egessrajz-es-irodalmipalyazat-3/
Én kicsi szörnyem
https://palyazatmen
edzser.hu/en-kicsiszornyemrajzpalyazat/

Opre Edina
Irén

Országos

Opre Edina
Irén

5 fő
Később
tájékoztatnak

11 fő

Később
Opre Edina
tájékoztatnak Irén
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Rakovszky
Sámuel
Általános
Iskola és
2020.03.10 Alapfokú
Művészeti
Iskola
Gávavencsellő

Rajzverseny Kerülő
Ferenc emlékére A
TAVASZ ÉS
VIRÁGAI

Megyei

7 fő

Kovács Lili II.
Opre Edina
Német
Irén
Csenge III.

http://www
.okogyuleke
zet.hu/v/tal
alkozasoma-biblia2020.03.21
elovilagavaldigitalisrajz--esfotopalyazat
/

Találkozásom a
Biblia élővilágával”
digitális rajz- és
fotópályázat

Országos

12 fő

Opre Edina
Később
tájékoztatnak Irén

"Füles és társai"

Megyei

6 fő

Bódi Fanni I.

2020.04.30 Debrecen

A legkedvesebb
mesém
http://www.vojtinaba Országos
bszinhaz.hu/aloldal_
tartalom.php?id=501

4 fő

Később
Opre Edina
tájékoztatnak Irén

Magyarországi Észt
Intézet 2020.05.17 1055
Budapest,
Falk Miksa
utca 22

Alkosd meg saját
mesebeli lényedet!
https://www.faceboo Országos
k.com/events/52566
7214750114/

6 fő

Később
Opre Edina
tájékoztatnak Irén

2020.05.31 Budapest

Pólótervező
pályázat
http://leukemiasgyer Országos
mekekert.hu/poloter
vezo-palyazat/

2 fő

Később
Opre Edina
tájékoztatnak Irén

1 fő

Rácz Rebeka Opre Edina
I.
Irén

2020.03.26

Nyíregyháza

Opre Edina
Irén

„Ő a kedvencem, az
év élőlényei közül”

Hortobágyi
Nemzeti
alkotópályázat
2020.05.20
Park
https://www.hnp.hu/
Igazgatóság hu/szervezetiegyseg/kornyezetineveles/1367/o-akedvencem-az-evelolenyei-kozulalkotopalyazat

Országos
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Harsányi
Hunyadi
2020.02.25 Mátyás
Általános
Iskola

"Mátyás az
igazságos" - Az
iskola
névválasztásának
25 éves
évfordulójára
meghíretett
rajzpályázat díjazott
munkáinak
kiállítása.

rajzpályázat

Fehér
Szabolcs,
Fehér Milán,
Sólyom
Arnóczki
Különdíjasok. Ferenc
János
Gréta,
Lakatos
Gergő

……………………………..
Lukács Éva
A Garabonciás Művészeti Iskola
igazgatóhelyettes

P.H.

Miskolc, 2020. június 28.

37

2. számú melléklet
Pedagógusaink éves beszámolója
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Balogh Tamás
Batáriné Eördegh Éva
Bányay Melinda
Csurák Ildikó
Dancsné Dankó Beáta
Dósa Mihály
Dr Kucskárné Izsó Angelika
Dr Szabóné Bugán Ágnes
Ducsai Tiborné
Dulibán-Grajz Andrea
Duliczki Tamás Gábor
Ferenczi József
Galambosné Kiss Erzsébet
Hajdú-Szabó Adrienn
Hódi Klára Katalin
Hornyákné Gál Andrea
Horváth Andrea
Horváth-Bori Éva
Hoskó Orsolya Margit
Juhász Viktória
Kiss Gellért
Knóth Judit Viktória
Krucsainé Somogyi Éva
Lukács Éva
Marincsák Réka
Mikulics Ádám
Nagy Iván
Opre Edina Irén
Orosz Gábor
Pokol Miklós
Pótor Márk
Radvánszki Mária
Rimán Barbara
Sólyom Ferenc János
Szatmáriné Csécsi Andrea
Tar Balázs
Uhrin Klára
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Beszámoló
Balogh Tamás
A 2019/2020-as tanévben óvodás, alsó tagozatos és felső és középiskolás csoportokkal
dolgoztam.
Az óvodások szintje közel azonos volt képességeket tekintve. Sikerült megfelelő
munkakapcsolatot kialakítani, illetve közvetlenséget a gyerekekkel. Gondolatom szerint megfelelő
tempóban tudtunk haladni. A játék és a tánc egyensúlya kellő egyensúlyban volt, ami 6 év körüli
gyerekeknél jónak számít. A tavaszi időszak törést okozott a digitális oktatásból adódóan, de 2 hét
után a gyerekek szerencsére csatlakoztak az új platformhoz. Nagy szerepük volt a szülőknek is
ebben. Ez külön boldogsággal töltött el. A koreográfiával a digitális oktatás miatt nem tudtunk
olyan léptékben haladni, de ezt szeptemberben pótolni tudjuk.
Az alsó tagozatosok lelkesedése már korántsem hasonlítható az óvodás gyerekekéhez. Az
első hónap volt az, amikor próbálgattuk egymást és ezt követően sikerült megtalálni a közös
hangot, ami már a munka tempóján és minőségén is jelentős lenyomatot hagyott. A digitális
oktatás sajnos itt nem volt olyan sikeres, folk kvízek megoldása működött, de a youtubos
videókra nem özönlöttek a válaszok.
A nagy csoport esetében a kisszekeresi és szilágysági csárdás és verbunk tanulása és a
tanult táncból koreográfia készítése volt a cél. Ez sikeresen indult, a január, februári időszakra
sikerült egy nagyon jó alapot elsajátítani. Sajnos mire elkezdődött volna a tavaszi verseny szezon,
a vírus keresztül vágott mindent. A csoport számára ritmikai gyakorlatokat, folklór kvízeket
küldtem, valamint youtube-os tananyagot, amit kisebb nagyobb sikerrel küldtek vissza.
Összességében - a digitális oktatást is beleértve - sikeres évnek könyvelem el, ezt az évet a
tavaszi nehézségek ellenére is.

Napkor, 2020.06.15.

Balogh Tamás
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Beszámoló
Bányay Melinda
A 2019/2020 tanévben kezdtem a Garabonciás zeneiskolában. A Herman Gimnázium
kihelyezett tagozatán tanítottam három növendéket magánénekre.
Őket más-más szinten kellett tanítanom, mert közülük két diák már más hangszeren kipróbálta
magát, így a zenei alapjaik megvoltak. Egy tanítvány viszont nem tanult még semmilyen
hangszeren. Ami közös nevezőre hozta tanítványaimat, az a hangképzés alapjainak az
elsajátítása, valamint a légzéstechnika megtanulása.
Más hangi kvalitásokkal rendelkeznek ifjú énekeseim. Mindőjüknek megcsillant a
személyisége és ezt a darabválasztásoknál igyekeztem figyelembe venni, hozzájuk illeszteni a
tanult műveket. Szép ütemben, bár különbözően fejlődtek. Sok-sok szép népdalt, műdalt és
disney mesefilm részletet sajátítottak el a tanév folyamán.
Intenzíven kezdtünk készülni márciusban az év végére, majd a gimnáziumuk ballagási
ünnepségére, mivel két diákom ballagott. Szerettük volna ezt a szép eseményt emlékezetessé
tenni az ének szereplésükkel. Sajnos ez a pandémia miatt meghiúsult., így minden más
program, koncert és nyilvános vizsga is.
Kezdetét vette az online oktatás, ami az első két hétben igen szokatlan volt, majd szép lassan
belesimultunk mindannyian a nem várt helyzetbe. Tanítványaim ügyesen vették az
akadályokat, nagyon fegyelmezetten jelen voltak a Zoomos órákon és gyakoroltak, énekeltek.
Megtanultunk minden ezzel járó segédeszköz használatát pl. beéneklési gyakorlatok youtube
zongorás segítséggel, zongorakíséretek feljátszása és azzal való éneklés, kották cam scanneres
továbbítása. Jól működött a rendszerünk, a gyerekek hamar megszokták.
Nagyon jó volt látni a csillogó szemüket, amikor a magánének órára került a sor! Ez sokszor
volt számukra üdítő színfolt, a sok matematika és egyéb tárgy között! Diákjaimmal boldogan
és sikeresen zártuk a tanévet!
Remélem, a következő tanévben tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkát!
Tisztelettel,

Bányay Melinda

40

Beszámoló – Batáriné Eördegh Éva
A 2019-2020-as tanévben Sajóhídvégen és Tiszalúcon tanítottam első és második évfolyamon
szolfézst, valamint a nagyobb gyerekeknek furulyát. A szolfézs órákon a tiszalúci gyerekek hamar
„beszoktak”, hamarosan szívesen játszották a népi játékokat, énekelték a népdalokat,
rendeltetésüknek megfelelően használták a ritmushangszereket.
A sajóhídvégi gyerekek nagy része igen nehezen tanulta meg a játékokat, ennek fő oka a
fegyelmezetlenség volt. Sajnos gyakran előfordult, hogy játék közben megszorította a társa kezét,
belerúgott, vagy éppen elgáncsolta a társát. Ezek a problémák jelentősen visszavették a többi
számára a játék örömét. Igazából a legtöbb gyereket főleg akkor érdekelte a játék, ha ő volt a
„főszereplő”. (pl: ő a gazda, a fehérvári kapitány, vagy nála van a gyűrű, vagy a ritmushangszer).
Később valamennyire normalizálódott a helyzet.
Újdonság volt Sajóhídvégen, hogy egy kis furulyás csapatot indíthattam Igazgatónő kérésére.
Hatalmas siker és öröm volt a gyerekek számára, amikor kaptak egy-egy furulyát, amit haza is
vihettek. Az első percekben kénytelen voltam megengedni nekik, hogy össze-vissza fújják.
(hatalmas hangzavar volt) Azután elfújtam nekik pár dalt, és megbeszéltük, akkor lesz eredményes
a tanulásunk, ha betartják a szabályokat, azt, és akkor fújják, amikor erre kérem őket.
A kezdeti nagy lelkesedés után néhány tanuló már nem tudta tartani a színvonalat, így ők egy
kicsit lemorzsolódtak, de a többség kitartott. Már a karácsonyi műsorban szerepeltek a legjobbak,
de a március 15-i ünnepségen is többen részt vettek.
Tiszalúcon a furulyások egész évben szépen haladtak, számos alkalommal volt fellépésünk, így
karácsonykor, valamint iskolai és községi ünnepségen.
Terveinkbe és eredményeinkbe sajnos beleszólt a koronavírus. Tiszalúcon még valamennyire
működött is a dolog, tanulgattak, küldtek vissza messengeren megtanult produkciót, de sajnos
Sajóhídvégen még a jobbakkal sem tudtam zöldágra vergődni. Próbáltuk papír alapon is kiküldeni
nekik a házit, de nem lett különösebb eredmény. Az ott tanító tanárok is sokat panaszkodtak, hisz
internet alig-alig van a családoknál, és sok helyen áram sincs.
Tiszalúcon sikerült felkészülni Birinyi Boglárkának, és szerepelt a Trianon ünnepségen.
Messengeren keresztül sokat tudtunk próbálni.
A jövő tanévben remélem újra lelkes kis csapattal találkozhatok Sajóhídvégen, és a hiányosságokat
hamar be tudjuk pótolni.
Tiszalúcon szeretnék újabb furulyásokat toborozni, mert itt is lesz némi lemorzsolódás.
Tiszalúc, 2020. 06. 11.
Batáriné Eördegh Éva
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Beszámoló
Készítette: Csurák Ildikó Júlia

A Móra Mocorgók csoport tagjai az év eleje óta nagyon lelkesen jártak órára a nyíregyházi Móra
Ferenc Iskolában kialakított, a táncoktatáshoz kitűnő feltételeket biztosító tánctermébe.
Az órák jó hangulatban teltek, a foglalkozások első felében speciális képességek és készségek
fejlesztése történt elsősorban játékos formában, a második részben pedig a somogyi ugrós
alapmotívumaival, illetve eszközök kezelésével (bot; üveg) és néhány polgári tánccal ismerkedhettek
meg a tanulók.
Az első félévben 2019. december 18.-án játékos, karácsonyt váró, nyílt órát rendeztünk.
A kialakult pandémia helyzet miatt 2020. március 16.-tól digitális módon folytattam az oktatást. A
foglalkozások online formában, a Zoomalkalmazáson keresztül folytak. A gyerekek szerették, jól
tudtunk közösen tevékenykedni. A szülők visszajelzése szerint a közösségi élményt, a saját
korosztályukkal való kapcsolatot is e táncórák biztosították, hiszen az általános iskolai tanórák nem
élőben zajlottak, elsősorban a feladatok beküldésére törekedtek.
Sajnálom, hogy a betervezett fellépés (Múzeumfalu: húsvét) illetve verseny (Móra Szóló) a
vészhelyzet miatt elmaradt, pedig már január második felétől készültünk mindkettőre. Hat gyermekkel
külön próbákat tartottunk a szólótánc versenyre, melyen nagyon lelkesen és aktívan vettek részt.
Magam részéről, a megváltozott körülmények ellenéret sikeresnek tekintem a 2019/2020-as tanévet.

Nyíregyháza, 2020. 06. 11.

Csurák Ildikó Júlia
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Színművészet és Bábművészet
Színjáték tanszak
Garabonciás Művészeti Iskola Tuzséri Telephelye
A 2019/2020-as tanévben két csoportban történt a művészeti oktatás. Az egyik A2, a másik
A4 évfolyamon. A tanulólétszám összesen 33 fő. Mindannyian a roma etnikumhoz tartoznak.
A gyermekek többsége hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Magatartásuk és
tanuláshoz való viszonyuk jó. A többség lelkesen és nagy szorgalommal készült a tanórákra.
A dráma és színjáték tanítása során igyekeztem olyan tevékenységeket beépíteni, amelynek
célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció (beszédkészség,
szókincs), a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése és a
többi tanulói kompetencia fejlesztése. Kiemelten fontosnak tartottam a tanulók sokszínű
motiválását, az ön- és társismeret gazdagítását, az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítés és
kapcsolatfenntartás segítését, személyiségük sokoldalú fejlesztését. Ezt segítették a különböző
improvizációs és dramatikus tevékenységek, drámajátékok és a bábjátékok, melyet nagyon
kedveltek a gyermekek. Külön élmény volt a bábok és a háttér megtervezése, elkészítése, a
közös munkavégzés. Megismerkedtek különböző drámai és színházi kifejezési formákkal,
dramaturgiai

alapfogalmakkal,

eszközökkel,

s

a

tanulói

tevékenységek

során

elsajátíthatták, alkalmazhatták azokat. Műalkotások (pl. balladák, mesék, elbeszélő
költemények, mondák, kortárs irodalmi alkotások) feldolgozása során elemezték az irodalmi
művekben megjelenő döntési helyzeteket, emberi problémákat. Lehetőség nyílt színházi
előadás megtekintésére, a látottak megbeszélése, megvitatása, értelmezése kiscsoportos
formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben történt.
Ebben a tanévben több iskolai műsoron, fellépésen is részt vettek a diákok. A 2019. december
13-án megrendezésre került „Családi napon „is és 2020. február 28-án, a farsangi műsoron is
nagy sikert arattak tanítványaim. (I. számú melléklet) A többi tervezett fellépés és a tanévzáró
gála nem valósult meg a kialakult járványügyi helyzet miatt. A március 16-án kezdődő
digitális oktatás a tuzséri telephelyen sajnos nem volt akadálymentes, de sikerült megoldani a
felmerülő problémákat. Ahhoz, hogy a tanuló alkalmazza az online térben történő
alkotótevékenységhez szükséges képességeit, rendszeres eszközhasználat kell. Azonban több
gyermek otthonában még nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges digitális eszköz
(számítógép, laptop, tablet). Tekintve, hogy az általam kitűzött célok megvalósultak, a tanév
nevelő-oktató munkáját minden szempontból sikeresnek tartom.
Tuzsér, 2020. 06. 12.

Dancsné Dankó Beáta
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I. számú melléklet
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Beszámoló 2019-2020-as tanév
Tanszak: Szintetizátor-keyboard
Telephely: Nyíregyháza-Arany
Pedagógus: Dósa Mihály
A tanévet 12 fővel indítottuk (2 elsős, 5 másodikos, 2 harmadikos és 3 negyedikes tanulóval). Az
évet viszonylag zökkenőmentesen tudtuk elindítani, a szokásos nehézségekkel megküzdve. A
tantermek kihasználtsága nagyon magas, ezért ez továbbra is jelentős gondunk, hogy nincs elég
helyünk az oktatáshoz, illetve a kis fejlesztő helyiség beosztása komoly nehézséget okozott, mármár vitába torkollott szeptemberben. Másik jelentős, szinte megoldhatatlan probléma az
órabeosztás. Mivel egész napos iskolairendszer működik 1-4 évfolyamig. (most sikerült
megoldanunk)
A gyerekek összetétele jónak mondható, a többséget alapul véve rendszeresen látogatják óráimat
(ha mégis elfelejtenék, megkeresem őket), vannak hangszereik otthon (kivétel 1 fő) és
gyakorolnak is. Magatartási problémák elvétve akadnak. Haladásuk egyéni, személyra szabott.
Van, aki a tantervi követelmények dupláját teljesítette van, aki sajnos csak a felét. 1 gyerekkel
vannak magatartási, hozzáállási, viselkedési problémáim.
Az oktatáshoz a helység biztosításán kívül (ami továbbra is nagyon kicsi) az asztali számítógépet
és az internetelérést az Arany János Gimnázium biztosítja számunkra. Fontos előrelépés, hogy a
Gimnázium a tankerülettől kapott egy Roland digitális zongorát, amit az előző évben egy másik
helyiségben használhattunk, ahol sokszor zavartunk másokat. Ezt sikerült kiküszöbölni azzal,
hogy a zongorát bevihettük a tantermünkbe. Így már minden tanuló számára elérhetővé vált az az
alapvető célunk, hogy legalább az órák során, kalapácsmechanikás hangszeren gyakorolhassunk.
A vezetőséggel nagyon jó viszonyt sikerült kialakítani/megtartani, eddig mindenben támogattak,
segítettek a lehetőségeikhez mérten. Felkérnek műsorokban való részvételre, termet adnak félévi
vizsgára, karácsonyi műsorra stb. Szülőkkel is - úgy gondolom - továbbra is jó viszont sikerült
kialakítani/megtartani. Leginkább telefonon, email-en, illetve személyesen tartjuk a kapcsolatot.
Negatívum:
Év elején elmentem a második osztályba toborozni, a pedagógus kijelentette a gyerekeknek, hogy
nem jelentkezhetnek hozzánk, mert már elsőbe beiratkoztak a „Bíborka” iskolába, és az három
évre szól!!?? Számomra érthetetlen az a mentalitás.
Sajnos március közepétől az ismert okok miatt megszakadtak a személyes kapcsolatok. Azt
gondolom, nagyon gyorsan alkalmazkodtunk, szinte napok alatt átálltunk a digitális oktatásra. A
szülők, gyerekek nagyon segítőkészek, partnerek voltak ebben.
Ezzel kapcsolatos észrevételeim:
Pozitívumok:
- a szülőkkel közvetlenebb lett a kapcsolat, akár minden héten beszélhettünk
- a szülők jobban „belelátnak” a munkánkba, így elfogadóbbak
- a gyerekek imádják a számítógépet, így nagyobb öröm a közös munka (élménypedagógia)
- nem volt hiányzás
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- rugalmasabb órabeosztás, az esetleges óra pótlása könnyebben sikerült
- megismertem a diákok hangszereit, tudtam segíteni annak beállításában, kezelésében
- új informatikai eszközökkel, platformokkal ismerkedhettem meg
Negatívumok:
- személyes kapcsolat megszűnése (diákok, szülők, kollégák, iskolai vezetőség)
- korlátolt a tananyag azonnali átadása
- játék közbeni segítségnyújtás beszűkülése, közös játék lehetetlensége (nincs szinkronban a kép
és hang, ezért nem tudtam, beszámolni, súgni stb.)
- nehéz a fülhallgatót hosszabb ideig használni
- nagyban függünk az internetszolgáltatástól
- az évvégi vizsgák, versenyek elmaradása, közös élmények kiesése
Sajnos Lakatos Mónikának nincs/nem volt hangszere, ezért az online órák megtartása komoly
nehézségekbe ütköztek. Az iskolánk sem tudta kisegíteni a tanulót, ezért én adtam kölcsön egy kis
hangszert. Azt gondolom, ez is körjátszott abban, hogy a következő tanévre is beiratkoztak.
Programjaink, fellépéseink:
Karácsonyi Műsort szerveztünk szolfézstanárunkkal. (Uhrin Klára)
Az iskola Karácsonyi Műsorain is szerepeltek diákjaink
Meglátogattuk egymás óráit, félévi, vizsgát szerveztünk.
Sajnos a második félévre tervezett közös programok, mind elmaradtak.
Egyik célomnak év elején az élménypedagógia további térhódítását céloztam meg, ami nagyrészt
sikerült is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek érdeklődési körének megfelelő műveket is
beépítsem a tananyagba. Szívesen veszem, ha az órákon megkeresik, majd meghallgatjuk azokat a
dalokat, amelyeket szeretnek. Hagyom, hogy ők is irányítsanak, bevonom őket, kikérem
véleményüket.
Szükségem lenne egy zongoraszékre, mert sajnos az nincs.
Ha lenne lehetőség, szívesen vennék egy modern, magasabb elvárásoknak is megfelelő keyboardot. Optimális lenne: min 7,5 oktáv, a mai kornak megfelelő élethűbb hangszínekkel, beállítások
tárolásának lehetőségével, modulációs karral, belső paraméterek állítási lehetőségével. (Roland,
Yamaha, Korg hangszerek).
Napkor, 2020. június 15.

Dósa Mihály
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Garabonciás Művészeti Iskola
Beszámoló

2019-2020-as tanév
Színjáték tanszak
Sajóhídvég
Rónai
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A tanévet két csoportban kezdtem el. Az év eleje nagyon furcsán alakult. Apukám betegsége
és halála miatt felborult minden. Nem tudtam elkezdeni szeptemberben az órákat, minden
csak októberben indult.
Az év eleji lendület azonban vitte a csoportokat, minden nagyon jól alakult. A Rónaiban
sikerült találnunk 4 tanórányi időt, igaz, nagyon sok félreértés és egyeztetés után. Végül mire
belelendültünk, már 12 főre emelkedett a csoportlétszám.
Sajóhídvégen egy csoportom volt papíron, de kettővel dolgoztam, összesen 19 fővel.
Sok vidám pillanata volt az évnek, de sok szomorú is.
Úgy gondoltam, hogy idén is indulunk a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó megyei fordulóján, de idén csak a sajóhídvégi kicsikkel, a rónais csoportot az
iskola saját, tiszalúci színjátszó versenyére vittem volna el, a sajóhídvégi nagyokat pedig a
regionális diákszínjátszó találkozóra.
Sajnos hiába készült gőzerővel mindhárom előadás, jött a vírus, ami kettészakította a tanévet,
ellehetetlenítette a normális próbákat, a közös munkát.
A karantén előtti utolsó pillanatban egy, a sajóhídvégi kicsikből és nagyokból válogatott
csapattal sikerült eljutnunk egy tehetségkutató versenyre. A csoport a trianoni békediktátum
100. évfordulójára rendezett tehetségkutatón vett részt március 5-én. Az eseményre egy rövid
jelenettel neveztünk, amelynek címe Ronyva volt. A történetet legenda és történelmi tények
felhasználásával készítettük.
A trianoni diktátum egyik groteszk története a „hajózhatónak" nyilvánított Ronyva patak,
amely így határfolyóként kettészakította Sátoraljaújhelyt. A patak túlsó partján található
Szlovákújhely, amely nevében is őrzi eredeti hovatartozását. A Ronyva a mai napig
határvonalként szerepel Magyarország és Szlovákia között. Ma sem hajózható.
A csoport ezüstmedál minősítést kapott a szakértő zsűritől. Erre a versenyre hirtelen ötlettől
vezérelve jelentkeztünk, csak három próbánk volt rá, így igazi ajándék lett az ezüst.
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A sajóhídvégi A4-es csoport nagyon erős közösséggé alakult az évek alatt. Sajnos a
csoportból idén újabb két fő ballagott el, így most már csak négyen vannak, de a kicsikkel
rendületlenül folytatjuk a munkát a következő évben is. Szeretném a nagyokat továbbra is
külön tartani, még akkor is, ha ennek költsége rám hárul, ráadásul időnként visszatérnek
hozzánk régi tanítványok, így a csapat mindig kiegészül egy-két taggal.
A vírus nagyon rosszat tett a közösséggel, amit felépítettünk márciusig, abból sok eltűnt. A
színjátszás lényege a közösségi élmény, a játék, ami a digitális térben nehezen tud
érvényesülni. Ennek ellenére mind a három csapattal tartottam a kapcsolatot.
A sajóhídvégiekkel leginkább messengeren dolgoztunk, ezt használta a helyi iskola is tanítási
felületként. A rónaisokkal először messengeren, majd skype-on, ezután zoom-on, végül
azonban visszatértünk a skype-hoz, mert az többeknek volt jó, mivel az iskolában több
tantárgy keretében is azt használták. Ezen kívül a Google tanteremen keresztül töltöttem fel
feladatokat.
Nem tudom, hogyan alakul majd a következő tanév, de már kész szövegkönyvekkel, félig
kész előadásokkal várom, várjuk.
Miskolc, 2020.06.15.

Dr Kucskárné Izsó Angelika
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Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna
2019/20 Beszámoló
Nyíregyháza-Eötvös citera, népi ének
A 22 fős csoport összetétele: 22 fő pengetős tanszak/citera
A közösségi tervben megjelölt hangszerhúrozást, -hangolást és a karácsonyi koncertet
teljes mértékben, a faültetést előkészületekben sikerült megvalósítani a tanév folyamán. A
hangszerhúrozás, -hangolás tevékenységében szívesen vettek részt gyermekek, szülők
egyaránt. Oldott hangulat alakult ki, hasznosnak tartották. A járványügyi helyzet miatti online
oktatás során a diákok hangszerei nem voltak rendszeresen hangolva tanár által, így több
hangszer elhangolódása miatt új formában, online, Zoom-on keresztül is megvalósult ez a
program. A helyzet arra inspirált, hogy videóanyagban is elkészítsem és eljuttassam
segédanyagként a hangolást és a húrozást. A karácsonyi koncert helyszíne szülőkkel való
egyeztetés révén a tavalyitól eltérő volt, a nyugodtabb, bensőségesebb hangulat
megteremtésére nem az aulát választottuk. A várthoz képest jóval több vendég jött el,
tanulságként vontuk le, hogy a tágasabb, levegősebb helyszín, az aula mégis megfelelőbb, a
háttérzaj ellenére. A diákokat sikerült motiválttá tenni, családtagjaik mellett tanáraikat és
barátaikat is szívesen meghívták a koncertre. A faültetés szervezése, a családok jelentkezése,
az egyeztetések megtörténtek, a program előtt egy nappal a járványügyi helyzet miatt el
kellett halasztani az összejövetelt. Ősszel megtartjuk.
Közösségépítő, nem tervezett telephelyi program valósult meg iskolánk tanárainak és a
fogadóiskola felkért tanítóinak, tanárainak összefogásával, a Garabonciás Őszi Mulatság,
batyus bál. Nemcsak diákjaink és családjaik, hanem általuk meghívott érdeklődők is
csatlakoztak a programhoz. Sok kisgyermekes család jött el, amely hosszabb távon is pozitív
hatást jelenthet a növendéklétszám megtartásához, növeléséhez. Örömteli, békés hangulat
alakult ki a felnőttek és gyermekek között, a tánctanulás humoros elemei, a tanárok, szülők,
gyermekek együttes tánca, a pedagógusok pozitív, alkalmazkodó összefogása fokozta
mindezt. Több munkatárssal törekedtünk, hogy minél kevesebb szeméttel járjon a program a
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. Ezen még a jövőben javíthatunk, ehhez
és az ételpazarlás elkerüléséhez ötleteket kérhetünk a szülőktől, gyerekektől. Szerencsés volt,
hogy több tevékenységbe is be lehetett kapcsolódni (kézműves, néptánc), a táncpihenőben
pedig növendékeink muzsikálását szívesen hallgatták a résztvevők.
A szereplésekben széleskörű megjelenést tudtunk felmutatni ebben a tanévben is. A
telephelyi iskola aulájában több száz gyermeknek zenéltek növendékeink, óvodásoknak, alsó
tagozatosoknak egyaránt. Az őszi bálon is muzsikált versenyre készülő együttesünk. Külső,
városi helyszíneken is felléptek diákjaink idősek, középiskolások, felnőtt közönség,
külföldiek előtt is. Több alkalommal is sikerült bevonni a közönséget népdalok éneklésével.
Új szereplési formában − alkalmazkodva a járványügyi helyzethez − otthon készült
videófelvétellel, diák-tanár-szülő együttműködéssel történt fellépés online ballagási
ünnepségen. Sok gyereknél kisebb és nagyobb évfolyamon is erős motivációt sikerült elérni,
mely pozitív eredménynek mondható. Tanári felvetésre többen is bevállaltak családi
köszöntéseket szülők, testvérek, nagyszülők, dédszülők név- és születésnapján vagy
gyülekezeti ünnepségen tanult népdalok előadását. Videófelvétel készítését is vállalta egy
gyermek és szülője online ballagási szerepléshez.
Versenyek: A KÓTA országos fordulójára múlt tanévben jutottunk tovább, ezen a
szinten nagyon szép eredményt sikerült elérnünk, Arany fokozatot és Országos Nívódíjat.
Tanszakunkon először vettek részt diákjaink a Nyíregyházi Egyetem középiskolásoknak
szervezett zenei versenyén. Duóban indult két továbbképzős növendékünk, kategóriájukban
első díjat nem osztottak, a 3. hely elnyerése előkelő helyezést jelentett. Mind ez a verseny,
mind a IX. Országos Népzenei Verseny területi fordulója tanulságokkal járt. Tanárként azt
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tapasztaltam, rendkívül különböző, le nem írt szakmai szempontok, elvárások jelennek meg a
versenyeken, minősítőn. Jövő tanévben szeretnék elutazni a most tavasszal elmaradt országos
tanulmányi verseny döntőjére, tájékozódni az elvárásokról a különböző kategóriákban.
A szülőkkel való kapcsolattartást (személyes, e-mail-es, telefonos) jól sikerült
alakítani a tanév során, bizalommal fordultak hozzám, kerestek meg kérdéseikkel,
kéréseikkel, egyeztettek velem. A jövő tanévre szóló jelentkezési lap online kitöltését
mindegyikük elvégezte időben. Ebben a tanévben is készítettem tanulói és szülői
elégedettségi felmérést, aktív volt a részvétel.
Online óratartás a távoktatásban: A szülők közül többen is pozitív véleményüket,
köszönetüket fejezték ki a járványügyi helyzetben az online egyéni és csoportos óratartással
kapcsolatban.
Élménypedagógia az egyéni és csoportos órákon:
- A negyed, nyolcad tanulásánál a gyermek és családtagjai, barátai nevének pengetése jobb
kézzel.
- Több azonos hangkészletű dallam elsajátítása után a hangkészlet hangjaival a diák több órán
is önállóan találhatott ki dallamot. Először 1- 2 motívumnyit, majd hosszabb dallamot is.
- Gyermekjátékdalok hangszeres tanulását szöveges éneklés és a mérő, ritmus hangoztatása
előzte meg. Hallható, majd kevésbé hallható játékos mozgással, különböző testrészeken is, ill.
választott eszközökkel. Csoportos órán a gyerekek egymás között cseréltek időnként
ritmushangszert, -eszközöket. Online órákon az otthoni használati, háztartási eszközökből
választhattak ezek hangoztatásához. Választhattak párban, kisebb csoportban, teljes
csoportban együtt mozgással egymás érintése nélkül vagy egymáshoz érve tapsolva, kart
lendítve, a másik hátán kézzel finoman kopogva stb.
- A tanult gyermekdalok, népdalok szövegeinek, tájszavak megbeszélése, értelmezése a
gyermek által. „Szerinted mit jelent? Hogyan mondanád mai szóval, a Te szavaiddal? „
- Párosító népdaloknál ha ismernek kölcsönösen szerelmes gyerekeket az osztálytársaik közül,
akkor azok neveit énekeljük a dallamban.
- Névnapköszöntőknél kipróbáljuk a családtagok, barátok nevével is a dallamot. Tanulunk a
dallamhoz népi köszöntőverset is. Egyeztetjük, a tanév során van -e közelgő név-,
születésnap? Felköszöntjük a csoportban az ünnepeltet énekkel, népi verssel. Családi név-és
születésnapon, házassági évfordulón, pedagógusnapon is az alkalomnak megfelelő szöveget
használva vállalhat köszöntést tanári felvetésre, tanórán gyakorolva a diák az iskolában vagy
otthon. Utána megbeszéljük órán, volt -e kedve, bátorsága a köszöntéshez? Mit valósított
meg? Hogyan érezte magát? Az ünnepeltet hogyan érintette az ő köszöntése?
- Összefoglaláskor gyermekjátékfűzés vagy népdalcsokor összeállításánál egy tájegység
dallamaiból a diák választotta ki a kedvenceit. Sorrendet javasolhatott tanári kérésre,
kipróbálás után újabb sorrend kitalálása, kipróbálása, értékelése valósult meg. Végleges
sorrend kialakítása a tanár-diák egyeztetésével.
- Nagyobbak trióban karácsonyi csokor dallamainak sorrendjét hárman önállóan beszélhették
meg, alakították ki. A szóló, páros, hármas énekes, hangszeres részeket közösen egyeztették,
próbálták ki, véglegesítették.
- Ünnepi (karácsony, húsvét, pünkösd) népdalok tanulásakor beszélgetés: Mit szeretsz az
ünnepben? A dallam szövegének megbeszélése. Érti -e a diák a szavakat, mit jelenthetnek a
kifejezések véleményes szerint? A dallam szövege az ünnep/ünneplés melyik részére utal? Az
ünnep után megbeszélés: Hogyan érezte magát? Mi volt jó az ünnepben akkor? Mit csinálna
jövőre másképpen?
- Határon túli dallamok éneklésekor megbeszélés: Hol élnek Magyarországon kívül
magyarok? Online videó/Facebook bemutatása: Erdővidék 100 arca, Kolumbán Juliska néni,
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102 éves. Számolja ki, hány éves a néni? Milyen állapotúnak érzi a nénit az életkorát
ismerve? Mit tart érdekesnek, hasznosnak, furcsának a néni tapasztalataiból?
- A tanórák végén váltogatva kérdések: Minek örültél az órán? Miben fejlődtél az órán? Mit
szerettél ma különösen? Mi volt ma nehezebb az órán? Mit szeretnél bemutatni a következő
órán? Mi a célod? Milyen napokon tudsz gyakorolni a következő óráig? Szerinted mennyi
időt tudsz gyakorolni? Következő órán a diák bemutatása után röviden megbeszéljük. Mit
tudott megvalósítani, milyen szintre jutott? Mit érdemes még gyakorolni? Hányszor, hogyan
érdemes eljátszani a dallamot?
Továbbképzésekben való részvételem több formában is megvalósult. Az Oktatási
Hivatal „Pedagógusok felkészítése a minősítésre” pedagógus-továbbképzését Nyíregyházán
végeztem el. A Hagyományok Háza „Továbbképzés citeratanároknak” hétvégi
továbbképzésén egy napos szakmai programon, önköltségen Debrecenben vettem részt. A
kiegyensúlyozott
tanári
személyiség
megőrzésére
egy
hétvégi
nemzetközi
jógaszemináriumon, önköltségen vettem részt a Dunántúlon.

Nyíregyháza, 2020.06.12.

Dr Szabóné Bugán Ágnes Marianna
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BESZÁMOLÓ
a Garabonciás Művészeti Iskola tiszalúci
Dráma és színjáték tagozatának 2019/2020-as tanév munkájáról
A tagozat munkájára ebben az évben leginkább a fejlesztő, felzárkóztató jelleg volt jellemző:
nagyon sok kisgyerek érkezik az iskolába beszédhibásként, sőt, beszédfogyatékosként. Az
általános iskolának nincs saját logopédusa, a gyerekeket Szerencsre kellene áthordani
logopédiai foglalkozásra, amit nem tesznek meg. A dráma foglalkozások – ennek keretén
belül a beszédgyakorlatok, kommunikációs játékok, beszédtechnikai gyakorlatok nagy
segítséget jelentettek gyereknek, szülőnek, iskolának egyaránt.
A gyerekek nagyon szerették a drámafoglalkozásokat, mert az alapvető szocializációs
problémákat játékosan tudtuk kezelni, mindent, ami történt velük – beszédfejlesztés,
kommunikáció, szókincsbővítés, érzékszervi fejlesztés stb., - játékként éltek meg.
A nagyobbakkal a tanév első felében voltak fellépéseink, a második félévben a vírushelyzet
ezt lehetetlenné tette.
Januártól már próbáltunk a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozóra, az országos
dráma- és színjáték tantárgyi versenyekre. Utóbbi utólagos megrendezéséről nem tudok, a
Weörest októberben fogják megrendezni, azon szeretnék részt venni a már majdnem elkészült
darabbal.
A digitális oktatás nagy akadályt támasztott a legtöbb család elé: Tiszalúcon alap problémát
jelentett a digitális eszközökkel való ellátottság, vagyis ellátatlanság. Egy, esetleg két gyenge
készülék (vagy egy sem), és 4-5 iskolás gyerek…
Ilyen körülmények között sikerélményként könyveltem el, hogy két csoporttal tudtam Zoomos órákat tartani, egy csoporttal Messenger-en sikerült csak találkoznunk.
A következő időszak célja, hogy a szülőket arra inspirálni, hogy szerezzenek be megfelelő
okoseszközöket, illetve pályázatok útján segítsem őket ebben – hiszen a digitális oktatás a
sokat emlegetett második hullám miatt nem hiszem, hogy máris a múlté lesz.
A karantén-időszak alatt készültek el a művészeti alapvizsga online változatának feladatai is,
melyet élesben is kipróbálhattunk egy tanulóval.
Az első fél évben kis nehézségünk volt: a drámás terem tetőszerkezete tönkrement, átázott az
épület. Az esős időszakban csöpögés, penész kialakulása miatt a foglalkozásokat az
osztálytermekben, illetve tanodai helyiségekben tartottuk meg, ezt is szerettük, de a tél végén
új tetőt kapott az épület. Egy mennyezeti burkolás és egy festés van hátra, de a
foglalkozásokat már ott tudtam tartani.
Nagyon hálás voltam/vagyok, hogy a 3. évfolyam számára is ingyenessé válhatott a művészeti
oktatás, hiszen az első két év „favágó-munkája” után végre láthattam a megfeszített munka
eredményét is. Köszönöm szépen az iskola vezetőinek, titkárságának a tanév folyamán
nyújtott segítségét!
Tiszalúc, 2020. június 14.
Ducsai Tiborné
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Beszámoló / Bársony
Népi játékok - néptánc
Ebben a tanévben két évfolyamon tartottam népi játék és néptánc foglalkozást, beépítve a
gyerekek órarendjébe. Az első és a második évfolyamon összesen 6 osztályban heti 2x45 perces
foglalkozás kereteiben ismerkedtek a tanulók a néptánc alapjaival. Az első évfolyamon arra
törekedtem a tanév folyamán, hogy minél több népi játékot, mondókát, népdalt ismertessek meg
a gyerekekkel, bízva abban, hogy minél többen megkedvelik a foglalkozást és szívesen kezdik el a
következő tanévet. Azt gondolom, hogy örömmel és szívesen vettek részt a foglalkozásokon.
A második évfolyamon a fő cél a néptánc alaplépéseinek és egyszerűbb motívumainak
megismertetése volt. A 1. évfolyamos csapat már novemberben bemutatkozott az iskola 40.
Jubileumi Gáláján egy vidám kis népi játékkal. A 2. évfolyamos tanulók pedig az iskolában
megrendezett Luca Napi Vásárban mutatták meg tudásukat szintén egy népi játékkal és vidám
néptáncukkal. Sajnos a tanévre tervezett további fellépéseinket és fesztiválon való részvételünket
megakadályozta a vírus miatt kialakult járványügyi helyzet. Ezzel együtt egyik napról a másikra
kellett átállnunk a tantermen kívüli digitális tanrendre. Azt gondolom, hogy ez a tánctanároknak
igen nagy feladat volt és jó sok fejtörést okozott. Én személy szerint kicsi gyerekeknek tartom a
népi játékot, ahol a digitális eszközök tökéletes használata még nem kiforrott. Az online néptánc
óra megtartása már itt akadályba ütközött. Ezért kellett kitalálni valami mást, amivel nem hagyom
magukra a diákjaimat. Heti egy alkalommal töltöttem fel dokumentumot, amelyben mellékeltem
egy videót arról, hogy az adott héten mit gyakoroljanak. A gyakorlásról a szülők folyamatosan
küldték az összefoglaló videókat, amiket ezután e-mailben átbeszéltünk. Ezen kívül igyekeztem az
életkoruknak megfelelő apró, kicsi házi feladatokat kiadni (népi csúfolódók, népi játékok gyűjtése,
stb.) amelyeket értékelni tudtam. A szülők teljes mértékben támogatták, segítették, felügyelték a
gyerekek munkáját. Ezért nagy köszönet Nekik „Mert együtt sikerült!” Összegezve mégis azt
gondolom, hogy a táncoktatás jövője nem az online oktatás.
Bízom benne, hogy a jövő tanév elején már minden visszakerül a régi kerékvágásba. A népi játék,
néptánc foglalkozás hasonlóan népszerű lesz a Bársony Telephelyen. A gyerekek szívesen vesznek
majd részt a foglalkozásokon, komolyan veszik a kitűzött feladatokat.
Miskolc, 2020.06.15.
Dulibán-Grajz Andrea
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Beszámoló a 2019/2020-as tanévben végzett munkáról
Duliczki Tamás – Szintetizátor-Keyboard
Nyíregyháza – Eötvös Gyakorló
A 2019/20-as tanév munkáját 15 tanulóval kezdtük meg szeptemberben. A tanév során
a tanulólétszám nem változott. A tanévet mindenki sikeresen teljesítette, igyekezett
önmagához képest a lehető legjobb eredmény elérésére.
A tanév során kiemelt figyelmet fordítottam a fellépési lehetőségeken, versenyeken
való részvételre, illetve az arra való alapos felkészülésre, de a tavaszi időszakra tervezett
versenyek a kialakult egészségügyi helyzet miatt elmaradtak. A munkát azonban tovább
folytattuk online formában, és ezzel kapcsolatosan fejtem ki meglátásaimat:
-

Alapvetően nem befolyásolta a tanulási környezet alapos megváltozása a
tanulmányi munkát, sőt számos előnnyel járt a jövőre nézve ezen munkaformában
való oktatás:
o Megjelenik a munka során a flexibilitás.
Az adott tanórát esetlegesen kicsit korábban vagy később is meg tudjuk
tartani. A kialakult helyzetben a gyerekeknél is nehezen alakult ki a tudatos
és tervezett időbeosztás, ezért néhány alkalommal nem sikerült az adott
időpontban az órát megtartani. Viszont volt lehetőség ennek pótlására.
Nem jelentett akadályt, hogy pl. foglalt a tanterem egy adott időpontban.
o Új eszközök és módszerek alkalmazása az oktatásban.
Az IKT eszközök széles tárházát ismerhettük meg ezen időszakban.
Rengeteg telefonos alkalmazásról, internetes weboldalról – mint
alkalmazási lehetőségről az oktatásban – kaptunk információkat, melyek
közül számos a „hagyományos” oktatásban is sokkal nagyobb hangsúlyt
kaphat.

-

Az „árnyoldalak”:
o Az oktatáshoz nem álltak mindig rendelkezésre a feltételek.
Főként a márciusi-április eleji időszakban a hálózat leterheltsége
olyannyira megnőtt, hogy a videokapcsolat nagyon akadozott. A
későbbiekben szerencsére javult a helyzet.
Viszont rendkívül zavaró volt a hang késése a tanítás során.
Rengeteg segítséget jelent a gyermeknek, ha együtt és egyszerre
javítjuk és gyakoroljuk ki a dallami és ritmikai hibákat.

A telephelyen a tanítás során fennakadás nem volt, bár a tanítási órák kialakítása a
tanév elején és felénél nem kis odafigyelést igényel az egyéb – az iskolában tartott – tanítási
órákra, szakkörre, tanulószobára, napközire való tekintettel.
A szolfézsoktatással kapcsolatosan viszont szeretném jelezni az alábbiakat:
- Differenciálás a tanítási órákon lehetséges, de két esetben:
o Ha azonos életkorúak és évfolyamosok, de készség- és képességbeli
eltérések
vannak.
(Ekkor
beszélünk
felzárkóztatásról
és
tehetséggondozásról);
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-

-

-

o Ha maximum két (egymás melletti) évfolyamból szervezünk kiscsoportos
oktatást (bár ez utóbbi is hagy maga után némi kívánnivalót az egyes
oktatási órára kitűzött feldolgozandó és elsajátítandó tananyagot illetően).
Nem alkalmas viszont az 5 évfolyam összevonása egy tanítási órára. Ezért
szükséges volt a tanév során az egyéni keyboard órákon a legszükségesebb
szolfézs elméleti anyagot is elsajátíttatni.
Javasolnék csoportösszevonást a nyíregyházi telephelyeken – ha lehetséges – ahol
azonos évfolyamú tanulók vannak egy csoportban egy tanítási órán. Így a 6
évfolyam részére az pedagógus órák száma nem, vagy csak kis mértékben
növekszik. Mindez azért is lenne fontos, mert – mint a tanév során jelezték –
számíthattunk ellenőrzésre, így viszont ezt szakmai hibának is felvethetnék.
Javasolnám a szolfézs tanmenet alaposabb kidolgozását.

Minden összevetve nem kis kihívás volt mindannyiunk számára ez a tanév. Rengeteg előnyt
lehet ebből kovácsolni a következőkben a pedagógusi tevékenységeinkhez. Minden
elismerésem a tanulóké, a gyerekeké, akik nem feladva, hanem még inkább kihívásnak
tekintve folytatták a tanév során megkezdett munkát, sokszor – még ha tudattalanul is – erőt
adtak nekem a munkám és hivatásom folytatásához.

Nyíregyháza, 2020. június 12.

Duliczki Tamás

57

Év végi beszámoló: Komorói, Tiszabezdéd, Tuzsér
A 2019-2020-as tanévet 33 növendékkel kezdtem és 32 fejezem be. Egy diákom a Tiszabezdédi
telephelyről költözés miatt kiiratkozott.
A közösség építés érdekében az első órákon pár mondatban bemutatkoztunk egymásnak, hogy az
új növendékeket jobban megismerhessem, és ők is engem. A szintetizátor órákba beleépítettem a
szolfézst és mindig, amikor tanultuk az új darabokat, játékosan magyaráztam el az elméleti részét
is a darabnak.
Első fellépésünk a zene világnapján volt 2019.10.01 a Tuzséri Lónyay Menyhért Általános
iskolában Szabó Ákos előadásában.
2019.12.12 a Tuzséri óvodásoknak tartottunk hangszerbemutatót melyen részt vettek Hamza
Alex Fábián Marcell tanítványaim és Uhrin Klári kolléganő tanítványai.
A koncerten bemutattuk: szintetizátor, citera, fuvola, gitár, zongora és tangóharmónika
hangszereket, nagyon nagy sikerünk volt. A koncert végén bevontuk az óvodásokat is egy
gyerekdal eléneklésével.
2019.12.19 A Lónyay Menyhért Általános Iskola Tiszabezdédi Tagintézményében karácsonyi
műsoron léptek fel a tanítványaim: Demeter Marianna, Nagy Lilien, Varga Viktória és Káté Dávid
és ugyanazon a napon a Tuzséri Lónyay Menyhért Általános iskolában Fábián Marcell és Hamza
Alex tanítványaim is. Mind a két iskolában óriási sikerük volt.
2020.01.24 a Tuzséri Lónyay Menyhért Általános iskolában (Lónyay napok) felléptek: Balogh
Antal József, Balogh István, Hamza Alex, Iván Marcell, Setét József Tibor és Fábián Marcell.
Nagyon nagy sikerük volt.
2020.02.21 A Kossuth Lajos Általános iskola Petőfi Sándor Tagiskolája Komoró farsangi
mulatságon szerepeltek a gyerekek: Hegyes Attila, Andrejcsik István, Szilágyi Tamás, Révész
Zsolt Mátyás nagyon nagy sikerük volt
Az idei második félév másabb volt, a koronavírus járvány miatt online digitális órákat tartottam,
ez sok új kihívást hozott. Sok új módszert és technikát próbálhattunk ki. Volt, akit nagyon
megviselt ez a fajta óratípus, de volt olyan gyerek is, akinek különösen tetszett (mint utólag
kiderült, sokkal jobban szeretik a rendes iskolai szintetizátor órákat). A digitális órákat a Zoom és
a Messenger alkalmazások segítségével tartottam.
Több versenyen is szerettünk volna részt venni, de az idén elmaradtak a karantén miatt, de majd
jövőre bepótoljuk.
Alapvizsgára is készültünk Gáll Vince Zalán tanítványommal, melyet online fogunk
megvalósítani. A bizonyítványosztáskor újra találkozhattunk élőben a gyerekekkel melynek
kölcsönösen nagyon örültünk.
2020.06.15.

Ferenczi József
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Beszámoló a 2019/2020. tanév munkájáról

A 2019/2020-as tanévben egy gyereket tanítottam (Ferenczi Petrát) billentyűs
tanszakon. Az órák kedden és csütörtökön 16.15 perckor kezdődtek. A hangszeroktatás
mellett a szolfézs tanításával is foglalkoztam.
A folyamatosan tanultuk a darabokat és elméleti ismereteket a hangszeres és szolfézs
órákon, amelyek jó hangulatban teltek. A gyerek szereti a hangszert, szeret énekelni így az
órák is szinte pillanatok alatt elmentek. Ebben a tanévben a tervezett fellépésekből mindössze
kettő valósulhatott meg. Minden tanév elején, mint most is a Zenei világnapra készültünk,
ahol Petra ügyesen, szépen játszott és énekelt.
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A második alkalom a Karácsonyi hangverseny volt.

Mindkét szereplésen nemcsak zongorán játszott a tanuló, hanem az alkalomnak megfelelő
éneket is énekelt.

A második félévben a szintetizátor versenyre készültünk, amit az elhatalmasodó vírus
megakadályozott. Emiatt a tanórákat távoktatásban tartottam. Próbáltam a Zoom
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használatával, de valószínűleg az internet gyengesége miatt nem tudtuk használni, így a
Messengeren keresztül tartottam az órákat. Így nyilván körülményesebb volt, de azért
megoldottuk a feladatokat. A digitális oktatás alatt arra törekedtem, hogy kapjon a növendék
megfelelő feladatot szolfézsból, a hangszeren pedig haladtunk előre a darab tanulásával.

Összegzés: Mivel Petra a 2019/2020-as tanévben A5. évfolyamot végzett, így már
hangszerből és szolfézsból is a jövő tanévi alapvizsgára is kezdtünk készülni. Ezt a munkát
folytatjuk tovább szeptembertől – remélhetőleg már személyesen találkozva -, hogy a tanév
végén a tanuló sikeres alapvizsgát tegyen.

Tuzsér, 2020. 06. 14.

Galambosné Kiss Erzsébet
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Iskola: Garabonciás Művészeti iskola
Telephely: Tuzsér
Pedagógus: Hajdu-Szabó Adrienn
Tanév: 2019/2020
Évolyam: 2.a 2.b 3.a 3.b 5.b

Az előképző és az alapfok évfolyamok elsődleges célja a népi játékokkal való
megismerkedés volt, a játékélmény és érdeklődés kialakítása, a motiváció fenntartása. Első
osztálytól ötödikig járnak hozzám tanulók néptáncra. Megismerték a játéktudatot és a
szabályok megtartásának fontosságát. Rengeteg féle zenét alkalmaztam óráimon, ezzel is még
jobb hangulatot teremtve óráimnak. Célom a készség és képességfejlesztés, a motívumok
alapozása, zeneiség és ritmusérzék fejlesztése. Remek közösség alakult ki, nagy a csapat
összetartó erő, barátságok szövődtek, amely látszik a fellépéseken a közös munkában.
A gyerekek előző évhez viszonyítva megismerkedtek a térformákkal, munkaformákkal,
térirányokkal, ritmusokkal, a páros táncok alapjaival, alap motívumokkal, összekapaszkodási
módokkal.
Igyekeztem a személyiségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetni, amely a játékokon keresztül
sokszínű módon elérhető. Bevezettem az eszközöket a mozgás fejlődésbe, elkezdték az ugrós
alapjait, ismerkednek az eszközös ugróssal.
Több fellépésre is volt lehetőségünk ebben a tanévben, a szereplések alkalmával szemmel
látható volt a különbség a tavalyi évhez képest. Sokkal összeszedettebbek voltak, nagy volt a
figyelem, fegyelem, érdekelte őket, és csillogó szemmel nézték a többi osztály műsorát, és
büszkén mesélték a szüleiknek, micsoda élmény volt számukra. Félévi bemutatót tartottunk az
iskola tornatermében, a zenészek és a táncosok mutathatták be, mit tanultak a félév alatt. A
szülők jelen voltak a bemutatón, az iskola tanulói, és a pedagógusok úgyszintén.
A tanév második felében a farangi fellépésre készültünk, melyre különleges koncepciót
találtunk ki. Az ABBA együttes zenéire táncoltunk ennek megfelelő ruhában és
kiegészítőkben. A második osztály rendezte az iskolai farsangi műsort idén, ezért ők léptek
fel. Különleges volt, mert nem néptáncot adtak elő. Nagyon nagy siker lett a fellépés, a
gyerekek imádták a műsorra való felkészülést. A szülőknek is nagyon tetszett és nagyon sokat
segítettek a jelmezek elkészítésében.
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Mivel márciustól digitális oktatásra váltottunk, otthonról kellett megoldaniuk a tanulást. Az
iskolai csoportokhoz csatlakoztam, ahol a szülők, és gyerekek is jelen voltak, ide küldtem
nekik hetente a tananyagot.
A gyerekek és a szülők is nagyon örültek, hogy nem maradnak tánc nélkül, hiszen a gyerekek
nagyon megszerették a néptáncot. Mindig olyan feladatot állítottam össze, mely egyedül és
párban is játszható/ táncolható.
Minden óra anyaga tartalmazott valami új anyagot és ismétlést is. Küldtem nekik zenéket,
melyre gyakorolhattak, videókat, melyről még érthetőbb lett a feladat. Volt játékos feladat,
mesenézés, rajzos házi feladat, gyűjtőmunka, videónézés és zenehallgatás is.
A nagyobb évfolyamú gyerekek rengeteg önálló feladatot is kaptak, illetve otthon a szabadban
végezhető játékokat.
Kaptak viseletgyűjtési munkát, kutató feladatot. Nagyon tetszett nekik. Ezeket a továbbiakban
is alkalmazni fogom.
Nagyon büszke vagyok a gyerekekre hiszen otthonról is szorgalmasan küldték a házi
feladatokat, kiváncsian várták, mi lesz a következő héten. A szülők pedig teljes
vállszélességgel a gyerekek mellett voltak, segítettek nekik felügyelték munkájukat.
Összegezve sikeres évet zártunk a gyerekek nagyon sokat fejlődtek. Mivel a szülőkkel még
sűrűbben beszéltem, mint azelőtt, a mi kapcsolatunk is jobb lett. A csoportok továbbra is
maradnak, ami jobban megkönnyíti a szülők és pedagógusok közötti kommunikációt, a
gyerekekkel még szorosabb lett a tanár-diák kapcsolat. Jövőre újult erővel folytatjuk a közös
munkát.

Tuzsér, 2020. 06. 12.

Hajdú-Szabó Adrienn
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MAGÁNÉNEK BESZÁMOLÓ - SAJÓKERESZTÚR
2019 / 2020. TANÉV
A sajókeresztúri iskola a térség egyik „tiszta szigete” az iskolák között. Ezek a falusi gyerekek
valamelyest el vannak szeparálva a plázák divathullámaitól, és érdekes módon az internet romboló
hatásaitól is. Természetesen csupán arról a 16 növendékről beszélhetek, akik a Garabonciás iskola
tanulói.
Rendezett körülmények között élő, nem dúsgazdag, de jól ellátott gyermekek. A fogékonyságuk
és értelmük természetesen nem egyforma, de a kíváncsiságuk igen. A nem szívesen látogatott
szolfézs órán ezt a kíváncsiságot ragadtam meg a motiválás során. Tanév elején még nem
fedeztem fel ezt a motivációs lehetőséget, de a karácsonyi szünet előtt „véletlenül” rábukkantam.
Az történt, hogy a legrosszabbul éneklő 2. osztályos gyerekek megérezték az éneklés örömét.
Addig is énekelt minden gyerek a csoportban, de nem nagy kedvvel. Talán a tisztán, rendezetten
éneklő gyerekek magabiztos fellépését látták maguk előtt, és ennek hatására elkezdték élvezni a
saját hangképzésüket is, ami először inkább zajt jelentett.
Kiemeltem a csoportból a legrosszabbul éneklőket, magam mellé ültettem őket, és nagyobb
figyelmet kaptak, amit nagyon élveztek. Innentől kezdve versenyeztek a szép éneklésben, és
elfelejtettek rosszul viselkedni az órán. Ez a folyamat magától zajlott, de én voltam a katalizátora.
A vírus ezt a fejlődést elvágta, de a következő tanévben folytathatjuk a fejlesztést. Hasznos lenne,
mert az alsósokból verbuvált alkalmi kórus kimondottan rosszul énekel (nehéz hallgatni), hiába a
tanítónő lelkesedése.
A 6 énekes növendékem még közülük is kiemelkedik: évek óta éneklő, zongorázó tanulókról van
szó. Őket könnyen tudtam motiválni az éneklésre azzal, hogy új dallamokat hoztam nekik. Ezzel
tágult az ismeretkörük, javult a kottaértésük. Időnként ők is ajánlottak énekelnivalót,
(könnyűzenét), amivel az én ismereteim bővültek. Nem tudtam pl, hogy a számokat nem kell
meghallgatnom és leírnom, mert interneten mindennek megtalálni az akkord kíséretét.
Az elméleti tudásukat (szolfézst) azonban kevésnek éreztem. És míg a kisebbeket rá tudtam venni
az egyszerű népdalok olvasására, szolmizálására, addig a 6-7. osztályosok kilógtak ebből a sorból,
és ritkán látogatták a szolfézs órákat. Nekik tehát a szolmizálás (esetleg ABC-s olvasás) nem lesz a
segítségükre, aminek hiánya egy idő múlva gátolja a tiszta éneklést és az önálló tanulást.
Mindezekkel együtt tartalmas volt a sajókeresztúri tanév, igyekeztem minden rendezvényen
szerepeltetni a növendékeimet, hogy minél több örömöt szerezzenek az őket hallgató
közönségnek.
Sajókeresztúr, 2020. 06.10.
Hódi Klára Katalin
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BESZÁMOLÓ ÉV VÉGÉN - Hornyákné Gál Andrea
2019/2020
FURULYA- CITERA- SZINTETIZÁTOR
Ebben a tanévben 1. osztályos tanítványom 8 fő volt.
Ők citera órára iratkoztak be. Sokkal gördülékenyebben haladtunk ebben az évben, hiszen már
iskolai 2. osztályosok ezek a gyerekek. Az 1. félévben egy szinten tudtak a diákok haladni. A
gyerekek egyébként lelkesek, szorgalmasok voltak, az órákról csak betegség miatt hiányoztak,
szívesen maradtak az iskolában 16 óra után. Örültem, hogy a hangszeres órák által egy kicsit
lazíthattak és örömüket lelték a közös zenélésben. A hatékony zenetanulást mutatja -szerintem az is, hogy ebből a csoportból tudtam olyan gyerekeket kiemelni, akik már a Mikulás ünnepségen
fel tudtak lépni. Magabiztos volt a tudásuk. A 2. félévre egyre inkább megmutatkoztak a
különbségek a gyerekek tudásában. A nagyon jól teljesítő diákokkal külön foglalkoztam egy-egy +
óra keretén belül.
A tavalyi év végi beszámolóban 2 célt határoztam meg erre a tanévre, melyet részben sikerült
megvalósítani. Az egyik célom a csoportbontás kialakítása volt. Ebben a csapatban 1 fővel
foglalkoztam egyénileg az év során. Ő pár évvel idősebb a többieknél, sokkal gyorsabban tudtam
vele haladni, technikailag bonyolultabb dalokat is sikerült neki megtanítani.
A2.
Ennél a csoportnál még mindig a csoport eltérő összetétele okoz nehézséget. 6 tanuló járt
egyszerre, akiknek az ügyessége, értelmi képessége miatt az órákon folyamatosan differenciálni
kellett. Azt tapasztaltam, hogy az 1. évfolyamra beiratkozott kezdő citerások pár hónap alatt
utolérték ezeket a gyerekeket.
Célom a következő tanévben: egyes tanulóknál erősíteni az ujjak munkáját a húrok lefogásánál.
Mindkét csoportomnál törekedtem a változatos munkaformák kialakítására. Nagyon élvezték a
páros munkákat, amikor ketten játszottak egy hangszeren (1 lefogta a húrokat, a másik pengetett).
A csapatjátékokban is szívesen részt vettek. Gyakran felosztottunk egy-egy dalt, melyből 2-4
ütemet kellett egymás után előadni, közben figyelni a folytonosságra, kerülni a hibázást. Önálló
játéknál a többieknek figyelni és javítani kellett az társuk esetlegesen előforduló hibáit. A hibásan
előadott dalért zálogot adtak be, melyet valamilyen készségfejlesztő gyakorlattal válthattak ki.
(Előfordult, hogy direkt tévesztettek, hogy „büntetést” kapjanak.)
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a terem, ahol a zeneoktatás zajlik, rendelkezik
interaktív táblával, melyet ki is használtunk: zenehallgatás, kottázás, játék céljából.

A3.
A 3. évüket befejező citerás tanulókat többször tudtam szerepeltetni az iskolában; Luca-nap,
Mikulás, Gergely-járás. Sajnos a megváltozott helyzet miatt több városi fellépésről lemaradtunk.
Az előző év végén kitűzött 2. célom az volt, hogy a dalokat nem egyenként, hanem egy
dalcsokorba összefűzve tanuljuk, gyakoroljuk. Szeptembertől így építettem fel az óráimat, a
tanulandó anyagokat. Mindegyik csoportnál törekedtem erre, de ennél a csapatnál volt a
leglátványosabb a siker. Ami gondot okozott tavaly: bátortalan kezdés, váltás, ezeket sikerült
kiküszöbölni. A dalok éneklésénél még mindig van javítanivaló. A kisebb évfolyamon tanulók
sokkal bátrabban énekelnek. Ebben a csoportban a diákok szorgalmasok, odafigyelnek, de
hangszer hiányában hiányzik az otthoni gyakorlás. Bár még csak 3. osztályosok, de a sok
elfoglaltság miatt (dráma, kosárlabda, tánc) nagyon nehéz volt őket egy-egy fellépés előtt +
gyakorlásra összehívni.
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Digitális oktatás:
A citerásoknál nagyon jól működött ez a képzésforma is. Sajnálatos módon pár gyerek (5fő)
kimaradt az oktatásból, mivel nekik nem tudtam hangszert biztosítani. Nagy öröm volt az, hogy 3
szülő megrendelte, megvette a gyermekének a citerát. A digitális oktatás során kétszer találkoztam
a csoportokkal hetente. Mivel nem állt rendelkezésre egy teljes óra és a csoportok is nagy
létszámúak voltak, ezért döntöttem így, a szülők pedig maximálisan támogattak ebben. A
visszajelzésekből az derült ki, hogy nagyon élvezték a gyerekek ezeket a találkozásokat. A
daltanítás is hatékony volt.
Furulyások:
Kiss Dzsenifer az év során szorgalmasan tanult, készült az órákra. Sikeresen vette az akadályokat
egy-egy nehezebb dal tanítása során. Bártfai Marcell 3 éve jár furulyára, elkezdtük a székelyföldi
dalokat tanulni ebben az évben. Azt figyeltem meg, hogy amit az órán begyakoroltunk és jól
ment, sokszor a következő órára elfelejtette. Azt tapasztaltam, hogy keveset vette elő a
hangszerét. Az ok: több külön órán vesz részt: vívás, tánc, dráma. Szerintem nem jut idő az
otthoni gyakorlásra.
Dzsenifer sajnos nem tudott részt venni az online oktatásban technikai eszköz hiányában, de
Marcellal sikeres órákat tudhatunk magunk mögött.
5. osztályos szintetizátoros: Bártfai Ákos tanulási nehézsége miatt nehezen, döcögősen
tanultunk, de kihoztuk a lehető legtöbbet. A lelkesedése sokszor kárpótolt a nehézségekért. Az
online órákon is aktívan részt vett. Haladni is tudtunk. Sokat segített az, hogy az utolsó két
hétben, vele személyesen is tudtam találkozni, órát tartani, így rendszerezhettük az évben tanult
dalokat.

KÉRÉS:
Nagy gondot okoz a hangszerek hiánya. Egy-egy iskolai fellépés során több gyereket szeretnék
kiállítani szerepelni, de hangszer hiányában sajnos válogatni kényszerülök. Bizonyos pengetési
technikákat az eddig használt vályú citerán nem tudják eljátszani. A szülők által megvett 3
hangszer is már nagy segítség lesz a következő tanévre, de szükségünk lenne még legalább 3
citerára. Köszönöm.

Miskolc, 2020.06.15.

Hornyákné Gál Andrea
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Beszámoló a 2019/2020-as tanév munkájáról
GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA
Sajókeresztúri telephelye
Készítette:
Horváth Andrea
A 2019/2020-as évben nyitott új telephelyet a művészeti iskola Sajókeresztúron. Zeneművészet
tanszakon zongorát és magánéneket tanulhattak diákjaink.
Nálunk eddig a művészeti képzés szakköri keretek között valósult meg a saját és kollégám
tantárgyfelosztás alapján kiosztott óraszámokban. Ez nagyon behatárolta a gyerekek létszámát.
Így mindig előnyt élveztek a már eddig is rendszeresen zenét tanulók, és a kimenő/kieső tanulók
helyére tudtunk újakat felvenni.
Örültünk a lehetőségnek, hogy hivatalos művészeti képzés is megvalósulhat iskolánkban.
A kezdeti nagy létszámú jelentkezők létszáma akkor csappant meg, amikor az év elején a tandíjak
beszedésére sor került, valamint akkor, amikor kiderült, hogy a tanítási órák 16 óra utánra is
kerülhetnek. Mivel nagyon sok a bejáró tanulónk, így az ő utaztatásuk miatt is nehézséget
okozott, ha nem a napközis idő alatt lett volna az óra.
Az én csoportomban végül 5 tanuló került. A saját órarendem és a gyerekek tanórán kívüli
elfoglaltságuk miatt praktikusnak gondoltam, hogy heti 1-szeri órákat tartok. A gyerekek a hét
többi napján is mindig megtaláltak, és akinek a gyakorlás során nehézsége akadt, többször
korrepetáltunk. Így nem volt probléma a rendszeres gyakorlás.
Az öt tanuló közül 3 teljesen kezdő volt, 2 pedig már néhány éves hangszeres tapasztalattal bírt.
Szorgalmukkal, kitartásukkal elégedett voltam. Az órák mindig jó hangulatban teltek, a gyerekek
szíves vettek részt az órákon, ha betegség vagy iskolai program miatt elmaradtak az órák, ők
maguk is igényelték az elmaradt órák pótlását.
A tanulás feltételei is adottak voltak a munkához. Az iskolában egy zongora, egy pianínó és 2
elektromos zongora is megtalálható, így az órák és a gyakorlás is megvalósulhatott akár
párhuzamosan is.
Az iskolai műsorokon volt alkalom megmutatni diákjainkat és tudásukat. A kezdőkkel ugyan még
nem álltunk színpadra, bár terveinkben szerepelt az anyák napja, ahol már a kicsik is
megörvendeztethették volna szüleiket, a nagyobbak pedig készültek, hogy négykezessel és a
magánénekesen dalkíséretével bemutatkoznak.
Ez az ismert helyzet miatt elmaradt sajnos, így csak a Karácsonyi Gála volta szereplés helyszíne.
A félévet záró vizsgát nagy izgalom előzte meg, mindenki legjobb tudása szerint készült fel és
mutatta meg az elsajátított technikát és elődásmódot.
A második félévet derékba törte a járvány helyzet miatt kialakult káosz. Hisz hiába volt az
Igazgató Úr és a zeneművészeti iskola részéről a gyors platform kiválasztása, oktatása, elvárása, a
szülők nem voltak elég rugalmasak, ügyesek, segítőkészek.
Néhányan szó szerint besokalltak az technikai problémáktól, nem volt a Google Classrooom-hoz
szükséges e-mail címük, (volt, aki nem is csinált,) így be sem tudtam venni őket hivatalosan az
oktatásba. Volt, akinek még a messenger videó is problémát okozott, nemhogy a Zoom
alkalmazás. Nekik videót küldve tudtam továbbítani a tananyagot, de vissza semmit nem tudtak
küldeni.
A kezdőkkel vért izzadtunk, hogy értsük, megértsük, lássuk és megvalósítsák az elvárásokat. A
nagyobbakkal sokkal gördülékenyebben ment. Persze mi is megpróbálkoztunk a négykezessel is,
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de ha nem a hang csúszott, akkor a két hangszer nem volt egyformán hangolva és szörnyen
hangzott.
Egy diákom volt, akinek az édesanyja iskolai dolgozó révén mindig dolgozott, így ő is bejárt az
iskolába és vele normális órákat tudtunk tartani mindkettőnk legnagyobb örömére.
Számomra a digitális zongoraoktatás nem volt egy sikertörténet, de megpróbáltam/tunk a
legtöbbet kihozni belőle.
Köszönöm a lehetőséget, hogy a művészeti oktatásba is bekapcsolódhattam és egy támogató,
segítő háttérrel, vezetéssel végezhettem a számomra ismert és már évek óta gyakorlott munkát.
Viszont az elméleti és tantárgypedagógiai része még ismeretlen volt, hisz a diplomám nem
zenetanításra szólt és ez sokszor elbizonytalanított.
Köszönöm a lehetőséget, hogy a csapat része lehettem.
Sajókeresztúr, 2020.06.15.

Horváth Andrea
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GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA
grafika és festészet tanszak

Móra telephely
Egész tanévben évszakoknak és az ünnepeknek megfelelően alkottunk.
Első félév
október: Messenger csoportot alakítottunk, aminek csak néhány kicsi gyerek nem volt a
tagja, mert még nem engedték otthon a szüleik (jogosan) nekik, hogy legyen facebook
oldaluk. Nagyon hasznos és jó dolog volt ez a csoport, sokszor értekeztünk itt a gyerekekkel.
Aktuális dolgokat beszéltünk meg, megosztottuk ötleteinket egymással. Ide töltöttem fel
mindig a következő alkalomra tervezett feladatokat, linkeket. Itt kérdeztem meg a
véleményüket mindenről. Itt tudtam megkérdezni azt is, ha valaki hiányzott esetleg ha
késésben volt, akkor itt érdeklődtem hol jár, jön-e, gyógyul-e. Minden délután készítettem
képeket a gyerekekről, a munkáinkról, a munkafolyamatok közben. Ezeket a képeket minden
alkalommal feltöltöttem a facebook csoportunkba, hogy a szülők is lássák mind dolgoztunk
aznap. Azért, hogy boldogan tudják megmutatni még akkor is, ha nem tudták hazavinni.
Másodsorban emléknek tudtuk „eltenni” ezeket a megörökített pillanatokat.
Őszi dekorációt készítettünk az iskolaudvarra. Fóliafestményt. A hónap végén halloween-re
tököt faragtunk és őszi dekorációt készítettünk otthonra. Nemzeti ünnepünk dekorációjában
sokat segítettek a gyerekek.
november: Több hetes munkafolyamat után „megszületett” az iskola aulájába a Mikulás
dekorációnk. Nagy sziluett mintákat terveztünk és vágtunk ki ablakdekorációnak.
december: karácsonyi képeslapot készítettünk saját kezűleg és megtanultunk borítékot
címezni. Mindenkinek egyénileg adtuk fel postán a lapokat annak, akinek szánták. A
meglepetés sikeres volt és januárban a gyerekek örömmel mesélték az élményeiket. A
szeretet ünnepére ajándékokat készítettünk a gyerekek családtagjainak. A hógömb aratta a
legnagyobb sikert. Az ünnepi dekorációban is sokat segítettek a gyerekek, amit
tortacsipkéből készítettünk.
január: A farsangi álarcot és „itt a farsang áll a bál” óriásfeliratot készítettünk szintén az
iskolánk aulájába.
második (online) félév:
február: madáretetőket készítettünk újrahasznosítással az iskolánk belső udvarára. A
valentin napi meglepetés nagyon sikeres volt.
március: nőnapra ajándék papírvirágot készítettünk. Március 15-re nemzeti ünnepünkre
egyedi kokárdákat varrtunk. Az iskolai dekorációt már én készítettem, hiszen ekkor már a
vírus itt volt az országunkban.
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A tanévben még számos alkotást készítettünk pl: őszi festményt egyedi technikával, sziluett
festményt, különböző technikákat ismerkedtek meg a gyerekek. Sokat ragasztottunk,
rajzoltunk, grafikáztunk és az ünnepekre olyan anyagokkal is találkozhattak a gyerekek,
amiket pl: virágboltok, dekorációval foglalkozó üzletek is használnak.
Rajz pályázatokat leginkább a tavaszi időszakban hirdetnek. A víz világnapjára szinte minden
grafikás gyerek adott be munkát, amivel rengeteget dolgoztunk és beküldtük csoportosan.
Városi szinten is küldtünk be általános iskolák által meghirdetett pályázatokra munkákat. A
kialakult helyzet után sajnos sehonnan nem kaptunk visszajelzést.
A kis csoportom egy nagyon kis kedves, lelkes gyerekekből tevődött össze. Az általános
iskola harmadikos gyerekektől egészen nyolcadik osztályos gyerekekig voltak. A
korosztálybeli különbségek kicsi gondot sem okoztak. Remekül lehetett velük dolgozni.
Voltak, akik már régebben is jártak grafikára, akik pedig elsősként vettek részt a
foglalkozásokon azok a gyerekek nagyon ügyesek és igen kreatívak. 1-2 gyerek kivételével
mindenki rendszeresen járt, kivétel ugye betegségek vagy egyéb más ritka hiányzások
alkalmával nem. Többször előfordult, hogy olyan gyerekek is jöttek, akik nem voltak tagjai a
csoportnak, de rendes, ügyes gyerekekről lévén szó jöhettek. Ők jutalomként élték meg és
szívesen, örömmel, önszántukból voltak velünk. Sajnos elég sok minden „kimaradt a kis
közös grafikás életünből” a járványhelyzet miatt. Sok időt terveztem az iskolánk belső
udvarára, hogy gipszöntéshez, festéshez, maszatoláshoz ideális lett volna.
Ezek azok, amik elmaradtak, kimaradtak.

-

-

-

POZITÍV ÉSZREVÉTELEIM:
elég sok gyerek meglepően kreatív, ügyes volt
sok gyerek segítséggel, kis irányítással, csodákat tud alkotni
jó hangulatban teltek igazán jól az órák
(A jó hangulatról a zene gondoskodott. A teremben digitális tábla hiányában laptopról,
hangfalról hallgattunk zenét. ☺
Az ingyenes suli kakaó nem fogyott, de megmelegítve, cukrozva, grafikai délutánon már igen.
A jó hangulathoz ez is hozzájárult, hogy minden alkalommal kakaóztunk és néhányszor
pattogatott kukoricát készítettünk. ☺)
Az iskola dekorációs munkákhoz mindig kiírtam a gyerekek nevét, akik a munkálatokban
aktívan részt vettek. Büszkék voltak rá és én is rájuk.
Március végén, két hét után volt alkalmam bemenni az iskolába. Ekkor összeállítottam nekik
egy egységes csomagot, amiben mindenféle grafikai és kreatív eszköz volt, amivel otthon
tudtak dolgozni a karantén időszakban is. Ezt a csoportból több mint a fele vette át az iskola
portáján. Én ennyire sem számítottam őszintén, így ezt pozitívumként éltem meg.
NEGATÍV ÉSZREVÉTELEIM:
a féléves tandíj beszedése sok gondot okozott. Természetesen nem mindenkinél. Heti két
alkalommal találkoztunk. Egy rajz órán és egy grafika délutánon. A Messenger
csoportunkban is sokszor említettem, kértem. Nagyon nehezen csepegett össze mindkét
félévben. A tandíjkedvezményre tudom volt lehetőség, de sajnos néhány szülő a saját
ügyében sem járt el kérés ellenére sem, így a megfelelő dokumentumok hiányában nem
tudtuk megigényelni a kedvezményt. A gyerekeket heti egy rajz órában nehéz megismerni
annyira, olyan oldalról, hogy vajon be fogja-e fizetni a tandíjat a szülő.
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Ez bizalmi kérdésen alapul ilyen nagy létszámú iskolában is. Először természetesen a
beiratkozás történt, majd a tandíj bekérése. Fordítva talán nem lenne fair, hiszen nem
tudhatja sem a szülő, sem a gyerek milyen pluszt kaphat a gyerek ezzel a foglalkozással.
Ennek megoldásán gondolkodtam, de sajnos sok ötletem nem volt. Talán a részletfizetés,
pontosabban, a havonta történő beszedés lehetne egy alternatíva. A gyerekekkel, tanévvel
kapcsolatosan más negatív tapasztalatom nem volt.
További észrevételeim, kérdéseim az online oktatáshoz és tanévzáráshoz kapcsolhatóak:
-

Még februárban megvásároltam számlára a gyerekeknek a második félév kreatív anyagait. (húsvét,
tavasz stb.) A részletes számlát elküldtem az iskola címére. Ezt követően jött a vírus helyzet.
Ennek rendezésére számíthatok?
NEGATÍV ÉSZREVÉTELEIM:

-

Az élő videós órákat én magam nem szerettem volna. Véleményem szerint grafika, illetve
egy kreatív órához nagyobb segítség az, ha egyszerű ppt-n vagy hangos ppt-n nézhetik a
gyerekek az elkészítendő anyaghoz kapcsolódó információkat. Ezt annyiszor nézik vissza
amennyiszer kedvük, idejük van.
Amennyiben az oktatásunk olyan irányba fejlődik, hogy ennek létjogosultsága lesz és
ez országos szinten követelmény, úgy szívesen állok elébe.
Az első néhány hétben a GMI nevelőtestület falra kiírtam, hogy nem szeretnék
magamról sem fotót, sem magánéletemhez kapcsolódó adatot pl: nyilvános plakáton és
szórólapon megjeleníteni a magántelefonszámom a beleegyezésem nélkül- meglepetten
vettem észre, hogy ez megtörtént, illetve, hogy anno a GMI Classroom falról törölve lett az
erre irányuló megjegyzésem.
Nem a munkától félek, féltem, hanem ha én megteremtem tanítványaim számára az
intézményben, a saját otthonomban a komfortos munkakörülményeket, akkor munkáltatóm
részéről is szeretném, hogy a realitások szintjén fogalmazzák meg az elvárásaikat velem
szemben… Amikor országos szinten is egy nehéz és új helyzettel találkozott az oktatás.
Továbbá nem volt világos számomra, hogy Miskolcra az összeolvasás
munkafolyamatában milyen szerepet töltöttem be. Kellemetlenül éreztem magam nagyon,
mert nem találtam a helyem és azt a munkát sem, amit otthonomban ne tudtam volna
elvégezni. A kérdéseimet megfogalmaztam előre és e-mail-ben továbbítottam, de válaszként
a személyes találkozás megerősítését kaptam. Helyben pedig szembesültem azzal, felesleges
vagyok, mert sem az összeolvasásban, sem a javításban, semmiben nem volt rám szükség.
POZITÍV ÉSZREVÉTELEIM:
A Törzslapokban az adatok jó része nyomtatottan ki volt már töltve, ami nagyon sokat
könnyített a munkánkon.
Kedves, szívélyes fogadtatásban volt részünk a személyes találkozás alkalmával.
Kétségtelen, gyönyörű a bázis iskola.
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Ami nehézséget okozott:
röviden:
-

A gyerekek „noszogatása”. Sokan védekeztek, hogy nem győzik a sok tanulnivalót és házi
feladatot és mindezek mellett kevés szabadidejük maradt a grafikára. Nehéz volt, mert ezek
a gyerekek szinte kivétel nélkül az iskolában ott voltak az órákon és csodás délutánokat
töltöttünk együtt…
hosszabban:

-

Tudtam, hogy sok családban voltak nagy gondok. Olyanok, amiket elképzelni is nehéz hogyan
lehet átvészelni, áthidalni … Részemről nehéz volt az arany középút megtalálása … Az, hogy
mi is legyen az adott hétre a téma és mennyi és mennyire követeljem, kérjem számon az
elvégzett feladatokat. Nem is gondolom, hogy ez ment kifogástalanul, de egy biztos: a jó
szándék végig megvolt bennem. Az empátia mértékét meghatározni magamban sem volt
könnyű, mennyire legyek elnéző. Ismerve a családi történeteket, maximálisan annak kellett
lennem úgy érzem.

-

Dilemma volt bennem az is, hogy a feladatok vajon kicsit elterelték a figyelmüket vagy
csupán teherként élték meg. Nem láttunk bele a lelkükbe, messze nem annyira, mint az
iskola épületében. A kis messenger csoportunkban többször beszélgettünk és a
túlterheltségük volt leginkább az oka a grafika passzív hozzáálláshoz. Én megtettem a tőlem
telhetőt úgy gondolom, így igyekeztem szórakozató, érdekes, elvégezhető feladatokat
kitalálni nekik. A többi hiszem, nem rajtam múlt.

- Elgondolkodtató volt számomra, hogy természetesen mindenkinek fontos a munkája, kihívás
ez az új rendszer, de vajon meddig és mennyire terhelhetőek a gyerekek? Nem láttunk bele
egymás munkájába sem annyira, és nem tudhattuk mikor tervezünk alul esetleg túl egy adott
napon belül is. Mikor jöhetett el az a pont amikor a szülők és gyerekek is besokalltak.
Lehetséges alternatívák voltak mindennek orvoslására, de rengeteg idő, kompromisszum
(családdal stb) valamint sok volt a hátráltató tényező.
-

Az elvégzett munkákról a „bizonyítékok” begyűjtése nehézséget okozott.

-

Kisebb nehézséget okozott a „kettős könyvelés”: Kréta napló, Classroom. (A főállás mellett,
ahol közel 600 gyereket tanítottam heti egy vagy kettő és fél órában.)
Az online oktatás olykor „légből kapott” megítélése …. Egyesek degradálóan nyilatkoztak és
szidták a rendszert, benne, ezzel együtt minket…

-

Pozitív észrevételek:
-

Lelkes gyerekek gyönyörű alkotásai! Ez örömmel töltött el, boldoggá tett, megnyugtatott!
Néhány gyerek helytállása, kitartása.
Új lendület az oktatásban, a reformálás küszöbén …
A távoli jövő közeledni látszik …
Az online oktatás lehetőségei: végtelen számú.
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-

Én személy szerint sokat tanultam belőle.
Bezárva, mégis kitárult a világ …

-

Nem kényszerhelyzetben, normál esetben csodálatos dolog az online oktatás és minden ami
online végezhető munka! Kényszerből bár, de első „nekifutásra”, hiszem, jól szerepeltünk.
Home office … eddig számomra egy divatos szó volt, holott évek óta mi is dolgozunk így (is),
csak nem használtuk (én nem) ezt a fogalmat, így a köztudatban sincs benne a mi „home
office-os munkánk”. Nos, én már használom …
Igenis home office volt a munkám 99 %-ban az elmúlt 3 hónapban és ezt nem éltem meg
rosszként a nehézségek ellenére sem! Sehol, senkinek nem volt könnyű. Akinek volt munkája
azért, aki elvesztette, még nehezebb …
Hiszem, a munkánk megítélése sok esetben változott pozitív irányba.
A gyerekek alkotásaira kizárólag pozitívan reagáltam, ami bármilyen is lehetett. Az is
boldoggá tett, ha megköszönték ezt.
A gyerekek munkáira sok esetben privátban (Classroom, Messenger csoport, e-mail)
igyekeztem reagálni.
Minden, amit készítettem (pl ppt, word) megmarad és használni tudom a jövőben,
alakíthatom, formálhatom, mert az én munkám. A gyerekek pedig annyiszor néztek bele az
anyagokba amennyiszer kedvük volt.

-

-

-

Bízom benne a jövőben sokat fejlődik ez az új oktatási forma, vele együtt mi is, hiszen a
digitális világ itt van, ebben élünk.
Köszönöm az elmúlt hónapokat, a támogatást, a megértést. Tanultam az elmúlt egy évből minden
téren. Külön szeretném megköszönni Évinek a türelmét és a rám szánt időt, energiát.
Kívánok jó pihenést, feltöltődést Mindenkinek a nyári szabadságra!

Tisztelettel: Horváth-Bori Éva

Nyíregyháza, 2020. június 18.
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Beszámoló
2019/2020-as tanév

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola
Bársony János Általános Iskola telephelye
Drámaszakkör
1. Helyzetelemzés:

Hétfői csoport:
3-4-5-6-7-8. osztály dráma szakkör
Létszám: 17 fő
Fiú: 5 fő
Lány: 12 fő
Csoporton belül nem volt mozgás.

Szerdai csoport:
3 b. osztály
Létszám: 14 fő
Fiú: 5 fő
Lány: 9 fő
A csoporton belül mozgás annyiban volt,
hogy az osztályból kik költöztek el és kik
jöttek a helyettük.

2. Tanulmányi sikerek, elért eredmények:

Ebben a tanévben nem volt bemutató óra, nem volt minősítés a csoportban. A
mesterprogramomat novemberben védtem, melynek egyik eleme a LEGO StoryStarter
program, ami támogatja az anyanyelvi kompetenciákat, különös tekintettel a szövegértési,
szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek
felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik,
sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket
tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.
3. A fellépésekre, a versenyekre történő felkészülésből eredő tapasztalatok:
2019. november 29. 45 éves Gála, melyen a művészeti iskola zenekara is közreműködött.
2020.december, karácsonyi műsor, melyen Lev Tolsztoj: Panov apó különös napja című
darabját mutattuk be. Már a művészeti évzáróra kezdtük a készülődést, amikor a
vesztegzár érte az iskolákat, így a többi program elmaradt.
4. Nehézségek, amivel szembe kerültél a tanév során:
A digitális oktatás, mint mindenkinek, nekem is új kihívást jelentett.
Feladatbankom a következő képpen alakult: E-mailen küldtem ki a feladatokat, nyilván
megtartva a KRÉTA, valamint a Google Classroom hivatalos felületet, de az érintkezés
formája az e-mail maradt, ahol bármikor tudtak írni, jelezni számomra. Használtam: pptkészítést, prezi videót, learningapps különböző feladattípusait, wordwall, digitális puzzle
játék, quizizz, youtu.be csatornát.
A feladatok értékelése és a visszacsatolás heti szinten történt, és havi összesítésben átlagolva
kaptak a KRÉTÁ-ba jegyet. A megoldó kulcsokat a rákövetkező héten küldtem ki. Az értékelő
táblázataimat rendszeresen megkapták.
5. A telephelyen szerzett tapasztalatok a tanításod során:---------------6. Javaslatok a jövőre nézve:___________
7. Az élménypedagógiát miként sikerült megvalósítanod az óráidon - konkrét tevékenység,
módszertan megnevezése, bemutatása:
Drámaóra már maga élménypedagógia, de a tanítási dráma felel meg ennek a kritériumnak:

Különböző technikák a szereplők jellemzéséhez.
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Improvizációk a megismert technikák felhasználásával a tanár, ill. a diákok által
létrehozott történetváz alapján. A gyakrabban alkalmazott drámai konvenciók
megismerése alkalmazása.

Miskolc, 2020. június 14.

Hoskó Orsolya
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Juhász Viktória beszámoló
Sajóvámos
A Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskolában a 2019/2020-as tanévben kezdtem munkámat.
Ebben az évben több új telephellyel bővült az iskola. Az egyik közülük a Sajóvámosi Arany János
Általános Iskola. Én 2019 októberében kerültem az új telephelyre társastánc pedagógusként. A
toborzást egy másik pedagógus és a helyi iskola koordinátora végezték. Engem már egy kész
osztály fogadott vegyes korosztályú gyerekekkel.
Mindenkinek új helyzet volt, hiszen a gyermekek se tanultak előtte társastáncot, illetve egy
osztályon belül ennyire vegyes korosztályú tanulókkal még nem foglalkoztam. Kihívás elé állított,
hogy a kisebbek és a nagyobbak figyelmét is egyszerre le tudjam kötni. Olyan sorozatokat és
koreográfiákat kellett kitalálnom és összeállítanom, amelyek megfelelnek az életkori
sajátosságaiknak és amelyben senki sem unatkozik. Igyekeztem játékos formában átadni a
tudásomat. A „nagyobbaknak” többször, különböző szerepeket adtam, illetve asszisztensként
bevontam őket, hogy segítsék a munkámat. Támogatták, figyelték és ellenőrizték a „kisebb
”tanulók tevékenységét. Így könnyebben, gördülékenyebben, gyorsabban tudtunk haladni. Fontos
dolognak tartottam, hogy ne csak csoportként működjenek, hanem csapatként funkcionáljanak és
mindig mindenben segítség egymást. A közös tevékenységek során kialakultak a társadalmi/társas
kapcsolatok és kibontakoztak a csoportra/csapatra vonatkozó erkölcsi normák és szabályok. A
gyerekek megtanultak egy közösségben egymást segítve és támogatva csapatként dolgozni. Ez a
nebulók szocializációját is elősegítette, mint az udvariasság, segítőkészség, egymásra figyelés,
alázat, tolerancia. A tánc kitartásra és önfegyelemre nevel, illetve erősíti az összetartozás élményét.
Egyik legfőbb feladatnak tartom, hogy értékeket közvetítsünk és adjunk át a gyermekeknek,
ezáltal lehetőséget biztosítsunk a szabadidős tevékenységük minőségi eltöltésére.
Elsődleges célom a tánc megszerettetése volt. Foglalkozásaim során hangsúlyt fektettem a
mozgásfejlesztésre és a gyermektáncok, illetve a társastánc alapok játékos formában való
elsajátítására. Minden órámon szerepet kaptak a különböző készség és képességfejlesztő játékok.
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2020 februárjában két farsangon is bemutathatták a tanulók milyen ügyesen elsajátították a tanult
koreográfiákat. Úgy láttam, hogy az általános iskola vezetősége, tanárai illetve az ott tanuló
gyerekek is örömmel fogadták a két táncos produkciót.
Sajnálatos módon a személyes találkozás kettétört márciusban, a járványhelyzet kialakulása okán.
Mindenkit új helyzet elé állított, beleértve a gyerekeket, a szülőket illetve a pedagógusokat.
Szerencsére januártól (a munka megkönnyítése érdekében) nekünk már volt kialakult facebook
csoportunk, ahol tudtam a szülőkkel kommunikálni és fel tudtam velük venni a kapcsolatot.
Tájékoztattam őket a kialakult helyzetről és hogy milyen formában fog tovább folytatódni a
társastánc oktatása. Az iskola vezetősége úgy döntött, hogy a művészeti iskolában, a digitális
oktatáshoz elfogadott platformok a Google Tanterem és a Zoom. Nehézséget okozott, hiszen
több szülőnek nem volt gmail-es címe és nem jelentkeztek be az említett tanterembe. Ezáltal úgy
döntöttem, hogy a kiküldött feladatokat a facebook csoporton keresztül is megosztom az
szülőkkel, hogy egy kis terhet levegyek róluk. Azt tapasztaltam, hogy a gyerekek és szülők
borzasztóan le voltak terhelve, sokan munka után próbáltak helytállni és segíteni a gyermekeiket a
tanulásban. Visszajelzéseket (visszaküldött feladatokat) kevés szülőtől kaptam, de bíztam abban,
hogy a lehetőségeikhez képest megcsinálták az általam kitűzött feladatokat. (még úgyis, ha
hozzám nem érkezett meg). Rengeteg tantárgyból kaptak feladatot és szerintem próbálták az
idejükhöz és tudásukhoz képest a legjobbat kihozni az adott helyzetből. A digitális oktatás során
különböző típusú feladatokat adtam ki, sokszor játékos formában és az ünnepekhez kapcsolódó
hasznos feladványokat próbáltam előtérben helyezni. Továbbá fontosnak tartottam az egészséges
életmóddal kapcsolatos tájékoztatást is. Úgy érzékeltem, hogy nagyon nehezen éltük meg ezt az
új kialakult, rendkívüli állapotot. Számomra is rossz érzés volt, hiszen a személyes találkozást
semmi sem pótolhatja!
Összességében úgy gondolom, hogy a járványhelyzet kialakulása előtt mindenki örömmel járt be
az órákra. Igyekeztem megoldani a korosztálybeli súrlódásokat, sokat beszélgettünk ezzel
kapcsolatban. Jókedvűen, sok-sok nevetéssel teltek a foglalkozások.

Sajóvámos, 2020.06.15.

Juhász Viktória
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Kiss Gellért - 2019/2020. tanév beszámoló
A 2019/2020-as tanévben öt, a hangszeres zene iránt érdeklődő tanulóval foglalkoztam a
Garabonciás Művészeti Iskola egyik új telephelyén, a Sajókeresztúri Eötvös József Általános
Iskolában.
Csoportomat sikerült a megfelelő formában megszervezni, és úgy kialakítani, hogy
tanítványaimmal pontosan összeegyeztettük a szakköri órák idejét és helyét. A helyi iskola jó
eszközellátottságának köszönhetően nem voltak a szakköri foglalkozások során ütközések.
Több tanterem és billentyűs hangszer is biztosított volt a növendékek számára a napi
gyakorláshoz, egy fellépéshez, vagy a vizsgára való felkészüléshez.
A Garabonciás Művészeti Iskola tantestületén belül a közvetlen munkatársaimmal segítettük
egymás munkáját.
A fellépést illetően emlékezetes élmény volt számomra, amikor egyik tanítványommal egy
négykezes darabot adtunk elő a decemberi karácsonyi műsoron. A fellépés élménye, sikere a
diák számára motiváló erővel hatott.
A félévi vizsgán intézményünk vezetője is jelen volt, ahol a növendékek a saját szintjüknek
megfelelően, ügyesen zongoráztak.
Úgy érzem, hogy sikerült a gyerekekkel a követelményeknek megfelelően teljesíteni a tanévet
még a digitális átállás kezdeti nehézségeinek ellenére is. Az online oktatás számomra új
kihívást jelentett. A videohíváshoz szükséges feltételek nem minden esetben voltak adottak.
Nem minden tanítványomnak volt Messenger fiókja, de a szülők ennek létrehozásában
készségesen segítettek.
Az év végi értékelés eredményeként zongorából négy diák szerzett jelest, egy pedig jó
minősítést. A szorgalom értékelésekor két diák példás eredményt ért el, hárman pedig jó
érdemjegyet szereztek.
Sajnos megeshet egy szakköri foglalkozáson, hogy egy tanuló délutánra elfárad, ezért nem
elég kitartó, esetleg szétszórt, vagy figyelmetlen, és nem tud koncentrálni. Csoportom tagjai
számára olykor szükségesnek éreztem, hogy a foglalkozásaimat még inkább élményszerűvé
tegyem. Például ha a növendékemnek volt egy kedvenc népdala, amit szívesen zongorázott,
akkor megkértem, hogy játssza azt egy oktávval magasabban, én pedig harmonikusan
elkezdtem kísérni. Így már a kezdők is korábban átélhették az együtt zenélés örömét.
Szerintem hasznos volna egy évben legalább egyszeri alkalommal a hangszeres tanulók
számára egy élő koncertprogramot biztosítani, amelynek hatására a gyerekekben talán még
nagyobb volna az igazán igényes élő zene iránti érdeklődés. Nagyobb kedvet érezne egy
ünnepi műsoron való fellépés iránt valamelyik iskolai ünnepség alkalmával. Megtanulná
értékelni a színvonalas élő zenét.
Sajókeresztúr, 2020.06.12.
Kiss Gellért
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Zongora
Billentyűs tanszak
BESZÁMOLÓ – KNOTH JUDIT

25 év kihagyás után kezdtem újra tanítani. Addig zenekarban játszottam, korrepetícióval
foglalkoztam, azt hittem akkoriban, hogy már nem fogok soha tanítani. Aztán jött a lehetőség,
hogy a 2019/2020-as tanévben a Garabonciás Művészeti Iskola égisze alatt a sajóbábonyi
telephelyen zongorát tanítsak.
Nagy kihívásnak éreztem, de gondoltam, belevágok. Még tavasszal találkoztam az iskola
igazgatónőjével, aki elmondta, hogy többnyire hátrányos helyzetű gyerekekkel kell számolni.
Megkérdezte fogom-e bírni. Korábban soha nem volt gondom a növendékeimmel, bár nem
voltak hátrányos helyzetűek.
Úgy döntöttem vállalom, mindent elkövetek, hogy működni tudjunk. Év elején szembesültem
azzal a problémával, hogy a gyerekeknek otthon nincs hangszerük. Nagy örömömre viszont
helyesek, kedvesek voltak, rögtön megtaláltuk a közös hangot. Haladtunk, ahogy tudunk, amit
az órán elvégzünk, azt legközelebb ismételjük, gyakoroljuk.
Decemberre egész szép eredményt értünk el, amikor kis tanszaki meghallgatást tartottunk. A
gyerekekkel nagyon jó a kapcsolatom, szeretnek zongorára járni, szorgalmasak. Sokat
beszélgetünk, szoktam zongorázni nekik, sőt, néha hoztak kottát, hogy játsszam le a rádióból,
TV-ből ismert dallamokat.
Március végétől sajnos minden megváltozott, át kellett állni az online oktatásra. Ez számomra
teljesíthetetlen feladat volt, nem értek a computerhez, alapvető hiányosságaim vannak a gép
kezelését illetően. Soha nem tanultam, nem foglalkoztam ezzel. Örültem, hogy júniustól újra
mehettem tanítani, és a gyerekek is boldogan jöttek, nekik is hiányzott a zongorázás. Alig
felejtettek valamit, úgyhogy ismétlésekkel, kis elmélettel végül is le tudtuk zárni az évet.
A telephelyen /Sajóbábony/ szeretettel fogadtak a kollégák, jól érzem magam és szívesen
megyek továbbra is. Remélem a következő tanév zökkenőmentesen fog zajlani, lesznek új
növendékek is és természetesen a régiek is megmaradnak.
Örülök az elért eredményeknek és várom az újabb kihívásokat, várakozással tekintek az új
tanév elé.
Sajóbábony, 2020.06.15.

Knoth Judit
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Év végi beszámoló a bekecsi telephelyről
A 2019-2020-as tanévet 5 növendékkel kezdtem és fejezem is be. Ebben a tanévben koordinátori
feladatokat is elláttam, az új kollegának 5 növendéke volt.
A közösség alakítása érdekében az első órán pár mondatban bemutatkoztunk egymásnak, hogy az
új elsős növendékeket is jobban megismerhessük, és ők is minket. Szerencsés helyzetben vagyok,
mert a szintetizátor órákat és a szolfézst is én tartom, így nem csak egyéni órán találkozom a
gyerekekkel. A szolfézs órán könnyebb közösséggé kovácsolódni.
A legkedveltebb közösségformáló tevékenységünk a télapóváró és az adventi közös muzsikálás a
karácsonyfa alatt és a tanteremben. Az adventi fellépésen az új kollegával meglepetésként
vadászkürt és szintetizátor duóként adtunk elő műveket, aminek nagyon örültek a gyerekek és a
szülők is. Adventkor angyalkás játékot is játszottunk. Kihúztuk egymás nevét és nem árultuk el,
hogy ki kit húzott, majd ajándékkal leptük meg a kihúzottat, de úgy hogy az első 3 nap csak
valakivel elküldve adja át, majd a 4. nap ad át személyesen egy kis ajándékot.
A félévi koncert előtt rágcsálni valót, süteményt és ivólét hoztunk. Beszélgettünk egy kicsit a
koncert előtt, és a koncert után a közönséget is megkínáltuk vele és velük is beszélgettünk egy
kicsit.
Az idei második félév kicsit másabb volt a koronavírus járvány miatt online digitális órákat
tartottam. Ez sok új kihívást hozott. Sok új módszert és technikát próbálhattunk ki. A szülők
maximálisan együttműködőek voltak és a gyerekek is. Volt, akit nagyon megviselt ez a fajta
óratípus, de volt olyan gyerek is, akinek különösen tetszett. Április elsejéhez közeledvén fordított
napot tartunk szintetizátor és szolfézs órán is. Az anyáknapi meglepetést egy videóval oldottuk
meg, közösen énekeltük a Mama, kérlek-et a szolfézs óra után és ezt videóra vettük, majd a
messenger csoportban elküldtem az anyukáknak, aminek nagyon örültek. Az utolsó órán
lejátszottuk a kedvenc darabjainkat a szülőknek.
Úgy érzem, hogy jó közösséggé formálódtunk. Facebookon is létrehoztunk egy csoportot ahol a
gyerekekkel és szüleikkel beszélgetünk, megosztjuk élményeinket, kérdéseinket, észrevételeinket.
Tehetségkutató kis versenyünk az idén elmaradt a karantén miatt, és a kisvárdai versenyen sem
tudtunk részt venni, de jövőre bepótoljuk. A ballagáson fellépett Budai Vivien. Alapvizsgára is
készültünk, melyet online fogunk megvalósítani. A bizonyítványosztáskor újra találkozhattunk
élőben, végre, kicsit beszélgettünk is, már nagyon hiányoztunk egymásnak.

Bekecs, 2020.06.12.

Krucsainé Somogyi Éva
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Fellépések
Időpont

Helyszín
Alkalom
Felkérő
Résztvevők
Bekecsi
II.
Bekecsi
II.
Ràkóczi
Ràkóczi
Zsigmond
Népmese Zsigmond
2019.09.30
Kazsik Csenge
Matematikai és vilàgnapja Matematikai és
Informatikai
Informatikai
Àltalànos Iskola
Àltalànos Iskola

Csoport
létszáma Felkészítő

1 fő

Krucsainé
Somogyi
Éva

Bekecsi
II.
Ràkóczi
Idősek
Zsigmond
2019.10.09
Matematikai és napja
Informatikai
Àltalànos Iskola

Bekecsi
II.
Ràkóczi
Zsigmond
Budai Vivien Anita 1fő
Matematikai és
Informatikai
Àltalànos Iskola

Krucsainé
Somogyi
Éva

Bekecsi
II.
Ràkóczi
Télapó
Zsigmond
2019.12.06
osztàly
Matematikai és
teadélutàn
Informatikai
Àltalànos Iskola

Bekecsi
II.
Ràkóczi
Zsigmond
Kazsik Csenge
Matematikai és
Informatikai
Àltalànos Iskola

1fő

Krucsainé
Somogyi
Éva

Krucsainé
Somogyi Éva

Bancsók
Boglàrka, Kazsik
Csege,
Földvàri
5fő
Fanni, Ràsztóczki
Rajmond Róbert,
Budai Vivien Anita

Krucsainé
Somogyi
Éva

Krucsainé
Somogyi Éva

Bancsók
Boglàrka, Kazsik
Csege,
Földvàri
5fő
Fanni, Ràsztóczki
Rajmond Róbert,
Budai Vivien Anita

Krucsainé
Somogyi
Éva

Krucsainé
Somogyi Éva

Bancsók
Boglàrka, Kazsik
Csege,
Földvàri
5fő
Fanni, Ràsztóczki
Rajmond Róbert,
Budai Vivien Anita

Krucsainé
Somogyi
Éva

Krucsainé
Somogyi Éva

Bancsók
Boglàrka, Kazsik
Csege,
Földvàri
5fő
Fanni, Ràsztóczki
Rajmond Róbert,
Budai Vivien Anita

Krucsainé
Somogyi
Éva

Bekecsi
II.
Ràkóczi
Adventi
Zsigmond
2019.12.17
zenés
Matematikai és
délutàn
Informatikai
Àltalànos Iskola
Bekecsi
II.
Ràkóczi
Félévi
Zsigmond
2020.02.27.
Matematikai és koncert
Informatikai
Àltalànos Iskola

2020.04.30.

2020.06.12.

Online

Online

Anyáknapi
fellépés

Évvégi
bemutató
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Beszámoló a 2019/2020-as tanévről
Lukács Éva
Kisgyőr
Három növendék maradt Kisgyőrben, a korábbi csoportból többen 8, illetve 6 osztályos
gimnáziumban folytatták a tanulmányaikat, így abbahagyták a zenetanulást. Egy új növendék
is érkezett hozzánk, akit hamarosan próbáltunk belevetetni a mély vízbe, hiszen Kisgyőrben
egy lányzenekar működik nagy sikerrel. Ide igyekeztünk a harmadik kislányt mihamarabb
beintegrálni. A kezdeti nehézségek után szépen vette az akadályokat az új növendék. Ez a
lehetőség, a zenekar adta élmények, kalandok segítették a közös, izgalmas munkát.
Kisgyőrben – mivel csak három növendék alkotott egy csoportot -, kedves, de egyben
nagyszerű alkalmaink voltak. Nem csak a közös zenélés, a sok közös éneklés, de a tanulandó
zenedarabok youtube-on történő nézése, kielemzése, valamint az együtt teázások, a sütizések
is óriási motiváló erőként hatottak. A tanulók hétről-hétre készültek ezekre a különleges
intermezzókra is, várták, lelkesedtek, kíváncsiak voltak, vajon mit hoz az újabb hét. A két
régebbi tanítvány szinte soha nem hagyott ki egy órát sem, az új kislány sokat távol volt
elmondása szerint család okok miatt.
A tananyaggal is nagyszerűen haladtunk, a gyakorlásra sem panaszkodhatok. Felkészültek
voltak a lányok mindig. Egy nagyon kedves hangúlatú félévi koncertet adtunk a szülők,
ismerősök előtt januárban. Nagyon büszke voltam rájuk, egyénileg is több zenedarabot adtak
elő – mivel kevesen voltunk, ezért fontos volt szélesebb repertoárral készülni, hogy kitöltsük a
vizsgára tervezett félórát -, illetve több nagyszerű ismert dalt adtunk elő a zenekarral.
Sokat tanultak egymástól a gyerekek, figyelték egymás munkáját, inspirálták és segítették
egymást. A közös élmények, a sok közös fellépés, bemutatkozás akár csak barátok, testvérek
előtt, vagy iskolai rendezvényeken mindenképp megtatró és motiváló erő!
Miskolc
8 növendékkel kezdtük meg a tanévet. Négy új növendék csatlakozott hozzánk. A tanulók
hozzáállásával, lelkesedésével, feladat- és szerepvállalásával meg voltam elégedve, a
gyakorlás terén 1-2 esetben voltak hiányosságok. ám ennek ellenére jól haladtunk valamennyi
növendékkel, az éves tananyagot maradéktalanul sikerült elsajátítaniuk.
A miskolci székhelyen is kialakítottunk két zenekart is a korosztályokhoz adaptálva. Nagyon
élvezték, szerették a gyerekek, nem akartak hazamenni. Kiemelkedő volt a félévi vizsgán való
szereplésük, nagyszerűen teljesítettek a tanulók.
Versenyen egyik település növendékeivel sem vettünk részt, mivel a tervezett SzintetizátorKeyboard verseny dátuma a járvány időszakára esett.
E tanévben is megfigyelhető volt a rend. A szülők is figyelemmel kísérték a tanulók
fejlődését, partnerek és segítőkészek voltak, látogatták a megbeszéléseket, a fellépéseket, a
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vizsgákat. Ilyen háttérrel, renddel, felelősségtudattal sikerült kiépíteni a stabil csoportot
mindkét telehelyen.
A márciustól bevezetésre kerülő online oktatás nekem, nekünk nagyon bevált. Már az első
naptól kezdve minden órát – legyen az egyéni, vagy csoportos – sikerült megtartani. Az utána
következő hetekben, hónapokban sem volt fennakadás, várták, figyelték az órakezdést a
tanulók. Volt, aki sokkal jobban teljesített, mint egyébként. A gyakorlással, a felkészüléssel az
órákra meg voltam elégedve, több darabot tanultunk meg az eleve tervezettnél minden
tanítvánnyal. A Google Classroom-ot és a Zoom-ot alkalmaztam, egy esetben a Messengert is
bevetettem, egy tanítvány esetében az elérhetőbbnek bizonyult. A szülők partnerek voltak,
minden simán ment. Van olyan tanítvány, aki - ha az online oktatás megmaradhat
szeptembertől –, csak így szeretné folytatni a tanulmányait. Szárnyalt a gyerek, élvezte az
otthoni környezet adta biztonságot, felszabadultságot. Soha ennyit nevetni nem láttam a sok
év alatt, mint ebben a 3 hónapban…
Miskolc, 2020. június 10.

Lukács Éva
2020.01.23. – Félévi vizsga Miskolcon

84

Év végi beszámoló
Tiszalúci Arany János Általános Iskola
4 csoport indult társastánccal, alsó és felső osztályos tanulókkal. Összesen 90 tanuló iratkozott
be, nagy öröm volt, hogy fiúk és lányok egyenlő arányban jelentkeztek. Februárban került
megrendezésre Tiszalúcon az Alapítványi bál. 2 csoport táncolt nyitótáncot. 8-8 párral
készültünk fel angolkeringő koreográfiával a nyitótáncra. Hatalmas siker volt. Alsó és felső
tagozatos farsangon is eltáncolták a koreográfiákat. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy az első
osztályos tanulók már most várják, hogy pár év múlva majd ők táncolják el a nyitótáncot.
A fellépésre a 8. osztályosokkal készültünk, ami a felvételi miatt jelentett néha nehézséget. A
felkészülést időben kezdtük el, így kellemes tempóban tudtunk haladni.
Nehézség, amivel szembesültem a tanév során, inkább technikai jellegű volt. A
tornaterembe/táncterembe nem ért el a wifi, illetve megfelelő hangszóró sem volt.
Nagyon pozitívan tapasztaltam a pedagógusok részéről kapott segítséget. A táncórák előtt már
átöltöztették a tanulókat, így az órából nem ment el az idő az öltözéssel. Az alsó tagozatos
gyermekeket az osztályfőnökök átkísérték az órára, pár perc erejéig maradtak is és örömmel
nézték milyen ügyesen fejlődnek a gyermekek.
Az élménypedagógia módszerei közül a mozgás és testi aktivitás központi jelentőségét
alkalmaztam. Játékossággal célként elértük a tanulás élményét.
Tiszalúc, 2020.06.15.
Marincsák Réka

Alapítványi bál: Tiszalúc, 2020. február 16.
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Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola – Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium csoportja – Néptánc tanszak, alapfok első évfolyam.
Év végi beszámoló – 2019/2020-as tanév
A 2020. március 16-a után életbe lépő digitális oktatás során „Csípd meg bolha…” névre
keresztelt tanulócsoport év végi létszáma 10 fő (9 lány, 1 fiú). Az általános iskola második és
harmadik évfolyamos diákjaiból álló művészeti iskolás csoport öt különböző osztály tanulóiból
áll.
A tanulócsoport létszáma és összetétele az elmúlt években ingadozó, változó volt. A
2019/2020-as tanévben már egy állandó és biztos csoporttal kezdhettem meg a munkát, akik
túlnyomó részével már az előző két tanév során is együtt dolgozhattam az előképző
évfolyamokon. Ebben a tanévben tovább folytattam a tudatos mozgásfejlesztést és az
élménypedagógiát középpontba állító tanítási módszereket és óraszervezést. Az előző két év
során a népi gyermekjátékok és más korszerű módszertani eljárások táncos készség-és
képességfejlesztő hatásait kihasználva sikerült tudatosítanom az egyes mozdulattípusok (lépés,
futás, ugrás, forgás) és alapmotívumok (csárdáslépés, háromugró, lengető, bokázó) helyes
kivitelezését. Ennek tükrében biztos alapokra számítva kezdhettem az adott tanévre való
tervezést és felkészülést.
Jelen tanév legfontosabb feladatai voltak a játékrepertoár további bővítése, az egyszerű,
bővített és összetett motívumok kivitelezésének tudatosítása, valamint az eszközkezelés
előkészítése. E célok eléréséhez a néptáncoktatás korszerű tendenciáihoz igazodó módszertani
eljárásokat vettem igénybe. A módszertani eszköztáram fejlesztése céljából 2019 augusztusában
részt vettem a Magyar Táncművészeti Egyetem szervezésében, az EFOP-3.2.6-16 A tanulók
képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben címet viselő projekt keretein belül
megrendezésre kerülő továbbképzésen. Az itt elsajátított szemlélet nagyban hozzájárult a
módszertani repertoárom fejlődéséhez.
Mindezek tükrében az egyes tanítási órákon a tananyag átadásának folyamatában nagy
szerepet szántam a jelek, színek és az egyes alapmozdulatok (lépés, ugrás, futás, forgás),
támasztékszerkezetek, alapmotívumok összekapcsolásának. A gyerekek által nagyon kedvelt és
népszerű játékos gyakorlatként, módszertani fogásként gyakran alkalmaztam a kereszt által négy
részre osztott teret, melyben minden térrész egy-egy jel által más jelentést (mozgásos ismeret)
kapott. (Például: 1-es térrész – 2páros lábas ugrás; 2-es térrész – 2 jobb lábas ugrás; 3-as térrész –
2 bal lábas ugrás; 4-es térrész – „háromugró” motívum). A tanulók nagyon élvezték, hogy Ők
rajzolhatják meg az általuk választott színes krétával a kereszt alakzatokat és írhatták bele minél
kreatívabb módon az egyes számokat. A szabad, önálló gyakorlás után minden diák 4-6-8 tagból
álló saját mozgás-és táncfolyamatot szerkesztett, melyeket (egymás ellen versengve) mindannyian
önállóan is bemutattak. Sőt izgalmas volt, amikor vetésforgó szerűen egymás folyamatát
sajátították el. Ez a módszer kiválóan fejlesztette a gyerekek térérzékelését, ugrás-és
ritmuskészségét, mozgásmemóriáját és kreativitását.
A „táncos pálya” alkalmazása szintén nagymértékben segítette a fent említett táncos
készségek és képességek fejlődését. A gyerekek kezdeményezőkészségére alapozva gyakran
alkalmaztam a minden esetben általuk megrajzolt pályát, melynek esetében minden egyes részhez
ők maguk társítottak jelentést. Ez igen nagyfokú motivációt jelentett a számukra a gyakorlás
közben.
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Módszertani tudástárként bizalommal alkalmazhattam dr. Kovács Henrik, a Magyar
Táncművészeti Egyetem docense által kifejlesztett „LippoZoo” névre keresztelt struktúrát, mely szintén
az
egyes
jelek
és
mozgásos
információk
összekapcsolásán
alapszik.

Ezek az indirekt módszerek egyrészt nagyfokú változatosságát eredményezték az órák
felépítésének, másrészt a digitális oktatás során is kiváló eszköznek bizonyultak.
Ebben a tanévben a csoporttal közreműködhettünk az iskola leendő első osztályos kisiskolásai
számára rendezett „iskolanyitogató” programsorozatában, ahol táncházat tartottunk és az egyes
népi gyermekjátékainkba vontuk be a legkisebbeket.
Sajnos a 2019/2020-as tanévben a koronavírus okozta karanténhelyzetből kifolyólag
március közepétől kezdődően digitális, online formában folytatódhatott a néptáncoktatás is,
amely nem kis kihívás és feladatok elé állított engem is. A szülők segítsége és együttműködése
által viszont sikerült a szeptemberben elkezdett metodikát folytatva eredményesen zárni a tanévet.
Érezhetően sokat fejlődött a gyerekek ugrás-és ritmuskészsége, eszközkezelése és az egyszerű
motívumok (alapmotívumok) tudatosítása után az összetett és bővített motívumok helyes
kivitelezése is a csoport túlnyomó többségének sajátja lett.

Nyíregyháza, 2020.06.15.

Mikulics Ádám
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Garabonciás beszámoló- Sajóbábony
Szintetizátor
Karbély László: 7. osztályos tanuló, aki az iskolájában az egyik legjobb diák. Szintetizátorból az
első évet kezdte. Egy csendes fiú, aki az elején jól haladt. Az órákra gyakorolt, otthon csak
zongorájuk van, de ez is nagy segítség volt számára. A két kezes játék hamar összejött, már
karácsonyra olyan darabot játszott, ami tempóban, két kézzel ment. A második félévben egy kicsit
lassult a fejlődése, bár ő volt az egyetlen, aki az on-line oktatásban elérhető volt. A feladatokat
Messengeren küldtem neki, és ő időnként visszaküldte, amit játszott.
Összegezve, Laci egy szorgalmas, közepes képességű tanuló. Jövőre folytatni akarja a második
évet.

Gitár
17 tanuló kezdte az első évet, három csoportra lehetett őket osztani. Az első csoportban voltak az
ötödikesek, a második csoportban a hatodikosok és harmadik csoportban a hetedikesek és
nyolcadikosok. A gyerekek lelkesek voltak, nagy örömmel jöttek. Az első hónap után kiderült,
hogy nincs otthon gitárjuk (1-2 kivételével), ami meghatározta az egész évet. Lassan haladtunk és
teljesen eltértem a tervezett anyagtól. Egyszerű dalok akkordkíséretét tanultuk és néha a dalok
dallamát próbáltuk játszani. A helyzetet csak nehezítette az on-line tanítás. Nem voltak elérhetőek
semmilyen formában. A facebookon egy zárt csoportba raktam fel a tanulnivalókat, amiről
visszajelzést nem kaptam.
Összegezve, a diákok az alapokat tanulták meg, jócskán elmaradva, ami elvárható lehetne év
végére. Jövőre kisebb csoportokban, és a tehetségesebb diákokat egy csoportba osztva próbálom
meg a második évet.

Sajóbábony, 2020.06.12.

Nagy Iván
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Eötvös-Grafika
2019/2020
Éves beszámoló
Telephely: NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A tanév kezdetén már három csoporttal indultunk. A gyerekek létszáma 40 fölé emelkedett. A
csoportok megléte rugalmasságot eredményezett, ami a hiányzások számát is igazolja. Ha egyik
héten nem tudtak jönni, a következőn kettő délután találkoztunk.
Érdekes, kreatív feladatok, kötelező technikai gyakorlatok, pályázatok tarkították a
foglalkozásokat. Nagyon szépen teljesítettek országos, regionális dobogós helyezések születtek.
A kezdeti lelkesedés több esetben alábbhagy. A diákok egy része társakkal jön majd, ha
megbomlik az egység, már nincs marasztaló erő és ez probléma! A szülő hozzáállása szintén
szerepet játszik, mert engedi a gyereket csapongani a tanórán kívüli túlkínálatban, de egyikben
sem merül el igazán (2 hónapig járt karatéra, de most röpire, mert a haverok stb.).
Munkám során igyekeztem motiválni őket, több egymást követő feladatokat adni. Ami olyannyira
hatékony lett, hogy munkájuk pontosabb, gyorsabb lett. Minden órát 20-30 percben valamilyen
apróbb tárgy (csiribiri) lerajzolásával kezdtük több nézetből. Közben szorgalmasan váltogattuk az
eszközöket, valamint a kifejezés módját. A fejlődés szemmel látható, rengeteget változott
arányérzékük, technikájuk. A feladatok megoldási ideje behatárolttá, gyorssá vált, persze
hajtottam őket rendesen!
Igénylik a pörgést, a kihívásokat.
Külön foglalkoztam a rajz képességvizsgára jelentkezőkkel (Eötvös 5. évfolyamra történő
beiskolázás) a csoporton belül, hosszú heteken át készítettük a portrékat, csendéleteket grafikus
és színes megoldásait végig vonultatva. Mindenki sikeres felvételt nyert.
A digitális munkarend új kihívások elé állított mindenkit az oktatási platformokon. Azt
gondolom, sikeresen átálltam akár a főállásomban, akár a Garabonciás Művészeti Iskolában. A
gyors reakció, rugalmasság, szervezés könnyítette az alkalmazkodást a vezetőség és a
pedagógusok részéről. Igen motiváló volt a feltöltött videók az online órákról. Az emberben
megfordult a gondolat, hogy ezt én is megcsinálhatom! Igen hiányzott az oktatás, bármennyire is
hihetetlen a közvetlen kommunikáció a gyerekekkel. Kialakult a „mag” csoport, akik minden
egyes alkalommal részt vettek az órákon! Akiknek nem volt lehetőségük egyéb úton módon
juttatták el a házikat. Persze akadt negatívum, amikor a sokadik emailre, messenger üzenetre sem
jött válasz a szülők részéről. Ezt jól mutatják a visszajelzések mennyisége az új tanévvel
kapcsolatos jelentkezések, adminisztrációk! Ennyit számít a személyes kapcsolat, a jelenlét.
Szeptemberben bepótoljuk a kimaradt toborzási lehetőségeket!
Nyíregyháza, 2020. 06. 16.
Opre Edina Irén
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Beszámoló
Gitár tanszak- Orosz Gábor
2019/2020. tanév
1. Statisztika
Az idei évben összesen 6 növendékkel kezdtem a tanévet. A gitár órákról való hiányzás nem
volt kirívó, átlagosan 3,25 óra és csak indokolt esetben történt. A féléves tanszaki tanulmányi
átlag 5.
2. Éves oktató-nevelő munka értékelése, tehetséggondozás
Szabó Bálint képzésében a klasszikus gitár alapok a mérvadók, nagyon szépen teljesített egész
évben. Saját kérésére a jazz alapokba is belenéztünk, érdekli ez a téma, akkordok, skálák,
dalok. Szívesen játszik ilyen zenét, igyekeztem egy hasznos tudást átadni neki, sajnos a jövő
esztendőben egyetemi tanulmányai miatt már nem fog gitározni. Remélem azért a zene és a
hangszer szeretet megmarad és a megszerzett tudást tudja kamatoztatni.
Bodrogi Éva esetében a személyiség fejlesztés, a pódiumbiztonság fejlesztésén túl az
akkordok a szóló játék és a tabulatúrából való játék volt fókuszban. Talán Évával a
legkönnyebb dolgozni, ugyan nem ő a legtehetségesebb, de szorgalommal pótolja ezt. Egyre
magabiztosabban kezeli a gitárt, oktáv játék esetén is jól olvassa a kottát. Érdemes lenne
zenekarban kipróbálnia magát.
Viszont Váradi Kristóffal nem könnyű a munka. Sokat hiányzott felvételi és más indokokra
hivatkozva. Sikerült azért, ha szerényen is a kitűzött célt elérni nála, de nekem nagyon lassú
és megfontolt. Ugyanakkor kognitív képességei nem rosszak, stabilan olvassa a kottát két
oktávon és képes üres húrok segítségével basszuskíséretes dallamokat is eljátszani.
A székhelyen három különböző képességű fiú jár egy csoportba. Igyekeztem mindenki egyéni
képességeit klasszikus etűdökön keresztül fejleszteni, de a kamarazene is jelentős szerepet
kapott az órákon. Idén a barrés akkordok, a fekvésjáték, pengetővel való játék fejlesztése és a
tabulatúrából való játék volt az elsődleges feladat. Jó hatással van a fiúkra ez a képzési forma.
Mind a kottaolvasási készségük, mind a klasszikus technikai fejlődésük nagyon jó ütemben
valósult meg. Egyre jobb összhang alakul ki a kamarazenélés során. Azt tervezem, hogy
valamennyi növendék jövőbeni fejlesztése az idei évben megtanult technikai háttér
segítségével a zenekari gyakorlatban való használható igazi muzsikálásnak legyen az alapja.
Minden növendék szívesen használja a zenekari kíséreteket, amiket a Classroomon keresztül
küldtem nekik, amik vagy saját kíséretek vagy a youtubon elérhető alapok.
A zenei nevelésben sarkalatos pont a gyakorlás kérdése. Sajnos a gyerekek mind az iskolai
leterheltségük miatt, mind egyéb külön foglalkozásaik miatt, nem mindig a rendszeres
felkészülést részesítik előnyben. Bár nincs olyan növendékem, aki egyáltalán nem készül az
órákra, de a jövőben a rendszerességre és a tervezett gyakorlási módszerekre szeretném
szoktatni a növendékeket, hiszen lényegesen kevesebb energiával, nagyobb eredményt lehet
elérni. Nagyon jót tesz a zenekari játék, nem csak az együtt játék fejlődésében, de a
közösségben való muzsikálás személyiségfejlődésre gyakorolt hatása miatt is.
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3. Szülői kapcsolattartás, tapasztalatai
A szülők rendszeresen érdeklődnek személyesen, telefonon esetleg Facebookon. Szerintem
megfelelő mértékű a szülők jelenléte a növendékek zenei nevelésében. Nagyon pozitív, hogy
fontosnak tartják a szabadidő eltöltésének ezt a formáját.
Idén adminisztrációban kevesebb volt a teher, de még mindig úgy érzem, hogy felesleges és
nem célravezető adminisztrációs terheket ró az iskola a főtárgy tanárokra (tanmenet,
tematikus terv). Vagy minden gyerekre külön kellene készíteni évről-évre vagy senkiről, az
elektronikus napló lehetőséget ad az órai anyag óráról-órára történő beírására. Természetesen
év elején a tanár átgondolja, hogy mit is szeretne tanítani (néhány mondat, esetleg iskolák,
gyűjtemények vázlatosan), de mivel egyéni oktatásról van szó, így annyi tényező befolyásolja
azt, ami miatt csak fölösleges idő és energiapazarlás a tematikus tervek és a tanmenetek
gyártása.
ONLINE oktatás:
Gyorsan és zökkenőmentesen kialakult a rendszer, igyekeztem órarend szerinti időben
beosztani a gyerekeket a „személyes” találkozókhoz, persze lehetett rugalmasan is működni,
lévén nem voltunk igazán sem helyhez, sem időhöz kötve. Zoom és Classroom alkalmazás
segítségével folyt az oktatás. Jelentős digitális kottatárat tudtam megosztani a gyerekekkel,
egyébként szkennelve Classroomon keresztül kapták az anyagokat és feladatkiosztásokat a
heti rendszeres személyes találkozáson túl.
Tapasztalatok: Valószínűleg mindenki hasonló tapasztalatokról tud beszámolni: volt, akivel
könnyebb volt, volt, akivel nehezebb ez az oktatási forma. Érdekes, hogy volt olyan tanítvány,
aki egyszerűen szárnyakat kapott, és persze olyan is, akinek ez a néhány hét csak szinten
tartás volt.
Számomra, aki napi szinten használok különböző zenei, irodai programokat, döbbenetes volt,
hogy sem a szülők, sem a gyerekek nem rendelkeznek semmilyen digitális kompetenciával.
Csak a „kütyük” felületes funkcióit ismerik. Sokak számára probléma egy dokumentum
feltöltés, letöltés… A gyerekek nem tudják az internetet használni, pedig az élet szinte
valamennyi területén óriási segítség a digitális technológia használata. Nekünk, tanároknak is
picit magunkba kell nézni ez ügyben. Bevallom, én is rengeteget tanultam az elmúlt néhány
hétben.
A körülményekhez képest azt hiszem, sikerült megoldani a digitális oktatás adta
nehézségeket. Nagyon fárasztó volt a háttérzaj, amit végig az órák alatt tapasztaltam dacára a
Zoom viszonylag zajmentes környezetéhez (ez fokozottan jelent meg az értekezletek
alkalmával). És természetesen a hangminőségben is rengeteg kompromisszumot kellett
elviselni. Nekem ez volt a legnehezebb ebben az oktatási formában.
Miskolc, 2020.06.15.

Orosz Gábor
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A Garabonciás Művészeti Iskola Kisvárdai Telephelyének beszámolója
1. Létszámadatok:
Zeneművészeti ág

Garabinciás AMI
Kisvárdai Telephely
Évfolyam
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Összesen
Mindösszesen

szintetizátor-keyboard
létszám
20
11
1

citera
létszám
3

1
1
1
6

4
1
37
43

2. Fellépések:
Fellépések
Időpont

Helyszín

Alkalom

Vári
Emil
Nemzeti
2019.10.22 Általános
Ünnep
Iskola

Felkérő

Résztvevők

Csoport
létszáma Felkészítő

szintetizátoros,
Vári
Emil
citerás
Általános Iskola
növendékek

13

Pokol
Miklós

Vári
Emil
szintetizátoros,
Karácsonyi Vári
Emil
2019.1219. Általános
citerás
műsor
Általános Iskola
Iskola
növendékek

20

Pokol
Miklós

8

Pokol
Miklós

14

Pokol
Miklós

12

Pokol
Miklós

Vári
Emil
farsangi
2020.02.20 Általános
műsor
Iskola
Vári
Emil
farsangi
2020.02.21 Általános
műsor
Iskola

szintetizátoros,
Vári
Emil
citerás
Általános Iskola
növendékek
szintetizátoros,
Vári
Emil
citerás
Általános Iskola
növendékek

Kisvárdai
Várszínház és Nemzeti
2020.03.13
Művészetek
Ünnep
Háza

szintetizátoros,
Kisvárda Város
citerás
Önkormányzata
növendékek

3. Nehézségek:
A tanév során nehézséget jelentett a digitális tanrend bevezetése, mert a szülők többsége nem
részesítette ezt az oktatási formát előnyben. A március 16-tól bevezetett tantermen kívüli
digitális oktatást a tanulók többsége (a szülők többsége) nem volt hajlandó elfogadni, mivel
egyéni foglalkozásokon (ahol nem érintkeznek másokkal) a tanulók részvételét továbbra is
igényelték. Így a telephelyen a digitális oktatás mellett a hagyományos értelemben vett
oktatást is használnom kellett. Ez az időbeosztást nagyban nehezítette. Mindezek mellett
ezekre a tanulókra vonatkoztatva is kellett vezetni a digitális munkarendre vonatkozó
adminisztrációt. Ez sem kevés plusz időt vett igénybe (a jövőre vonatkozóan jegyezném meg,
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hogy lehetőségem kínálkozik Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úrral történő személyes
beszélgetésre, ahol megemlítem neki ezt az anomáliát).
4. Tapasztalatok:
A 2019/2020. tanév a kisvárdai telephely vonatkozásában az első tanév volt. Sikeres tanévet
zártunk, hiszen a tanulók mindegyike elsajátította azt a követelményszintet, ami az elvárt. A
járvány miatt nem tudták megmérettetni magukat, amit nagyon sajnálunk, hiszen többségében
nagyon tehetséges tanulókról van szó. Ezek a gyerekek péntek esténként és szombatonként
szívesen vettek részt zenekari próbákon. Ezeken a zenekari próbákon több tanuló is olyan
hangszeren tanult játszani, ami nem a választott főtárgyi hangszere volt. Az alkalmazott
módszertant tekintve, a tanítási órák sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már
tanév közben is sok tanuló szeretett volna beiratkozni a művészetoktatásba. Ezt természetesen
szeptember első tanítási napján minden további nélkül megtehetik. Ezzel kapcsolatosan az
általános tapasztalat az, hogy a művészetoktatásban tanuló gyerekeknek minél nagyobb teret
kell biztosítani a megmutatkozásra (a tehetségeseknek és a kevésbé tehetségeseknek
egyaránt), hiszen ezáltal a többi tanuló számára vonzóvá válik a tanulás, mert hiszen minden
gyerek szeret szerepelni, szereti azt, ha valamit csinál azt jutalmazzák. Nem kevésbe a szülő
számára is nagyon fontos, hogy a gyermekét, gyermekének tudását mindenkinek
megmutathassa. Ezért fontos a zenekarok, együttesek működtetése – egy telephelyen akár
több zenekar, együttes is – mert itt a kevésbé tehetséges tanulók is szerepet kaphatnak.
5. Digitális munkarend
A digitális munkarendre való átállás során a szülők részéről némi ellenállás mutatkozott ezen
oktatási forma iránt. Többen azzal érveltek, hogy mivel egyéni órákról van szó, ezért nem
értik, hogy miért is ne jöhetne a tanuló órára. Többen közölték, hogy nem kívánnak a
zeneoktatás területén tantermen kívüli digitális munkarendben tanulni. Amennyiben a
továbbiakban is megoldható a személyes kontaktot igénylő óratartás, úgy jönnek, amennyiben
nem úgy nem kívánnak járni a tanév hátralévő részében. Ebből kifolyólag a tanulók egy
részének a továbbiakban is személyes kontaktban történő tanítás volt, a másik részének pedig
tantermen kívüli digitális munkarendben folyt az oktatás. Itt szeretném megjegyezni, hogy az
ún. személyes kontaktú, hagyományos rendben történő órák hatékonysága lényegesen jobb
volt a digitális órákénál. Remélem, hogy a jövőben nem kerül sor arra, hogy ismételten
digitális térben folyjon az oktatás, mert ez a hatékonyságot, az órák élményét csökkenti.
6. Élménypedagógia
A zeneoktatásban a tanulók élményekhez juttatása elsődleges szerepet kell, hogy kapjon.
Enélkül a tanulók megtartása nagyon nehéz. Számomra a tanulók zenei élményekhez való
juttatása a zenekarok tevékenységén keresztül valósul meg. A kisvárdai telephelyen már ettől
az első tanévtől kezdve 4 zenekar működik. Így minden tanulónak lehetősége van az
együttzenélésre, a közösségekben való részvételre. A közösségépítés ugyanolyan hangsúllyal
van jelen ezeken az eseményeken. A tanulók megtanulják a hatékony együttműködést, az
egymásra való odafigyelést, barátságok szövődnek, társaságok alakulnak ki. Az élményekhez
juttatást segítik ezen kívül a különböző fellépések. Minden zenekar, együttes lehetőséget kap
a megmutatkozásra. A jelentősebb, fontosabb fellépéseken a profibbak, a hangsúlytalanabb
fellépéseken a kevésbé profibb együttesek kapnak lehetőséget. Ezen kívül szükség van a
tanulók egyéni megmutatkozásának lehetőségére is. Ennek legfőbb fórumai az iskolai és
egyéb rendezvények, ahol szintén fontos szempont az, hogy minden tanuló lehetőséget kell,
hogy kapjon (ünnepségek, hagyományőrző rendezvények, farsang…stb). Az egyéni órákon a
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tanárral való együttzenélés is az élménypedagógia egyik formája. A tanár nyugodtan kísérheti
a tanuló játékát különböző hangszerekkel, ami a tanuló játékára pozitív hatással van. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók alig várják azokat az órákat is, ahol a tanárral
együtt zenélhetnek. A tanár ezeken az órákon „csak” kísérőzenészként van jelen, így ezáltal a
tanuló a zenében meghatározó egyéniségnek érezheti magát.
7. Művészeti alapvizsga
Az idei tanévben két tanuló tett művészeti alapvizsgát. Egy tanuló szintetizátor-keyboard, egy
tanuló pedig citera főtárgyból. Az online alapvizsgával kapcsolatosan pozitív tapasztalataink
voltak. Ezen a téren az online vizsgáztatás sikeresen és eredményesen valósult meg. A
jövőben az online alapvizsgát szeretnénk támogatni, mivel tanulóink a saját környezetükben
stresszmentesen tudnak megfelelni és eleget tenni a vizsgakövetelményeknek.
Összegzésképpen elmondható, hogy a tavalyi tanévhez képest kevesebb eredményt értünk el,
de ez a koronavírus járványnak volt betudható. A következő tanévben remélem, hogy nem
lesz ilyen probléma és a kitűzött célokat és feladatokat teljes mértékben sikerül majd
megvalósítanunk.
Kisvárda, 2020. június 22.
Pokol Miklós
Főtárgytanár
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Év végi beszámoló
A 2019-2020-as tanévet öt növendékkel indítottam, ami sajnos a digitális oktatás okozta
nehézségek miatt négyre csökkent az év végére.
Az év első órája főként ismerkedéssel telt, bemutatkoztunk egymásnak a növendékekkel,
mindenki mesélt magáról egy kicsit. Próbáltam az egész év folyamán oldottabb, személyesebb
kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel, a legtöbb óra első pár percét mindig beszélgetéssel
indítottuk.
Több közös órát is tartottunk az első félév folyamán, melyeken a tanulók bemutathatták
egymásnak darabjaikat, majd pedig lehetőségük volt egymással is közösen eljátszani egy-egy
darabot.
Mivel a növendékek közül mindenki idén kezdte a szintetizátorozást, így az első fellépésünkre
az adventi koncerten került sor. Minden tanuló eljátszotta a szóló darabját, majd pedig
közösen velem együtt egy-egy darabot, melyeket akkordokkal kísértem. Mi, zenetanárok is
készültünk egy közös produkcióval, szintetizátor-kürt felállásban adtunk elő néhány
karácsonyi darabot, melyet követően üdítővel és süteménnyel vendégeltük meg a diákokat és
szülőket.
Az első félév legnehezebb részét az elsős növendékek órái jelentették számomra. Mivel év
elején ezek a növendékek írni és olvasni még nem tudtak és a betűket sem ismerték, így
színeket párosítottunk a hangokhoz, melyek segítségével könnyebben tájékozódtunk, és a
kották kiszínezése is nagy örömöt jelentett számukra.
A második félév nehézkesen indult, mivel januárban egy koncertturné miatt nem tudtam
tanítani, a helyettesítő kollega pedig sajnos betegség miatt nem tudta megtartani az órákat.
Februártól kezdve, az elmaradt órák pótlása miatt heti három órában találkoztunk a
gyerekekkel, amit nagyon élveztek, így hétről-hétre még intenzívebben tudtunk haladni a
tananyaggal.
Március közepétől a járvány következtében kénytelenek voltunk digitális környezetbe
áthelyezni a tanórákat. A digitális oktatásra való átállás – főként az első pár hétben – nagyon
sok kihívással járt. Ezek miatt a nehézségek miatt, sajnos az egyik növendékem nem is tudta
folytatni a zenei tanulmányait. A többi szülő és növendék nagyon segítőkészen és
együttműködően állt hozzá a kialakult helyzethez, rengeteg egyeztetés után sikeresen
kialakítottunk egy új rendszert és órarendet, amit a tanév végéig követni tudtunk. A Zoom és
Google Classroom nevű platformok nagy segítséget jelentettek ebben.
A digitális oktatás alatt sajnos nem volt lehetőségünk koncertezni, de sok új módszert és
tanulási formát kipróbáltunk, és úgy láttam, nagytöbbségében a gyerekek is élvezték ezt a
fajta oktatást.
Véleményem szerint a digitális oktatás nehézségei ellenére sikerült szépen haladnunk a
tananyaggal és a gyerekekkel és szülőkkel egyaránt sikerült jó kapcsolatot kialakítani.
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Pályakezdőként nagyon szerencsésnek érezem magam, az egész tanév folyamán rengeteg
segítséget és tanácsot kaptam a kollégáktól – kiváltképpen pedig a helyi koordinátortól –
melyek könnyebbé tették az egész éves munkámat.

Bekecs, 2020.06.15.

Pótor Márk
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Radvánszki Mária-Beszámoló 2019-2020-as tanév
A tanév során két előképzős csoportnak tartottam grafika foglalkozást. Ezeken az órákon a
tanulóim nagy örömmel vettek részt. Mindig kíváncsian várták a következő alkalom témáját.
A tanmenet kialakításakor figyelembe vettem a gyerekek életkori sajátosságait, olyan
tevékenységekre került sor, amit szívesen elvégeztek, valamint a feladatok kapcsolódtak
valamilyen neves eseményhez, alkalomhoz.

Tanév végére a lelkesedés visszaesett, de voltak gyerekek, akikkel folyamatos kapcsolatban
álltam a digitális oktatás során is. Ők minden héten, határidőn belül elküldték az elkészített
feladataikat. A legtöbb gyerek a Gmail levelezőrendszert tudta használni, mivel az
iskolánkban az alsó évfolyamon ezen a felületen történt a kommunikáció. Azonban akadtak
kivételek, akinek sikerült a Google Classroom felületén való eligazodás, így ők oda küldték
feladataikat.
Minden foglalkozásom során fókuszban az egyén és annak személyiségfejlesztése áll. Így a
távoktatás idején is olyan feladatokat kértem a gyerekektől, amiben saját egyéniségük jelenik
meg. Tapasztalataim alapján élményt nyújt a tanulóknak, ha fantáziájukat szabadjára
engedhetik és nem egy sablont kell követniük lépésről lépésre, hanem saját ötleteiket
valósíthatják meg egy-egy munkadarab elkészítésekor.

Ami számomra csalódást okozott tanév végén, az a naplóvezetés. Igyekeztem minden
hónapban pontosan vezetni a naplót. Arról viszont nem kaptam tájékoztatást, hogy az
előképzős tanulóknak szöveges értékelést kellene adnom, és ne osztályzatokat írjak a Kréta
felületre. Úgy gondolom, hogy ennek nem tanév végén kellett volna kiderülnie. Attól, hogy
nekem valami egyértelmű, másnak még nem biztos, hogy az. Viszont, ha szépen
elmagyarázom neki, valószínű, hogy megérti.

Összességében a tanév sikeresnek mondható. A jelenlegi helyzet által még jobban
megismerhettem tanulóim szociális hátterét (is), és ez a néhány hónap megtanított arra, hogy
még nagyobb türelemmel forduljak egy-egy gyerekhez. ☺

Nyíregyháza, 2020.06.15.

Radvánszki Mária
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Garabonciás Művészeti Iskola
Nyíregyháza – Móra telephely
Év végi beszámoló
2019/2020
Készítette: Rimán Barbara
Népi furulyán négy tanuló folytatta népi furulyás tanulmányait a 2019/2020-as tanévben a
Nyh-Móra telephelyen. Március közepéig tantermi keretek között zajlottak az órák. Az órák
beosztásában nehézséget a munkahelyeim összehangolása jelentett, de a szülők és a telephely
támogató hozzáállásával sikerült megvalósítani.

Március 16-tól kezdődően digitális oktatás vette kezdetét. Az átállás gyorsan megvalósult. A
szülőkkel telefonon vettem fel a kapcsolatot, akik az első perctől kezdődően partnerek voltak az
online oktatásra történő átállásban. Nehézséget az akkor még új program, a Zoom jelentett
számomra és a szülők-gyerekek számára is. A program feltelepítésében és használatában
telefonon, illetve Messengeren keresztül nyújtottam segítséget.

Örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek hétről-hétre várták a furulya órákat, örömmel és
mosolyogva jelentkeztek be egy-egy online órára. Az órák aktív résztvevői voltak. A gyakorlásukat
és a szorgalmukat tekintve is pozitív irányba történő változást tapasztaltam, amely köszönhető
annak is, hogy a gyermekek az otthoni tanulás során az idejüket szabadabban oszthatták be. Év
vége felé már érződött, hogy elfáradtak, de a kedvük és a lelkesedésük az óráink iránt ennek
ellenére nem változott (ami látható abból is, hogy egyetlen egy online órát sem hagytak ki).
Nehézséget némely esetben az internetkapcsolat okozott, amely a kép és a hang akadozását
eredményezte az órákon.

Teret nyerhettek a digitális oktatásban az online felületek. Sokszor alkalmaztam a
LearningApps-en, illetve a Wordwall-on megtalálható játékokat, illetve zenei feladatokat (amelyet a
Zoom segítségével a tanuló is tudott kezelni). A könnyebb tanulás érdekében videófelvételeket is
készítettem, ezeket a Classroomba töltöttem fel.
Az idei tanévben két közösségi programra került sor. Az egyik a Kisvárdán eltöltött nap
volt, ahova közösen utaztunk. Már a közös autóút nagyon jó hangulatban (énekléssel,
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beszélgetéssel, történetek mesélésével) telt. A Kisvárdán eltöltött néhány óra – a fellépés és az
arra történő készülődés (öltözködés, főpróba) mellett – lehetőséget adott másokkal való
ismerkedésre és egy-két közös játékra is. A növendékeim elmésélése és a szülők visszajelzései
alapján a gyerekek pozitív élményekkel tértek haza. A másik program a már évek óta
hagyományosnak számító karácsonyi szünet előtti közös délután, amely során karácsonyi dalokat
énekeltünk és furulyáztunk, valamint különböző közös játékokra is sor került.
A növendékek több fellépésen is részt vettek (1. sz. melléklet). A Móra Ferenc Általános
Iskolában megrendezésre kerülő rendezvényeken kívül résztvevői voltak a Kisvárdai Református
Templomban megrendezésre kerülő Karácsonyi hangversenynek (1. kép). A karácsonyi fellépést lázas
készülődés és nagy örömömre nagyon sok gyakorlás előzte meg.

1. kép – Karácsonyi hangversenyen

A tanulók az egész évben nagyon sokat fejlődtek. Új helyzetekben próbálhatták ki magukat – ez
alatt értve a fellépéseket és a digitális oktatást is –, ahol szerintem teljes mértékben helyt álltak.
Ezt a munkát szeretném tovább vinni és folytatni az elkövetkező tanévben is.
Nyíregyháza, 2020.06.15.

Rimán Barbara
1. sz. melléklet
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Beszámoló a harsányi Grafika csoport 2019-2020 tanévi munkájáról
Az idei tanév az első ebben az iskolában a Garabonciás képzés keretében. A képzőművészet iránti
érzékenyítésként folyamatosan tartottam rajzszakkört az előző években itt a harsányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában, ez tette lehetővé a grafikai csoport elindítását a szorgalmazásomra.
Főleg az alsós osztályokból sikerült összesen 16 főt beiratkoztatni szülői hozzájárulással. A tehetségesebb
felsősök mellett egyre hangsúlyosabb az alsósok érdeklődése a foglalkozások iránt. A tehetséggondozás mellett
minden érdeklődő gyermeket befogadunk, hisz mindenkiben ott lappang a művész. A rajzi önkifejezés
bátorítása, a tudatos megfigyelésen alapuló alkotó tevékenység öröme és a grafikai eszközök minél nagyobb
tárházának megismertetése a fő feladat részemről. A legjobb alkotásokkal alkalomadtán pályázatokon is
megmérettetnek a gyerekek, ahol az újszerű élmények és a sikerélmény alkotói és személyiségfejlesztő ereje
vitathatatlan. A felkészítő tanárnak pedig visszaigazolás - és inspiráló erő az alkotásra.
A későn érdeklődő, illetve más okból akadályoztatott, de érdeklődő gyerekek elől nem zártam el a foglalkozások
látogatásának lehetőségét, mint korábban, az iskolai szakkörök alkalmával sem. Így a beiratkozott 16 fő helyett
rendszeresen 20 fő felett volt a foglalkozásokon a részvétel.
A heti egy napos alkalom helyett február végétől az alkalmanként előfordult akadályoztatások pótlásos
megoldása helyett áttértünk a heti két alkalomra, hétfőn és csütörtökön tartva foglalkozást a gyermekeknek. A
beiratkozottak számára mindkét alkalom kötelező volt az órarend szerint, 2-2 óra keretben a Grafika és
festészet alapjai, valamint a Vizuális alkotó gyakorlat című foglalkozáson. A nem beiratkozott gyerekek számára
továbbra is biztosítottuk a részvétel lehetőségét és igény szerint egyik, vagy mindkettő alkalommal.
A foglalkozásainknak nem jellege a „versenyistálló”, vagyis a mindenáron rajzpályázatokon részvétel, csak amire
vállalhatóan fel tudtunk készülni, illetve a tanprogramba be tudtuk illeszteni. Minden évben az iskola névadója
névnapján, Mátyás nap ünnepi hetében iskolai rajzverseny történik, melyhez a foglalkozásunk is lelkesen
csatlakozott és elsősorban a foglalkozásunkon résztvevők lettek a díjazottak. Alkalmi kiállítást készítettünk a
település időközi polgármester választására az iskolába szavazni jövő felnőtt lakosok számára, mely kifejezetten
a grafikai csoport munkáiból állt. Ez is népszerűsítette a munkánkat. Előző években már vidéki iskolák is
pályázhattak a komlóstetői iskola Miskolc városi március 15-i ünnepi rajzkiállítására, a „Magyar vagyok…
határok nélkül” címen. Ahogy korábban is, most is értünk el sikereket, állítottak ki tanulóink munkájából.
Sajnos a márc. 13-i díjkiosztás és kiállítás megnyitó a járvány elleni védekezés korlátozó rendelkezései miatt
elmaradt. A kiállítás mai napig fenn van és látható a Művészetek Háza galériájában.
Sajnos a falusi iskolákkal egyező módon a digitális foglalkozásmódra áttérés technikai akadályokba ütközött, az
online foglalkozás kialakítása kudarcba fulladt, és a tanulók motivációjától az iskolai, főleg kezdeti digitális
túlterhelés elvonta az energiákat, a szülői figyelmet a grafikai foglalkozásunkon részvételtől, igyekezetünk
ellenére (Messenger csoport, telefonos kapcsolat szülőkkel, facebook-csoport létrehozás). Nem tudtuk
teljességében megélni az alkotás közös és folyamatos örömét. Hiányzott a gyerekek számára a közvetlen tanári
inspiráció, vagyis az élménypedagógiai vonzerő oltódott ki, a minden alaklommal megélt alkotás öröme az új
grafikai anyagokkal, eszközökkel ismerkedés lehetősége szűnt meg.
Az iskola adta tantermi digitális lehetőségeket eddig is kihasználtuk (digitális tábla) témakereséshez, illetve
rajztéma vetítéshez. A mostani kényszer további lehetőségek megismerésére adott alkalmat, főleg elméleti
ismeretekhez (művészettörténet), internetes 3D-s „múzeumlátogatás”-hoz, grafikai technikák oktatófilmekkel
bemutatásához, melyeket a későbbiekben alkalmazhatónak tartok, ha ősszel rendesen elkezdődik a tanítás is.
A gyerekek kiállított munkái itt láthatók – VOLT EGYSZER EGY RAJZVERSENY ÉS KÉT KIÁLLÍTÁS –
2020 címmel:

https://www.facebook.com/groups/238293070653346/
Miskolc, 2020.06.14.
Tisztelettel:

Sólyom Ferenc, foglalkozásvezető rajztanár
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Beszámoló 2019-2020. tanév
Népi játék és hagyomány
Tanító: Szatmáriné Csécsi Andrea
A népi játék és hagyományfoglalkozás, 2019. első hetétől indult a Kisgyőri Általános Iskolában.
Az első osztályos osztályfőnökként vállaltam ezt a plusz tevékenységet a tanulók részére. Az
osztály 13 főből áll, 6 lány és 7 fiú a nemek aránya, ami szinte már ideálisnak mondható a páros
játékok, táncos formátumok alkalmazásánál.
Kedvelt időtöltésnek, hasznos tevékenységnek bizonyult a heti két óra. Kitekintést nyerhettek a
hagyományok, szokások, az egyházi ünnepek területén is. Olyan plusz dolgokat, információkat
kaptak, amit a családi környezetből nem tudtak elsajátítani, megismerni. Nem is beszélve a
rengeteg közös élményről, amit ezen a foglalkozásokon együtt élhettek át. A tanulás mindig a
konkrét, gyakorlati tapasztaláson alapult. Ezek mind összetartó erőként jelentkeztek éves
munkánk során.
Az iskola rendezvényein sokszor szerepeltünk, megmutattuk magunkat, már szeptember végén a
Magyar népmese napján, majd folytatódott a sor a Népi játék napja alkalmára való tényleg aktív,
énekes, táncos csatlakozással. Élményekkel teli pillanatokat szereztek ezzel iskolatársaiknak, a
pedagógusoknak és legfőképpen szüleiknek.
Csak pozitív tapasztalatokról számolhatok be. A foglalkozásokat mindig ünnepkörök köré
szerveztem, ami dalokkal, versekkel, játékokkal, mesékkel, kézműveskedéssel tették teljessé az
órákat.
Nagy projektünk a Luca napi ünnepkör volt. Itt a szülők is aktívan részt vehettek a népi
hagyományt bemutató játékot követő kézműves foglalkozással kibővített projekt napon.
Élményékkel gazdagon, gyermekükre méltán büszke szülőként mehettek haza.
A közvetlen tapasztalásokon és a gyerek aktív cselekvésén keresztül próbáltam meg az
ismereteket átadni. Elsősorban a személyes készségek fejlesztését tűztem ki célul. Ezáltal
fejleszteni az önismeretet, önértékelést, az egyéni felelősségvállalást és a szociális kompetenciákat.
A tevékenységközpontú tapasztalati tanulás, nemcsak élményszerű, de célszerű is ebben az
életkorban alkalmazni. A megfelelő motiváció pedig elengedhetetlen a sikeres tanuláshoz.
A digitális oktatás is kellő keretet biztosított az órák, foglalkozások megtartásához. Kellő
alapossággal és felkészüléssel biztosítani lehetett a tanulók csatlakozását, az érdeklődés hétrőlhétre törtnő fennmaradását.
Kisgyőr, 2020. 06. 15.
Szatmáriné Csécsi Andrea
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2019-2020 tanévi beszámoló
A 2019-2020-as tanévet 16 növendékkel kezdtem meg, melyből később a teljes
létszám 6-ra változott. Egy időre lehetőségem nyílt hátrányos helyzetű gyerekekkel
foglalkozni. Kivétel nélkül nagy lelkesedést tapasztaltam, igaz volt, akit elsősorban az
motivált, hogy legalább addig sem kell közismereti órákon részt vennie, de ez csak pár
tanulónál volt így.
A tanév során terveztem számos fellépést. De sajnos ezek közül nem sok valósult meg.
Volt olyan tervezett rendezvény, ami a szervező betegségéből fakadóan maradt el, ilyen volt a
mikulás napi, vagy karácsonyi koncert, amit a Bársony telephelyen tartani szoktunk. Sajnos a
vírus helyzet miatt a szintetizátor verseny és egyéb betervezett fellépések is elmaradtak. A
növendékekkel felkészültünk ezekre az alkalmakra, és otthoni körülmények között a
családnak kellett előadniuk a megtanult darabokat.
A versenyekre tudatosan szeretem felkészíteni a növendékeket. Nem mindenki
alkalmas arra, hogy tudja kezelni a stresszt és az ezzel járó helyzeteket. Ebben az évben egy
növendékemmel készültünk szintetizátor-keyboard versenyre, ahol két kategóriában is
szerettünk volna indulni. A tanmenetbe beleépítettem ezeket a darabokat, és már első félévben
elkezdünk készülni rá. A felkészülést úgy szoktam felépíteni, hogy megtanuljuk a darabokat
fejből, és amikor mindent sikerül megvalósítani, gondolok itt a dinamikára, érzések átadására,
eltesszük a darabot egy-két hónapra. Ez idő alatt a tudás leülepszik és elmélyül. Később újra
elővesszük, leporoljuk és ha szükséges újra tanuljuk. A vírus helyzet miatt sajnos a verseny
elmaradt.
A tanév során legtöbbször a motiváció és lelkesedés elvesztésével találkozom. Sajnos
nem mindenkinél válik be az a módszer, de legtöbbször igen, hogy a tanmenettől kicsit eltérve
kiválasztunk egy olyan darabot, dalt, amit nagyon szeret a növendék.
A telephelyekkel kapcsolatban (Székhely, Bársony) teljesen együttműködőek voltak a
felek. Mindkét helyen, rendelkezésre álltak az eszközök a minőségi oktatáshoz. Szintetizátor,
digitális zongora, zene lejátszására alkalmas eszköz, valamint tábla. A Bársony telephelyen
nagyon segítőkészek az osztályfőnökök, tanárok, és az iskola vezetése is, ezért, ha valami
okból kifolyólag nem a szokott időpontban tudom az órát megtartani a növendéknek,
segítenek termet biztosítani és minden akadályt igyekeznek elgördíteni a tanítás útjából.
Az élménypedagógiát már korábban is igyekeztem használni az óráim során. A
fiatalabb növendékeknél rendszeresen csináljuk azt, hogy egy új darab tanulása során sétálnia
kell az lüktetéshez alkalmazkodva, gyorsabb és lassabb tempóban. Ez főleg 3/4 -es lüktetésnél
tud érdekes lenni. Új darab tanulása esetén mindig meghallgatjuk interneten az eredeti művet.
amelynek részletét tanuljuk. A ritmus imitációkat is nagyon szeretik, és nagyon hasznos
számukra ismeretlen darabok ritmusának feltérképezésében. Amikor már teljes egészében
összeáll egy új mű. akkor kiválasztunk hozzá egy kíséretet, hangszint, ami illik a műfajhoz,
stílushoz. Ez lesz, amiben fogjuk majd játszani, de érdekesség képen szabad kezet szoktam
adni a gyerekeknek, és kipróbáljuk más style- beállításokkal is a darabokat, hogy mennyire
tudnak alkalmazkodni hozzá és mi az, amit el tudnak még képzelni az adott darabhoz. Nagyon
szokták élvezni ezt a fajta játékosságot és kreatív tevékenységet.
Állíthatom, hogy a szülők és a gyerekek is nagyon jól vették a digitális oktatás
nehézségeit, és sikerült a legtöbbet kihoznunk közösen az elmúlt hónapokból.
Miskolc, 2020.06.15.
Tar Balázs
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Éves beszámoló
2019-2020
Az idei tanév úgy gondolom, mindenki számára váratlan fordulatokat hozott. A márciusban bekövetkező
változások alapjaiban formálták át az egész eddigi munkánk és a már megszokott oktatási módszereink
alapjait. Az online oktatással kapcsolatos tapasztalataimra a későbbiekben visszatérek majd, de először
összefoglalnám az első félév eseményeit.
A szeptemberi évkezdés az eddigiekhez hasonló módon zajlott, talán most egy kicsit gördülékenyebben. Tuzséron
16 fővel kezdtük az évet, itt egy új tanulót vettem föl az eddigiek mellé. Szépen, magukhoz mérten látványosan
haladnak, fejlődnek a gyerekek, amit ebben a mozgalmas félévben sikerült is nekik megmutatni. Rengeteg
szereplési lehetőségünk adódott, ahol a gyerekek nagyon szépen, összeszedetten játszottak és örömmel, izgalommal
vettek részt ezeken az alkalmakon. Az első fellépés a Zene világnapja alkalmából szervezett városi koncert volt,
októberben. Novemberben három hangszerbemutatós koncertet is szerveztünk, ahol a műsor nagy részét az én
növendékeim játszották. Ezután szerepeltünk az óvodai családi napon is. Decemberben a Luca napi
színjátékban szerepeltek az énekes lánykáim, majd a városi karácsonyi koncerten a citerások kísérték a kórust.
Rövid szünet után januárban a Lónyai napokon az egész tagozat bemutatkozott. Hálás vagyok, hogy fölfigyeltek
ezekre a gyerekekre, és hogy ennyi lehetőséget kaptunk. Az is meglepő és örömteli számomra, hogy a nyíregyházi
tagozatokkal szemben itt megmaradtak a felső tagozatba lépő gyerekek! A második félévben viszont nem
kedvezett nekünk ez a megváltozott helyzet, több műsorszámmal is készültünk a házi versenyre, amit örömmel
vártak a gyerekek, és volt, akivel nagyobb megmérettetésben is lett volna részünk a Cívis Országos Népzenei
versenyen. Sajnos ezek elmaradtak, ezeket már nem tudjuk pótolni. Félek attól, hogy nagyon nagy lesz a
lemaradás a gyerekeknél, és attól is, hogy szeptemberben sokan kimaradnak majd, főleg a nagyok. Őket nehéz
lesz megtartani, visszacsábítani. Ezeknek a gyerekeknek mindennél fontosabb a személyes kapcsolat, és sajnos
nagyon hosszú volt ez az online oktatási időszak. Egyébként itt hangszer és egyéb felszereltség híján nem is
működött. Megpróbáltuk a lehetetlent, nagyjából minden gyerekkel megmaradt a kapcsolat, kiadtuk a heti
feladatokat, de számottevő haladás nem volt, úgy gondolom, még szinten tartás sem.
A nyíregyházi tagozatokon mindig nehezebben indul meg a tanítás, a szokásos terem és órarendváltozások miatt,
ez az idén sem volt másképpen. 12 tanulóval kezdtem a tanévet, a kimaradó 4 gyerek helyébe 6 új növendék jött.
A tényleges munkát csak szeptember második felében sikerült elkezdeni. Itt nem volt olyan mozgalmas a tanév,
mint Tuzséron, viszont a második félév online rendszere meglepően pozitív eredményeket hozott. Ami nagy
örömömre szolgált még az őszi időszakban, az a batyus bál megszervezése, lebonyolítása volt. Ennek terve,
gondolata már évek óta ott volt a fejemben, de csak most sikerült megvalósítani. Úgy gondolom, hogy nagy szerepe
volt ebben a koordinátorunknak, akivel nagyon jól és hatékonyan sikerült együttműködni. Az iskola vezetősége is
szívesen fogadta az eseményt, a siker pedig nem is maradt el. Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk a szülőktől,
gyerekektől és az ott dolgozó kollégáktól is. Szeretnék hagyományt teremteni ezzel az eseménnyel, és már meg van
a jövő évi terv is erre vonatkozóan. Ezt követően a gyerekekkel már a karácsonyi-félévi koncertre készültünk,
ami számomra a legkedvesebb esemény a koncertek, fellépések sorában. Itt mindkét tagozatom együtt szerepel, és a
szolfézs csoportjaim is. Az idén is sikerült bevonni Dósa Misi kollégám növendékeit is, nagyon jó volt az
együttműködés, a közös szereplés. Sikerült egy nagyon jó hangulatú, változatos műsort összehozni. A második
félévben a márciusi változások kezdetéig több gyerekkel a Debreceni versenyre készültünk, sajnos ez félbe maradt.
Ami még újdonság lett volna ebben az időszakban, az a Házi versenyünk megszervezése, és áthelyezése az Eötvös
iskolába. Az intézmény vezetősége örömmel fogadta ezt az eseményt is, a szervezésben és az előmunkálatokban is
segítségemre voltak, nagyon pozitív a hozzáállásuk. Ebben az évben ez is csak terv maradt, de bízom a sikeres
folytatásban jövőre! Az online oktatásra visszatérve pedig annyit elmondhatok, hogy itt viszonylag gördülékenyen,
már az első héten sikerült átállni a rendszerre. Kivétel nélkül minden gyereket és szülőt sikerült bevonni, és heti
kétszeri rendszerességgel tudtam az egyéni és a szolfézs órákat is megtartani. Volt több olyan növendékem is,
akivel hatékonyabban tudtam dolgozni, mint az iskolában, a személyes találkozások alkalmával. A tuzséri
utazások elmaradása következtében pedig lényegesen több órát is tartottam így, mint ami az órarendben szerepelt.
Vannak persze negatívumai ennek a rendszernek, de még is én rengeteg dolgot megtanultam ebben az
időszakban, és sok mindent meg is szeretnék ebből tartani a jövőben.
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Végül még egy dolog, amire ki szeretnék térni: a tervem az volt, hogy szeptembertől a tuzséri telephelyre már nem
járok tanítani, helyette itt fölépítek egy egész tagozatot, könnyebb lenne egy helyre fektetni az energiát és az
utazások is megszűnnének. Ennek a megszervezése azonban több időt vesz igénybe, amire ebben a félévben sajnos
nem volt lehetőségem. Úgy gondolom, a szeptemberi időszak rövid lenne erre az átszervezésre, így valószínűleg
elhalasztom ezt a tervet, és az évet a szokásos felosztásban fogom elkezdeni.
Nyíregyháza, 2020.06.15.
Uhrin Klára
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