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I. BEVEZETÉS
1. 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.

2. Jogi relevancia
A tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak el kell végezniük a
pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.
A tanév pedagógiai munkájának eredményességéről szóló beszámolót a nevelőtestület
fogadja el. 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 2020/2021-es tanévben a szükséges eszközökkel. A tanév
kezdetén megtörténtek a tárgyi eszközök átvétele, a tanév végén pedig a tárgyi eszközök
visszavétele telephelyenként, szaktanáronként. Az év közben elavult, elromlott eszközöket
bejelentették 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 2020/2021-es tanévben 37 pedagógus kezdte meg munkáját
intézményünkben.
Ez alapján és az előzetes tervek szerint a következőképpen alakult telephelyeink
pedagógusainak névsora, valamint a heti tanórák és a heti munkaidőbeosztások alakulása:
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Sorsz.

Pedagógus

Munkakör

Heti
tanóra

Heti
munkaidő

1.

Aros Lilla Kitti

citera, zongora, szolfézs
tanár

8

12

2.

Balogh Tamás

néptánc tanár

12

18

3.

Batáriné Eördegh Éva

szolfézs, furulya tanár

18

28

4.

Bányai Melinda

magánének tanár

3

5

5.

Dósa Mihály

szintetizátor oktató

10

15

6.

Dr. Bánhidi Lászlóné

színjáték oktató

8

12

7.

Dr. Kucskárné Izsó Angelika

színjáték oktató

8

12

8.

Dr Szabóné

28

40

Bugán Ágnes

népzene, szolfézs, tanár

9.

Ducsai Tiborné

színjáték oktató

20

31

10.

Dulibán-Grajz Andrea

tánctanár

6

9

11.

Duliczki Tamás Gábor

szintetizátor oktató

17

26

12.

Ferenczi József

szintetizátor oktató

14

22

13.

Galambosné
Kiss Erzsébet

szolfézs,
oktató

20

31

14.

Hajdu-Szabó Adrienn

néptánc tanár

16

25

15.

Hódi Klára Katalin

ének tanár

8

12

16.

Hornyákné Gál Andrea

népzene, szolfézs tanár

23

35

17.

Hoskó Orsolya Margit

színjáték oktató

8

12

18.

Kacsenyák Gábor

citera tanár

8

12

19.

Knóth Judit Viktória

zongoratanár

6

9

20.

Komjáthy Melinda

zongoratanár

8

12

21.

Krucsainé

szolfézs,

Somogyi Éva

szintetizátor oktató

7

11

22.

Lukács Éva

szintetizátor oktató

18

28

23.

Lukácsné Tulipán Tünde

szintetizátor oktató

19

29

24.

Marincsák Réka

tánctanár

14

22

25.

Mészáros Béla

népzene tanár

1

2

26.

Nagy Iván

szintetizátor oktató

20

31

27.

Opre Edina Irén

grafika tanár

12

18

28.

Orosz Gábor

gitártanár

5

8

29.

Pokol Miklós

népzene tanár

20

31

30.

Pokolné Pisák Gabriella

szintetizátor oktató

20

31

31.

Rasztóczky Emese

népzene oktató

2

3

32.

Rimán Barbara

népzene, szolfézs, tanár

6

9

33.

Sólyom Ferenc János

grafika tanár

4

6

34.

Szatmáriné Csécsi Andrea

népzene oktató

2

3

35.

Tar Balázs

szintetizátor oktató

6

9

36.

Uhrin Klára

népzene, szolfézs, tanár

26

40

37.

Vantyuch-Varadi Erzsébet

dráma és színjáték oktató

2

3

szintetizátor
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2.2. Tanév közbeni fluktuáció
A tanév közben változás nem történt. Kollégáink megállták a helyüket, tudásukhoz és
tehetségükhöz mérten vitték végig a tanévet.

3. Telephelyek
Telephelyeinken pedagógusaink az intézmények vezetőségétől, nevelőtestületétől megfelelő
segítséget kaptak a tanév során munkájuk végzéséhez. A hatékony és sikeres közös munka
érdekében a folyamatos kapcsolattartást igyekeztünk fenntartani, melynek köszönhetően a
telephelyeken alapvetően zavartalanul folyt az oktatói-nevelői munka. A visszajelzések
alapján körvonalazódott, hogy egy telephely vezetősége nem volt hatékonyan
kommunikatív, a járványszabályok miatt nagyon bezárkóztak, nem informálták a kollégát az
esetleges változásokról, így ő nem egyszer feleslegesen utazott ki tanítani. A jövőben
orvosoljuk ezt a kommunikációs hiányosságot.

4. A telephelyek tanuló adatai a 2020/2021-es tanévben
Intézményünkben képző-és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet és
zeneművészet tanszakon tanulnak növendékeink egyéni és csoportos foglalkozás keretében.
Valamennyi művészeti ág tanulóinak létszámának növelése fontos cél intézményünkben.
Mind a régi növendékek megtartása, mind újak bevonása kiemelkedő feladata minden
pedagógusnak, illetve az intézmény vezetőségének egyaránt. Erre vonatkozóan többféle
propagálási formát is bevetettünk, külön művészeti ágra vonatkoztatva új információdús
szórólapot készítettünk, elérhetőek plakátok minden méretben, valamint instrukciókat
adunk pedagógusainknak a cél elérése érdekében. Néhány esetben különösen elkelt a
segítség, az iránymutatás, a metodika.
Pedagógusainkat arra ösztönöztük, hogy a telephelyek vezetőségével, valamint a telephelyi
koordinátorral tartsanak folyamatos kapcsolatot. A koordinátor nagy mértékben segítheti az
előkészítő és az év közbeni munkát, ám néhány esetben a kapcsolattartás, a kommunikáció
nem volt sikeres. Erre a jövőben még nagyobb figyelmet fogunk fordítani!
A 2020/2021-es tanévben a tanulói létszáma finanszírozási tételek figyelembevételével a
következőképpen alakult.

Kategória
Egyéni

Létszám
309 fő

Csoportos alapfok
Összlétszám:

518,5 fő
827,5 fő
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4.1. A telephelyek tanulói létszáma

Telephely

Létszám

Bekecs

7 fő

Harsány

16 fő

Kisgyőr

24 fő

Kisvárda

50 fő

Komoró

9 fő

Miskolc - Bársony

168 fő

Miskolc - Herman

3 fő

Miskolc - Székhely

17 fő

Napkor

42 fő

Nyíregyháza - Arany

20 fő

Nyíregyháza - Eötvös

77 fő

Nyíregyháza - Móra

70 fő

Sajóbábony

28 fő

Sajóhídvég

109 fő

Sajókeresztúr

6 fő

Sajóvámos

14 fő

Tiszabezdéd

15 fő

Tiszalúc

201 fő

Tuzsér

118 fő

Összesen:

994 fő

A tervet és a tényleges létszámot összehasonlítva van némi eltérés. Nem vagyunk
elkeseredve, de megelégedve sem a tervezettnél kevesebb létszámmal, így a következő
tanévre máris ez elsődleges célkitűzésünk, hogy intézményünk növendéklétszámát növeljük!
Év közbeni jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelem benyújtása nem volt.
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4.2. Hátrányos helyzetű tanulók
Az alábbi táblázat mutatja, mely telephelyen milyen helyzetű növendékeink vannak.
Telephely

2H

3H

RGYV

4

1

1

4

SNI

BTM

Bekecs
Harsány
Kisgyőr

8

Kisvárda

1

Komoró

3

Miskolc - Bársony

7

11

2

Miskolc - Herman
Miskolc - Székhely
Napkor

4

Nyíregyháza - Arany
Nyíregyháza
Eötvös

2

-

Nyíregyháza - Móra

1

1

Sajóbábony

7

3

Sajóhídvég

36

32

Tiszabezdéd

3

6

Tiszalúc

15

76

12

5

11

Tuzsér

11

69

8

1

6

Összesen

90

203

47

13

59

6
16

3

35

Sajókeresztúr
Sajóvámos
1
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4.3. Művészeti alapvizsga
A 2020/2021-es tanévben tizenöt növendék fejezte be alapfokú művészeti tanulmányait.
Művészeti alapvizsgára tíz tanuló adta be kérelmét. A vizsgát online tartottuk meg 2021
június 5-én. A tavaly bevezetett online vizsgáztatási rendszert továbbfejlesztve idén még
alkalmasabbnak bizonyult a folyamat. Valamennyi növendék sikeresen tette le a művészeti
alapvizsgát.
Egy tanuló esetében művészeti záróvizsgát tartottunk.
Név

Tanszak

Eredmény

Bilej Gergő

billentyűs

Sikeres alapvizsga

Bónizs Szabolcs

pengetős

Sikeres alapvizsga

Ferenczi Petra

billentyűs

Sikeres alapvizsga

Horváth Cintia

színjáték

Sikeres alapvizsga

Horváth Leila

színjáték

Sikeres alapvizsga

Iván Máté Domonkos

akkordikus

Sikeres alapvizsga

Lukács Levente

billentyűs

Sikeres alapvizsga

Simon Lóránt

grafika

Sikeres alapvizsga

Spinyhért Antal

néptánc

Sikeres alapvizsga

Spinyhért Zsófia

néptánc

Sikeres alapvizsga

Kozák Kitti

néptánc

Sikeres záróvizsga

4.4. A következő tanévre való jelentkezések alakulása
Az alapfokú művészeti iskolánkba a tanulói jogviszonyt minden tanévben meg kell újítani.
Ennek megtételére több lehetőség is biztosított: elsődlegesen a honlapunkról
letölthető jelentkezési lap benyújtásával iratkozhatnak be növendékeink a 2021/2022-es
tanév művészeti képzéseire. A növendékekkel és a szülőkkel való egyeztetést követően 2021
május hónapban elindítottuk a jelentkezést. Az előző tanévben bevezetett - a pandémia
következtében szükségessé vált - online jelentkezési rendszert alkalmaztuk idén is. Minden
kolléga, telephelyi koordinátor, valamint minden növendék számára elérhetővé tettük az
online jelentkezési lapot, a befizetés lehetőségére biztosítottunk egy megadott
bankszámlaszámot. Régi növendékeink többsége így sikeresen jelentkezett.
Szeptemberben a pótbeiratkozás alkalmával új növendékeket toborzunk meglévő
telephelyeinken.
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III. A 2020/2021-ES TANÉV RENDJE
1. A tanév rendje
A nevelési év, a tanév helyi rendjét betartottuk, az első félévben elért tanulmányi
eredményekről a szülőket 2021. január 31-ig értesítettük, az év végi értesítőt a
munkatervben meghatározott szabályok szerint alkalmaztuk.

2. Digitális oktatás
Magyarországon a 2020 márciusában bekövetkezett súlyos járvány helyzet nem várt
fordulatot eredményezett iskolánk oktatásban. A 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározatot
követve a koronavírus miatt új munkarend került bevezetésre. Sok kollégának nehéz volt az
azonnali átállás, főleg a kistelepülések növendékeit volt nehéz elérni és bevonni a digitális
oktatásba. Sokat tanultunk ebből a helyzetből, a digitális oktatás adta nehézségekből, így
ebben a tanévben igyekeztünk időben felkészülni, ha újból bekövetkezne az online oktatás.
A tanévet a megszokott kerékvágásban kezdtük, bár novembertől a középiskolába járó
növendékeink nem látogathatták a művészeti órákat sem, mivel az ő számukra digitális
oktatást rendelt el a kormány. A járvány helyzet nem javult, ezért március 8. naptól az
iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került ismét
megszervezésre. A digitális munkarend meghatározása értelmében a tananyag kijelölése, a
tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más,
személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában kellett megtörténnie. Hogy a tananyag
tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló
tanulmányi követelményeinek teljesítésére, ezért a Kréta napló, Kréta DKT-t, a Google
Classroom és a Google Meet alkalmazást vezettük be és használtuk online óráink
megtartására.
2021. március 08. – 2021. március 31. közötti időszakban ellenőrzést tartott intézményünk
vezetősége a digitális oktatásban résztvevők (pedagógus-növendék-szülő) közötti
kommunikáció, az iskola által megadott platformokon történő interakció meglétéről,
valamint a tananyag feltöltése, az órák megtartásának dokumentálása, a növendékek
visszajelzése, ellenőrzése és értékelése területén.
Az ellenőrzést lefolytató bizottság minden esetben jegyzőkönyvvel zárta a vizsgálatot. A
bizottság egyeztetett arról, milyen lépések megtétele szükséges a tapasztalt problémák
orvoslására, mivel számos esetben fedeztünk fel hiányosságokat. Erre vonatkozóan
alternatív megoldások születtek: Amint a szabályozás engedi, az elmaradt órákat pótolni kell.
Az órapótlás történhet tömbösítve, összevonva, esetlegesen közösségi program keretében
megszervezve. Ahol egyik sem működött, ott erre az időszakra intézményünk vezetője
felmondta az érintett kolléga szerződését.
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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)
Március hónaptól az online oktatás bevezetése következtében érdemben nem tudtuk
megtartani művészeti ágainkhoz tartozó ünnepeinket a személyes találkozás korlátozása
miatt.

4. Nevelőtestületi értekezletek
Időpont

Esemény / téma

Helyszín

2020.08.28.

Tanévnyitó nevelési értekezlet

online

2021.02.06.
2021.06.03-11.

Félévi nevelési értekezlet
Év végi adminisztráció, értekezlet

online
3526 Miskolc, Bulcsú út 6.

5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Időpont

Esemény / téma

Felelős

Eredményességi mutató

2020/2021

Szülői értekezlet

Minden kolléga

Telephelyenként az iskolai
értekezletekhez kapcsolódva

A kollégáink a tanév első heteiben a helyi intézmények szülői értekezleteit nem tudták
látogatni, mivel a szülők nem léphettek be az iskolák területére. Így a személyes találkozások
korlátozása miatt sok esetben kollégáink telefonon történő megbeszélést, egyeztetést
folytattak, valamint az osztályfőnökökkel kooperálhattak, ezáltal ismeretet szerezve
tanítványaikról. Mindez fontos lépése volt az évkezdésnek. A beérkezett visszajelzések
alapján a legtöbb telephelyen nem ment gördülékenyen a fent említett okok miatt ez a
feladat.
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6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai
nyílt napok tervezett időpontja
A telephelyeken történő bemutató foglalkozások, fellépések, előadások listája a
mellékletben található. A pandémia és a szabályozások miatt számos tervezett rendezvény,
fellépés és előadás elmaradt.

7. Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére
Az alapfokú művészeti iskoláknak meghirdetett versenyeken az Oktatási Hivatal látja el a
versenyszabályzatban leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével
összefüggő feladatokat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag
támogatott művészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét
és időpontjait közzétettük. A legtöbb versenyt online bonyolították le.
Intézményünk rendezte meg az V. Országos Elektroakusztikus-Zenei Versenyt. Minden fontos
lépést megtettünk az előkészületi folyamatokban. A verseny időpontja: 2021. április 23-24.
Miskolc, Bartók Béla Zeneművészeti Intézet – de ez a nagyszabású verseny is online került
megrendezésre.
Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyeken való részvételek és
elért eredményeinek listája a mellékletben található.
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IV. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE
1. A 2020/2021-es tanév általános céljai és feladatai
1.1. Nevelési célok
Az alap nevelési célok összefüggenek a fejlesztési területekkel, áthatják a pedagógiai
folyamat egészét. Valamennyi telephelyen, valamennyi tanórán és tanórán kívüli
tevékenység közben tantestületünk a következő területek fejlesztését tartotta szem előtt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Elsődleges célunk volt e tanévben is a gyermekek érdekeinek tiszteletben tartásával a
nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. Főleg ebben a nem emberbarát időszakban
volt nagyon fontos a gyermekek védelme, a velük való személyes beszélgetések által a
motiváció, az érdeklődés fenntartása, előtérbe került a nagyobb érdeklődés és empátia
fontossága, hiszen ahogyan több kolléga beszámolt a tapasztalt nehézségről, sok növendék
vesztette el lelkesedését művészeti tárgya iránt, mivel nem volt személyes kontaktus, nem
találkozhatott a társaival, nem úgy tanulhatott, ahogyan megszokta, ami hatékony volt eddig
számára.

1.2. Pedagógiai célok
Valamennyi pedagógus kiemelt feladata: szaktárgyának, a tantervi és szakmódszertani
követelményeknek az ismerete; a szaktárgyi szaknyelv pontos használata, a szaktárgyak
közötti koncentráció alkalmazása; a tanulók előzetes ismereteinek felhasználása; a tanulók
szociális képességeinek felmérése, fejlesztése, érdeklődésének felkeltése; módszertani
kultúra, hatékony tanítási módszerek alkalmazása. Mindezen területek alkalmazkodtak az
önértékelései szempontokhoz.
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Pedagógusaink tervezése során valamennyi kolléga figyelembe vette az intézmény
vonatkozásában alkalmazott tantervi, tartalmi és az intézményi belső elvárásokat, valamint
az intézmény pedagógiai programjának elvárásait, célkitűzéseit és feladatait. A tantestület
alapvető feladata volt, hogy megismerje a teljes pedagógiai programot, erre minden tanév
kezdetekor felhívjuk a figyelmüket. A teljes pedagógiai folyamat, a feladatok tervezésének és
megoldásának módja a munkatervekben, tanmenetekben, e-tanmenetekben - és ahol
releváns, a tanulói produktumokban - található, megvalósításuk eredményessége az év végi
beszámolókban került értékelésre.

3. Az intézmény Pedagógiai Programja alapján kitűzött célok,
feladatok
• Pedagógiai Program ismerete, annak szellemében való munkaszervezés
• Kiemelni és erősíteni a tanórákon az egyes művészeti tevékenységek oktatásának célés feladat-rendszerét
• Tanulóink és szüleik számára megteremteni az örömmel történő tanulás hangulatát
• A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok erősítése
• A kiemelt figyelmet igényló tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok erősítése, a
tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése
• A tehetséggondozó programban részt vevő tanulók pályájának követése
• A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok
erősítése
• A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek erősítése
• A kellő és sikeres együttműködés megvalósítása
• Az érdeklődő tanulók számára biztosítani készségeik, képességeik fejlesztését, az
alkotó és önkifejező kedv kibontakoztatását, a tehetségek gondozását
• Biztosítani tanítványaink számára a szereplés és a szakmai megmérettetés élményét
• A muzsikálás élményének kialakítása, a növendékek megtartása
• Kamarazenélések az órákon; meglévő együtteseink munkájának segítése
• Nyílt órák, tanszaki bemutatók szervezése
• A növendékek felkészítése a félévei és évvégi vizsgákra
• Művészeti alapvizsga és záróvizsga letételére kötelezettek feltérképezése, a
jelentkezők felkészítése, a vizsga megszervezése
• Tartalmi munkánk minőségének tudatos, folyamatos javítása
• Egymás munkájának megismerése; hospitálások – óralátogatások
• Továbbképzéseken részvétel – tapasztalatok továbbadása
• A minőségirányítási program munkatervének végrehajtása
• Növendékre szabott pontos anyagtervezés, azok dokumentálása (e-napló vezetése)
• Személyes kottatár bővítése
• A fejlesztési irányok feltérképezése, meghatározása
• Az információs és kommunikációs rendszer alaposabb megismerése és alkalmazása
• Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok
megvalósításának folyamatos nyomon követése
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4. A tanév kiemelt céljai és feladatai
Iskolánkban a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem
kötött részében:
Valamennyi pedagógus feladata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a foglalkozások, tanítási órák előkészítése
a tanulók teljesítményének értékelése
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

Minden évben, így a 2020/2021-es tanévben is kiemelt feladatunk volt a hátrányos és
veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás, valamint az esélyegyenlőség biztosítása. Egyre
több azon tanulók száma, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, ezért kiemelt
feladataink vannak az ifjúságvédelem területén is.

4.1. tanulókat érintő kiemelt célok, feladatok
Tanulóinkat nemzeti értékeinek ismeretére, megbecsülésére neveljük
• Érintettek: minden művészeti ág tanulói
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: tanulóink jobban megismerték nemzetünk értékeit, nemzettudatuk
erősödött.
A szorgalom javítása érdekében továbbra is feladata a pedagógusoknak a rendszeres
ellenőrzés, a munkatempó fokozása
• Érintettek: valamennyi tanuló
• Felelős: valamennyi pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: a pandémia miatt többször előfordult, hogy a tanuló készületlenül jelent
meg az órán, illetve nem is csatlakozott a digitális oktatáshoz.
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A rendszeresen hiányzó tanulók fokozott figyelemmel való kísérése
• Érintettek: a rendszeresen hiányzó tanulók
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: kevesebb hiányzás – igyekeztünk nyomon követni elmaradozó
tanulóinkat, ahol lehetett órapótlást végezni.
Tehetséggondozás
• Érintettek: a kimagasló képességű tanulók
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: több megmérettetés, versenyen való szereplés, továbbtanulás, művészeti
pályán való maradás – ebben a tanévben a pandémia miatt kevés versenyen tudtak
szerepelni növendékeink.
A közösségi életben való aktív részvételre való nevelés
• Érintettek: minden tanuló
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: nagyobb alkalmazkodóképesség, minőségibb egymásra figyelés, aktív
közösségi élet – e célkitűzést is nehéz volt maradéktalanul megvalósítani.
Növendékeink továbbképzős évfolyamokba történő lépése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: a művészeti alapvizsgát követően továbbképző évfolyamba történő lépés.
A verseny-rendszer tovább építése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: a versenyért felelős pedagógus, igazgatóhelyettes
• Határidő: 2021 március
• Eredmény: minél több növendék szerepeltetése a versenyeinken – a következő
tanévben folytatjuk a versenyrendszerünk kiépítését, a pandémia miatt ebben a
tanévben ezt a célkitűzést abszolút nem sikerült megvalósítanunk.
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4.2. A pedagógusokat érintő kiemelt célok és feladatok
Éves tervek és beszámolók készíttetése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: éves terv - 2020 augusztus 25., beszámoló: 2021 június 10.
• Eredmény: a leadott pedagógustervek és beszámolók az intézményi munkaterv és
beszámoló mellékleteként mutatták be az összefogó, egységes tervet és a tanévben
elért eredményeket.
Hatékony digitális oktatás
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: minden pedagógus
• Határidő: a digitális oktatásra vonatkozó kormányrendelet hatályba lépése
• Eredmény: hatékony online órák tartása – hivatkozva a III. témakör 2. pontjában
közzétett Digitális oktatás címen megfogalmazott tapasztalatokra, a vizsgálati
eredményekre, a tanévben számos kolléga esetében nem volt hatékony a digitális
oktatás.
Óralátogatás
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettes
• Határidő: a tanévben folyamatos legalább évi 1 alkalommal
• Eredmény: az óralátogatás a pandémia következtében elmaradt.
A pedagógusok mentorálása, képzése, munkájuk folyamatos nyomon követése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettes
• Határidő: a tanévben folyamatos
• Eredmény: a kollégák hatékony mentorálása, több belső online továbbképzés
lebonyolítása.
A pedagógusok egymás közötti jól működő kommunikáció fejlesztése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettes
• Határidő: a tanévben folyamatos
• Eredmény: az online munkaközösségeket nem tudtuk kialakítani, működtetése.
Pedagógus önértékelés
• Érintettek: a kiválasztott pedagógus/ok
• Felelős: intézményvezető, igazgatóhelyettes
• Határidő: a megadott határidőig
• Eredmény: a pedagógus önértékeléseket a pandémia miatt töröltük.
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Pedagógusminősítés
• Érintettek: Dr Szabóné Bugán Ágnes
• Felelős: intézményvezető, érintett pedagógus
• Határidő: a kijelölt határidőig
• Eredmény: 2021. 02. 25-én sikeres minősítés.

4.3. A telephelyeket érintő kiemelt célok és feladatok
Telephelyeinken - igényekhez és lehetőségekhez mérten – mindennemű bővítés
kivitelezése, megvalósítása a 2020/2021-es tanévben
• Érintettek: minden pedagógus, koordinátorok
• Felelős: minden pedagógus, koordinátorok
• Határidő: 2021 április
• Eredmény: a tanulólétszám nem növekedett, 4 új pedagógust vettünk fel, új
tanszakok kerültek bevezetésre 2 telephelyen.
A meglévő telephelyeinken a növendékeink megtartása, létszámbővítés
• Érintettek: minden pedagógus, koordinátor
• Felelős: minden pedagógus, koordinátor
• Határidő: a tanév során folyamatos, beiratkozás: 2021 április
• Eredmény: a meglévő növendékek kimagasló százalékát a rendszerben tartottuk.
Új telephelyek keresése
• Érintettek: minden pedagógus
• Felelős: minden pedagógus, iskolavezetés
• Határidő: a tanév során folyamatos
• Eredmény: új telephelyet nem alapítottunk a 2020/2021-es tanévben.
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4. 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
hospitálás megvalósulása, önértékelések, minősítések folyamata egyaránt. Minden ebből
adódó tapasztalat segíti szakmai munkánkat, újabb célkitűzést adhat a jövőre nézve. Bár
szintén a járvány helyzet miatt több tervezett project elmaradt, de a következő tanévben
ezeket pótolni szándékozunk!
A belső ellenőrzés területei a 2020/2021-es tanévben a következők voltak:

Hónap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzött
területek

Szeptember

munkaköri
leírások
aktualitásai

pedagógusi és
alkalmazotti kör
munkaköri leírása

szöveg
aktualizálása

intézményvezető

évindítás
adminisztrációs
teendőink
nyomon
követése

foglalkozási
tervek, tematikus
tervek, egyéni
fejlesztési tervek,
beírási naplók,
törzslapok, KIR,
egyéb statisztikai
adatállományok

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

Október

Alkalmazott
módszer

November

első félévi
óralátogatások

tanórák,
foglalkozások

hospitálás

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,
beszámolók,
statisztika

Február

középfokú
beiskolázási
teendők

Ellenőrzést
végzők

intézményvezető,
vezetőhelyettes
intézményvezetőhelyettes

Megvalósulás
a folyamatos
ellenőrzés,
aktualizálás
megvalósult
a folyamatos
nyomon
követés,
aktualizálás,
határidőre
történő beadás,
elkészítés
megvalósult
az első félévi
óralátogatás
nem valósult
meg
a dokumentumvizsgálat
megvalósult
a vizsgakoncertek,
kiállítások
online,
dokumentálás
video készítéssel

ellenőrzés,
értékelés

intézményvezető,
vezetőhelyettes

dokumentumvizsgálat

intézményvezető,
vezetőhelyettes

a dokumentumvizsgálat
megvalósult

a tanulók felvételi
dokumentumdokumentumainak
vizsgálat
kezelése

intézményvezető

a dokumentumvizsgálat
megvalósult
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dokumentáció

dokumentumvizsgálat

intézményvezető

harmadik
negyedéves
értékelések

e-napló,
értékelőív, egyéni
fejlesztési tervek

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

a pedagógus
önértékeléseket
töröltük
a dokumentumvizsgálat
megvalósult

Április

második félévi
óralátogatások

tanórák,
foglalkozások

hospitálás

intézményvezető,
vezetőhelyettes

a második félévi
óralátogatás
nem valósult
meg

Május

helyi
tanulmányi
versenyek
megszervezése
és a
lebonyolítás
munkálatai

dokumentumvizsgálat

intézményvezetőhelyettes

a helyi
tanulmányi
versenyeink
nem valósultak
meg

Március

a pedagógusok
önértékelésének
előkészítése

Április

programtervek

a dokumentumvizsgálat
megvalósult

tanév végi
adminisztráció
Június

év végi vizsgakoncertek,
fellépések,
előadások
kiállítások,
látogatása

e-naplók,
törzskönyvek,
bizonyítványok
ellenőrzése

dokumentum- intézményvizsgálat
vezető és az
intézményellenőrzés,
vezetőértékelés
helyettes

a tanév végi
ellenőrzés,
értékelés
megvalósult,
vizsgakoncertek,
kiállítások
online,
dokumentálás
video készítéssel

A belső ellenőrzés általános rendjének követése a fennálló járványhelyzet miatt felborult, így a
tervezett ellenőrzési formák egy részét nem, vagy csak online formában tudtuk megvalósítani.
Az elmaradt ellenőrzési területekre a következő tanévben nagyobb hangsúlyt és figyelmet
fordítunk, anmennyiben a járványügyi szabályok ezt lehetővé fogják tenni.
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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 volt a tanév elején az új növendékek
családi hátterét is feltérképezni, a különböző kulturális háttérből érkező tanulók esetében
kiváltképp szükséges volt 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
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:
• telefonos értesítés, megbeszélés, online beszélgetések folytatása
Alapvető célkitűzés volt a tanévben a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, a szorosabb
együttműködés. Igyekeztünk megteremteni a kommunikáció széleskörű formáit, ezzel
kihasználva és betartva a szabályozás adta lehetőségeket.

3. A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatósága 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
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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 online munkamegbeszélések

Minden héten szükség szerint

Személyes beszélgetések

Alkalmanként,
de minimum hetente egyszer

Elektronikus és postai levélváltás

Szükség szerint
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VI. A TANÉV SZERVEZÉSI FELADATAI
1. Belső továbbképzési program szervezése
2021 márciusától intézményünk vezetője elindított egy széleskörű, a digitális oktatás
folyamatához szükséges továbbképzési programot.
Videókonferencia keretében folytak a kurzusok, amelyekről felvételek is készültek. Így aki
nem tudott részt venni az online továbbképzésen, a későbbiekben megtekinthette a rögzített
anyagot. Nagyszerű témákat érintettünk, előzetesen felmértük kollégáink igényét, mit
szeretnének hallani, miben szeretnének fejlődni, tanulni. A részvétel csekély volt, kevesen
jeleztek vissza, a megtervezett időpontban még annál is kevesebben jelentkeztek be az
online kurzusra.
A témakörök a következők voltak:
1. Az életünket könnyítő alkalmazások
o E-mail kampányok (SendInBlue)
o Online kiadvány, e-book készítés
o Kiadványszerkesztés (Scribus)
o Hangszerkesztés (Audacity)
o Videószerkesztés (Movavi)
o Képszerkesztés (IrfanView, XnView)
o Kottaszerkesztés (MuseScore)
2. Google alkalmazások
o Google Classroom
o Google Meet
o Google Űrlap
o Google Táblázatok
o Google Dokumentumok
o Google Diák
o Google Jamboard
o Google Keep
3. Közösségi média
o Youtube
o Twitter
o Instagram
o Messenger
o Facebook
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2. A minőségfejlesztési munka tervezése
A kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, a koordinátorokkal főként telefonon, és levelezés
formájában történt. A jövőre szóló igényeket gyűjtjük, de még nem teljes a kép. A következő
tanévet megelőzve szeretnénk további felméréseket végezni, a lehetőségekhez mérten új
tanszakokat bevezetni, új kollégákat felvenni bővülésünk érdekében.

3. Pedagógus önértékelés, minősítés
A 2020/2021-es tanévben kiválasztott kollégák pedagógus önértékelése a járványhelyzet
miatt törlésre került. Dr Szabóné Bugán Ágnes 2021. február 25-én sikeres minősítővizsgát
tett a zeneművészet művészeti ágban, pengetős tanszakon, citera tárgyból. Gratulálunk a
kolléganőnek!

4. Vezetői önértékelés
A 2020/2021-es tanévben intézményünk igazgatója vezetői önértékelést tett. Az önértékelés
alapja a 2020-2025-ös ciklusra készített vezetési terv, valamint a 2021-ben készített SWOT
analízis, illetve egyéb statisztikák, a vezetői önértékelési folyamatban használt kérdőívre
adott válaszok összessége. A vezetési program célkitűzései, feladatai az elkészített 5 évre
szóló vezetői intézkedési tervben bővebben is olvashatóak.

5. 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 (online)
• 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 2020/2021-es tanévre vonatkozó feladatainak
végrehajtása és végrehajttatása.
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 2020/2021-es tanév beszámolóját az intézmény nevelőtestülete a 2020 év június hó 28.
napján tartott nevelési értekezletén elfogadta.

_________________________
hitelesítő tag

________________________
hitelesítő tag

Kelt: Miskolc, 2021. június 28.

___________________
Mészáros Béla
Igazgató
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1. számú melléklet
1. A telephelyeken megvalósult események, fellépések, rendezvények a
2020/2021-es tanévben
Fellépések
Időpont
2020.10.01

2021.01.22

2021.02.05

2021.05.21

2021.06.04

2021.06.21
2021.05.20

Helyszín
Napkori
Napsugár
óvoda
Napkori
Napsugár
óvoda
Napkori
Napsugár
óvoda
Napkori
Napsugár
óvoda
Napkori
Napsugár
óvoda
Jósika Miklós
Általános
Iskola
Tanoda
Tiszalúc

Alkalom

Felkérő

Résztvevők

Csoport
létszáma

Felkészítő

Mihály nap

Napkori Napsugár
Óvoda Igazgatója

Mákvirág ntcs +
Bakos banda

20 fő

Balogh Tamás

Magyar kultúra
napja

Napkori Napsugár
Óvoda Igazgatója

Mákgubók ntcs +
23 fő
Bakos banda

Balogh Tamás

Télűző farsangi
sokadalom

Napkori Napsugár
Óvoda Igazgatója

Mákgubók ntcs +
23 fő
Bakos banda

Balogh Tamás

Pünkösdölés

Napkori Napsugár
Óvoda Igazgatója

Mákgubók ntcs

23 fő

Balogh Tamás

Ballagás

Napkori Napsugár
Óvoda Igazgatója

Mákgubók ntcs

23 fő

Balogh Tamás

Mákvirág ntcs

18 fő

Balogh Tamás

Furulyások

2 fő

Batáriné
Eördegh Éva

Ballagás
Zenés délután

Jósika Miklós
Általános Iskola
Igazgatója
Herczeg Lajos
Igazgató Úr

2021.06.04 Trianon tér

Megemlékezés

Önkormányzat

Furulya

Birinyi
Boglárka

Batáriné
Eördegh Éva

Nyh.-Arany,
Aula
Nyíregyháza2020.09.24 Eötvös
Gyakorló 3.c
NyíregyházaEötvös
Gyakorló
honlapján: A
2020.09.30
magyar
népmese
napja
videófilm
Nyíregyháza
Eötvös
2020.12.16
telephely 5.c
osztály

8. évfolyam
búcsúztatója

Dávida János,
osztályfőnök

Danku Gábor

1 fő

Dósa Mihály

Ének-zene óra

Iváncsik-Hoffmann
Kinga osztályfőnök

Tóth Olivér

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Kiss Boglárka
citera

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Puskás Dominik

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

2021.06.14

Köszöntő a
Takácsné Rajtik
magyar népmese Piroska 4.b
napján
osztályfőnök

Karácsonyi óra

Szakállos Antónia
tanár
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Nyíregyháza
2020.12.17 Eötvös
telephely

Karácsonyi
ünnepi "A "
videó készítése,
küldése szülők
részére

NyíregyhJósavárosi
2020.12.17 Gyertyafény
Nyugdíjas
Egyesület

Karácsonyi
ünnepi "B" videó Tűzliliom Együttes
készítése,
tagjai
küldése

NyíregyhSóstóhegy
Kálvineum
2020.12.17
Református
Idősek
Otthona

Karácsonyi
ünnepi videó A
küldése

Fővárosi
Önkormányz
2020.12.17 at Baross
Utcai Idősek
Otthona

Karácsonyi
ünnepi videó B
Tűzliliom Együttes
küldése az egyik
tagja Petró Réka
nagyszülő
növendék
munkahelyének
idős lakói részére

Dr. Szabóné Bugán
Ágnes

Tűzliliom Együttes
tagjai

Piros Péter
András, Puskás
Dominik, Tóth
Petra, Dósa
Regina, Kiss
Boglárka,
Gyureskó Dóra,
Lipécz Viktória,
Tomori Tamás
Dániel, Petró
Réka, Both Réka,
Szűcs Kitti,
Tomori Gréta,
Tomori Lili
Himics Péter,
Kósa Tamás,
Szabó Eszter,
Dósa Regina, Kiss
Boglárka,
Gyureskó Dóra,
Lipécz Viktória,
Tomori Tamás
Dániel, Petró
Réka, Both Réka,
Szűcs Kitti,
Tomori Gréta,
Tomori Lili
Piros Péter
András, Puskás
Dominik, Tóth
Petra, Dósa
Regina, Kiss
Boglárka,
Gyureskó Dóra,
Lipécz Viktória,
Tomori Tamás
Dániel, Petró
Réka, Both Réka,
Szűcs Kitti,
Tomori Gréta,
Tomori Lili
Himics Péter,
Kósa Tamás,
Szabó Eszter,
Dósa Regina, Kiss
Boglárka,
Gyureskó Dóra,
Lipécz Viktória,
Tomori Tamás
Dániel, Petró
Réka, Both Réka,
Szűcs Kitti,
Tomori Gréta,
Tomori Lili

13 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

13 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

13 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

13 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes
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Arany János
Általános
2021.01.10 Iskola és
Gimnázium
Nyíregyháza

Ének-zene óra

Eötvös József
Gyakorló
Általános
2021.01.13 Iskola és
Ének-zene óra
Gimnázium
Nyíregyháza
4.a

Kőváriné Kulcsár
Gabriella ének-zene
tanár

Lebujos Ábel

Harcsa Irén tanító

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Pazonyi Lotti

2021.01.18

2021.01.19

2021.01.19

2021.03.15

2021.04.29

2021.06.04

Eötvös József
Gyakorló
Általános
Iskola és
Gimnázium
Nyíregyháza
2.a
Eötvös József
Gyakorló
Általános
Iskola és
Gimnázium
Nyíregyháza
Napközi
otthon 5.b,
5.c
Eötvös József
Gyakorló
Általános
Iskola és
Gimnázium
Nyíregyháza
3.b
Eötvös József
Gyakorló
Általános
Iskola és
Gimnázium
Nyíregyháza
ÉFOÉSZ SZSZ-B Megyei
Egyesülete
Nyh. Koszorú
utcai
telephely
Garabonci-ás
Művészeti
Iskola

Ének-zene óra

Török Istvánné
tanító

Lőkös Bence

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Napközi
otthonos
foglalkozás

Nagyné Péter Katalin

Puskás Dominik,
Kósa Tamás

2 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Ének-zene óra

Harcsa Irén tanító

Piros Péter
András

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Márc.15-i ünnepi
Dobos Zoltánné
videóműsor

Both Réka, Kósa
Tamás, Lipécz
Viktória, Puskás
7 fő
Dominik, Szűcs
Kitti, Tomori
Gréta, Tomori Lili

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Gyógypedagógiai
fejlesztő
Kósa Tamásné
foglalkozás
online

KósaTamás

1 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Pedagógusnapi
videóműsor

Dósa Regina,
Gyureskó Dóra,
Kiss Boglárka

3 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

Dr. Szabóné Bugán
Ágnes
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Eötvös József
Pedagógusnapi
2021.06.06 Gyak. Ált.
videóműsor
Iskola
2020.09.01

2020.12.11

2021.05.01

2020.12.11

2020.12.18

2020.12.
18. 11:00

2021.06.09
11:00

Tiszalúci A.J.
Ált. Isk.
Bársony
János
Általános
Iskola
Bársony
János
Általános
Iskola
Bársony
János
Általános
Iskola
Bársony
János
Általános
Iskola
Bársony
János
Általános
Iskola
Bársony
János
Általános
Iskola

Dobos Zoltánné

Dósa Regina,
Gyureskó Dóra

2 fő

Dr. Szabóné
Bugán Ágnes

3 fő

Ducsai
Tiborné

Tanévnyitó
ünnepség

Herczeg Lajos
igazgató úr

Luca nap

Hoskó Orsolya
igazgatónő

2.a,2.b,2.c

25 fő

Dulibán-Grajz
A.

Pünkösd

Hoskó Orsolya
igazgatónő

1.a, 1.b

20 fő

Dulibán-Grajz
A.

Luca nap

Hoskó Orsolya
igazgatónő

Citerás csoport

3 fő

Hornyákné
Gál Andrea

Karácsony

Hoskó Orsolya
igazgatónő

Citerás csoport

3 fő

Hornyákné
Gál Andrea

Karácsony

Bársony János
Általános Iskola

Mindkét drámás
csoport,
citerások, egy
tánccsoport

72 fő

Hoskó Orsolya

Gyereknap

Bársony János
Általános Iskola

A nagy drámás
csoport

12 fő

Hoskó Orsolya

Kacsenyák
Gábor

Sajóhidvégi
2021.06.11 általános
iskola

Ballagás

Csillik Istvánné
igazgatónő

Kacsenyák Gábor
-Tanár, (gitár)
Ignácz Sándor tanuló (gitár)
Bobkó Gyula 4 fő
református
lelkész (gitár)
Kiss Gellért ének-zene tanár
(szintetizátor)

Bekecsi II.
Rákóczi Inf.
2020.10.06
és Matem.
Ált. Isk.

Október 6.ai
ünnepi műsor

Volczné Simka
Marianna

Budai Vivien
Anita

1 fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Október 23.ai
ünnepi műsor

Volczné Simka
Marianna

Budai Vivien
Anita

1 fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Ballagás

Volczné Simka
Marianna

Budai Vivien
Anita

1 fő

Krucsainé
Somogyi Éva

Bekecsi II.
Rákóczi Inf.
2020.10.22
és Matem.
Ált. Isk.
Bekecsi II.
Rákóczi Inf.
2021.06.12
és Matem.
Ált. Isk.
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2020.12.15 Kisgyőr
2020.12.15 Bekecs

Karácsonyi
műsor
Karácsonyi
műsor a
templomban

Selmeczky Zoltánné
igazgatónő

Minden
növendék

4 fő

Lukács Éva

Református lelkész

Kecskés Luca

1 fő

Lukács Éva

8 fő

Pokol Miklós

2021.05.27 Kisvárda

Anyák Napja

Segítő Kéz Az
Elesettekért
Alapítvány

Anthill zenekar

2020.10.01 Kisgyőr

Magyar
Népmese Napja

Selmeczky Zoltánné
igazgatónő

Népi játék
csoport

18 fő

2020.10.09 Kisgyőr

Népi Játék Napja

Selmeczky Zoltánné
igazgatónő

Népi játék
csoport

20 fő

2020.11.11 Kisgyőr

Márton-nap

Selmeczky Zoltánné
igazgatónő

Népi játék
csoport 2.o.

11 fő

2020.12.18 Kisgyőr

Betlehemes játék

Selmeczky Zoltánné
igazgatónő

Népi játék
csoport

20 fő

2021.04.30 Kisgyőr

Anyák napi
jelenet

Selmeczky Zoltánné
igazgatónő

2. osztály

7 fő

Szatmáriné
Csécsi Andrea

2020.12.16
Tuzsér
10:00

Karácsonyi
koncert

Lónyay Ált. Isk.

Citerás
növendékek

17 fő

Uhrin Klára

2020.12.16
Tuzsér
10:40

Karácsonyi
koncert

Lónyay Ált. Isk.

Citerás
növendékek

17 fő

Uhrin Klára

2020.12.16
Tuzsér
11:30

Karácsonyi
koncert

Lónyay Ált. Isk.

Citerás
növendékek

17 fő

Uhrin Klára

Rasztóczky
Emese,
Szatmáriné
Csécsi Andrea
Rasztóczky
Emese,
Szatmáriné
Csécsi Andrea
Szatmáriné
Csécsi Andrea
Rasztóczky
Emese,
Szatmáriné
Csécsi Andrea
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2. A telephelyek növendékeinek részvétele a 2020/2021-es tanévben
megrendezésre kerülő versenyeken

Időpont

Helyszín

Verseny neve

Versenyek
Verseny
típusa
Kőnnyüzenei
verseny
Kőnnyüzenei
verseny
Kőnnyüzenei
verseny

2021.03.21 Budapest

X-faktor II. forduló

2021.05.21 Budapest

X-faktor III. forduló

2021.06.21 Budapest

X-faktor IV. forduló

2021.04.24 Miskolc

V.ElektroakusztikusZenei Verseny

Online

2021.01.05

Résztvevők
Jeczenyik
Boglárka
Jeczenyik
Boglárka
Jeczenyik
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A 2020/2021-es tanév beszámolója
Készítette: Aros Lilla Kitti
Pedagógiai munkámat idén, a 2020/2021-es tanévben kezdtem meg a Garabonciás
Művészeti Iskolában. A hangszeres növendékeim több, mint fele első osztályos tanuló volt,
így velük igyekeztem játékos formában megismertetni a hangszereket, tananyagot. Náluk
leginkább arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a választott hangszert megszeressék,
megismerjék a rajta való játék alapjait és eközben törekedtem az órákon a fesztelen légkör
kialakítására is.
A tananyaggal sikerült viszonylag abban a tempóban haladni, ahogy a
tanmenetemben meghatároztam, viszont a munka során igyekeztem minden gyermeknél az
egyéni fejlődési tempóhoz is igazodni. A jelenléti oktatás során úgy érzékeltem - főleg az első
osztályt kezdő tanulóknál -, hogy a pandémia ideje alatt elrendelt szünetek után a gyerekek
gyakran elfelejtették az előzőleg már jól begyakorolt, memorizált, darabok, dallamok egy
részletét/egészét és emiatt gyakran azzal kellett kezdeni az órákat, hogy az előző anyagot
elevenítettük fel.
Az a probléma talán általánosnak is tekinthető ennél a korosztálynál, hogy a
figyelmük lekötéséhez, a megtanulandó anyag elsajátításához egyre nagyobb igényük van az
órákon a digitális eszközök/platformok alkalmazására.
Ez a márciustól elrendelt digitális oktatás időszaka alatt nem ment zökkenőmentesen,
hiszen nekem nem volt olyan stabil internetkapcsolatom, ami az oktatáshoz szükséges volt, a
gyerekek és a szüleik pedig azt jelezték, hogy annyira megszaporodott az általános iskolai
digitálisan leadandó házi feladatok mennyisége, hogy csak lassabban jutnak el odáig, hogy az
általam kijelölt feladatot megoldják. Ezt én nem tekintettem nagy problémának, mivel
láttam, hogy foglalkoznak a feladatokkal, csupán a megoldásuk vesz több időt igénybe.
Az egyéni oktatás mellett a csoportos órákon is megfigyelhető volt, hogy a gyerekek
figyelmének fenntartása érdekében muszáj az órák nagy százalékában audiovizuális
eszközöket használni annak érdekében, hogy elsajátítsák, megjegyezzék az adott tananyagot.
A csoportos óráknál hátráltató tényezőként éltem meg azt, hogy a gyerekeknek igazából nem
az általam tanított leckék elsajátításával van problémájuk, hanem az általános műveltség
keretébe illő tananyagoknál rendelkeznek nagyobb hiányosságokkal. Erre példa, hogy a
hónapok évszakokba történő besorolása is nehezen megy és így olyan dolgok tisztázása vesz
el sok időt, ami néhány évvel ezelőtt még egyértelmű volt egy kisiskolás számára.
A tanév tanulságaként a jövőben szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a ritmikai
készség és zenei memória fejlesztésére és emellett folytatni szeretném a gyerekek
fejlesztését olyan módon, hogy a digitális eszközök megfelelő szintű bevonásával az egyéni
igényeik figyelembevételével fejlesszem őket.
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Melléklet:
Czerula Zoltán

Csordás Benjámin

Meggyesi Dorina

Farkas Lilla
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Készítette:

Aros Lilla Kitti

Nyíregyháza, 2021. 06. 14.
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Beszámoló
Balogh Tamás
A 2020/2021-es tanévben óvodás, alsó tagozatos, 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 ez az óvodában szerencsére kisebb törést okozott, mert hamarabb
visszatudtunk térni a jelenléti oktatáshoz. A középső és nagycsoportos gyerekek a ballagáson
számoltak be az éves munkáról egy játékfűzés keretében.
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, de a YouTube-os videókra nem
özönlöttek a válaszok.
A nagy csoport esetében a moldvai 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 elérni, de sajnos mire elkezdődött volna a tavaszi
verseny szezon a vírus újra keresztül vágott mindent. A csoport számára etűd gyakorlatokat
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.
A nyári szezonban 2 alkalommal tartok tábort a Mákvirág csoport számára, 1 hetes
bentlakásos és 1 hetes napközis tábor keretében.

Balogh Tamás
Napkor, 2021. 06. 25.
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Beszámoló
Bányay Melinda

A 2020/2021-es tanévben folytattam tanításomat a Garabonciás Művészeti Iskolában. A
Herman Gimnázium kihelyezett tagozatán tanítottam időn is, két növendékem maradt sajnos
a tavalyi háromból.
A tavalyi évben kezdtem el velük a közös munkát, sok dalt megtanultunk, népdalokat,
műdalokat, könnyűzenei dalokat, szélesítettem a műfajt is. Sokat fejlődtek mindketten
hangképzésben, a légzéstechnika fejlesztésében egyaránt.
A pandémia miatt nagyon sok tervünk meghiúsult, a betervezett koncertek, nyílt órák,
valamint a nyilvános vizsgák is. Mind félévkor, mind év végén felvételt készítettünk a vizsgára
megtanult énekekről.
Tanítványaim ügyesen vették a pandémia okozta akadályokat, fegyelmezetten követték az
órákat.
Az egyik tanítványom jelentkezett az X faktorba, nagyon sokat készültünk a
megmérettetésre. Jól vette az akadályokat, az első 3 fordulón tovább is jutott, a következő
lépés már a televíziós felvétel. Nagyon büszke vagyok rá, rengeteget fejlődött, nagy
lehetőség áll előtte.
A következő tanévre szeretnék többet propagálni, hogy legyen több tanítványom nem csak a
Herman Gimnáziumban, de a Garabonciás Iskola más telephelyén is.

Tisztelettel,

Bányay Melinda
Miskolc, 2021. 06. 15.
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Beszámoló
2020/2021. tanév
Ebben a tanévben – mint minden tanárnak, diáknak - a legnagyobb gondot a járvány okozta.
Szeptemberben fellélegezve, és bizakodva vágtunk az új tanévnek. Sajnos ez nem sokáig
tartott, mert hamarosan azzal szembesültünk, hogy rosszabbodik a helyzet, komolyabbak a
szigorítások.
Alighogy némileg pótoltuk az előző félév hiányosságait, amit a márciustól tartó távoktatás
okozott, ismét nehéz helyzet előtt álltunk.
Én azt vettem észre, hogy a gyerekeknek nem volt elég motivációja, mivel nem volt
lehetőségünk a fellépésekre. Ez volt a legnagyobb baj. A gyerekek szeretnek szerepelni, és
olyankor nagyon fel lehet őket lelkesíteni, hogy ügyesen szerepeljenek az iskolatársaik,
tanáraik, és szüleik előtt. Így, mivel nem volt motiváció, a szorgalom is elmaradt. Nagyon
nehezen haladtunk, mert kifogás, az mindig volt, miért nem tudott készülni. Sajnos az együtthaladás döcögött. Mivel sajnáltam a szorgalmasabb gyerekeket, áttértem a differenciált
oktatásra. Ez némi reményt adott.
Novemberben súlyosbította a helyzetet, hogy az iskolában tanórákon is kötelező lett a maszk
viselése. Ennek következtében áttértünk az elméleti oktatásra. (Hogy lehetne maszkban
furulyázni???) Mondanom sem kell, hogy az érdeklődés még kevesebb lett. Az órán még
haladtunk is valamit, de otthon semmit nem készültek.
A legnagyobb kudarc az ismét bekövetkezett távoktatás volt. Hiába üzengettem, kerestem
őket facebook-on, süket fülekre találtam, még a jobbaknál is.
Várva vártam az újabb személyes találkozót, de az is kudarcba fulladt. Azt hittem, olyan
lelkesek lesznek, mint amikor a tanév elején, hosszú szünet után szoktunk találkozni. Na, ez
nem így történt. Mint az előző tanévekben, mint amikor év végén már tanár, diák hulla
fáradt, és várja a vakációt. Lelketlenek, érdektelenek voltak, és mondanom sem kell, csak
felejtettek. Hiába adtam ki a feladatokat, gyakoroljatok!... Semmi.
Összegezve: ez a tanév részemről a kudarcok, és a félelem sorozata volt. A gyerekeket
nagyon kevés sikerélményhez tudtam juttatni, ugyanakkor én magam is nagyon tartottam, el
ne kapjam a vírust tőlük. Ezért a kicsikkel is nehéz volt a játék. Kerültük a kézfogást, a
közelséget.
Némi reményt adott a tanév végén két fellépés. Egy zenés délután volt a tanodában, a másik
pedig a megemlékezés Trianonról. A műsorokban szépen furulyázott Birinyi Boglárka,
valamint Makranczi Nóra. Jó és örömteli volt a készülődés mindkét szereplésre.
Bizakodó vagyok, és remélem az új tanévet már a régi, jól megszokott keretek között
kezdhetjük, és sikerül újra lelkes rajongókat találnom.
Tiszalúc, 2021. 06. 11.
Batáriné Eördegh Éva
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Beszámoló 2020-2021-es tanév
Tanszak: Szintetizátor-keyboard
Telephely: Nyíregyháza-Arany
Pedagógus: Dósa Mihály
A tanévet 13 fővel indítottuk (4 első, 1 második, 5 harmadik 1 negyedik és 2 ötödik
évfolyamos 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. Másik jelentős, szinte megoldhatatlan probléma az órabeosztás. Mivel egész napos
iskolai rendszer 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, személyre
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 az asztali számítógépet és az internetelérést az
Arany János Gimnázium biztosítja számunkra.
A gimnázium az elmúlt évben is rendelkezésünkre bocsájtotta a Roland digitális zongorát, így
továbbra is biztosított volt, az az alapvető célunk, hogy legalább az órák során, minden
gyerek kalapácsmechanikás hangszeren játszhasson.
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. (Most ez csak részben teljesülhetett a
pandémia miatt).
Szülőkkel is úgy gondolom továbbra is jó viszont sikerült kialakítani/megtartani. Leginkább
telefonon, email-en, illetve személyesen tartjuk a kapcsolatot.
Negatívum:
Sajnos novembertől, illetve márciustól 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 voltak, 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)
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-sokkal kevesebb volt hiányzás
-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
-a félévi évvégi vizsgák, versenyek elmaradása, (esetleg online formában megtartva) közös
élmények kiesése.
Sajnos Lakatos Mónikának nincs/nem volt hangszere, ezért az online órák megtartása
komoly nehézségekbe ütköztek.
Programjaink, fellépéseink:
Sajnos az évre tervezett közös programok, szinte mind elmaradtak.
Verseny: V. Országos Elektroakusztikus verseny.
Danku Gábor, IV. korcsoport: sajnos kizárták
Szabó Máté: sajnos nem ért el helyezést
Fellépés: 8. évfolyam búcsúztatása: 2021.06.15. Fellépő: Danku Gábor
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
keyboard-ot. 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).
Nyíregyháza, 2021. június 15.

Dósa Mihály
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Garabonciás Művészeti Iskola
Beszámoló
2020-2021-es tanév
Színjáték tanszak
Sajóhídvég

A vírus nagyon rosszat tett a közösséggel, amit felépítettünk abból sok eltűnt. A színjátszás
lényege a közösségi élmény, a játék, ami a digitális térben nehezen tud érvényesülni.
A tavalyi tervekből semmi sem maradt. Valahogy minden nehezen indult. Azt gondolom,
hogy a sajóhídvégi csoport már nem tudott olyan szinten működni, ahogyan szerettem volna.
A sok kudarc és nehézség ellenére igyekeztem kihozni a legtöbbet, de mindig azt éreztem,
hogy falakba ütközöm. Bizonyára annak is betudható a sikertelenségként megélt tanév, hogy
elfogyott a lendületem. Számomra a digitális színjáték oktatás nem hasznos, nem tudok
azonosulni vele. A tanulóim pedig ellenálltak annak, hogy digitálisan tartsuk a kapcsolatot,
hogy legalább Messengeren tartsak órákat. Azt végképp nem tudtam elérni, hogy otthon
feladatokat oldjanak meg. Remélem valaki majd folytatni tudja a munkát, és többet elér ezzel
az új csoporttal, mint amit nekem sikerült.
Miskolc, 2021.06.15.

Dr Kucskárné Izsó Angelika
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Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna
2020/2021 Beszámoló
Nyíregyháza-Eötvös citera, népi ének
A 22 fős csoport összetétele: 19 fő Népzene/Pengetős tanszak/citera,
3 fő Népzene/Vokális tanszak/népi ének
Az idei tanév kezdésekor fontos volt a kevésbé kiszámítható járványügyi helyzet
figyelembevétele. Eredményesnek éreztem a tanév eleji gyors szervezést, a saját iskolai
Google-rendszerre való átállást a szülőkkel, diákokkal. Ehhez a szülők együttműködésének
megnyerése kulcsfontosságú volt, mivel tavaly tavasszal is történt már egyik rendszerről a
másikra való áttérés az online oktatásban, szeptemberben pedig egy újabb rendszerre való
átállás vált szükségessé. Bátorító tanári kezdeményezéssel, empátiával, segítségadással,
aktív kapcsolattartással sikerült megvalósítani.
A személyes és az online/ digitális zenei nevelés-oktatás váltakozása is rugalmasságot
kívánt, valamint fokozott alkalmazkodást az egyéni tanulói beállítódáshoz,
energiaállapothoz, családi, otthoni informatikai környezethez. Mindez hozzájárult a diákok
motivációjának fenntartásához, az eredményes fejlődéshez a tanév folyamán.
Személyes szereplések a fogadóiskolai osztálykörnyezetben pl. ének-zene órákon,
más tanórákon, napközi otthonos foglalkozáson is többször megvalósultak. Emellett −tanári
biztatásra−a tavalyihoz képest több növendék „szerepelt” otthoni környezetben. Név-,
születésnapokon családtagoknak, rokonoknak személyesen vagy videóhívásban énekeltek,
vagy énekes-hangszeres előadásban köszöntöttek. Karácsonykor meglepetésvideót küldtünk
azoknak az idős közösségeknek, akiknek személyesen szoktunk ünnepi műsort adni, valamint
a szülőknek és egy nagyszülő munkahelyének. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk
ezekre. A gyerekek örömmel fogadták a dicséreteket, köszöneteket, többük gyakorlási kedve
nőtt, önbizalma erősödött. A március 15-i ünnepség és pedagógusnap alkalmából készített
videószerepléseinket a fogadó Eötvös Gyakorlóiskola is örömmel vette, honlapján
megosztotta, ill. beépítette videóműsorába. Örömöt jelentett számomra, hogy önkéntesen
több diák is jelentkezett szerepelni, voltak, akik többször is a tanév során. A járványügyi
helyzet miatt több egyéni produkció született, ill. duó, trió előadás. A speciális helyzetet
előnyünkre tudtuk fordítani az egyéni tanulói énekes-hangszeres fejlődésben. Emellett a
diákok osztályszereplései pozitívan hatottak a toborzásra is. A nagyközösségi muzsikálás, a
személyes koncert, a versenyek, a faültetés több diáknak is hiányoztak. A tervezett
versenyeken a pandémia miatt nem tudtunk részt venni.
Félévkor vizsgameghallgatást szerveztünk Komjáthy Melinda kolléganővel, egymás
tanítványait látogattuk. Motivációt adott a növendékeknek ez az esemény. A tanév végén
pedig vizsgakoncert-videóösszeállítást készítettem a tanulók produkcióiból. Erre is nagy
lelkesedéssel, igyekezettel készültek a gyerekek, saját választású, kedvenc dallamokkal. Itt is
az egyéni és a duó előadásmódot választottuk a helyzetnek megfelelően. Egy citerás kisdiák a
népi furulyás osztálytársával közös szereplést kezdeményezett. Szívesen támogattam, együtt
készítettük az összeállítást, mindkettőjük hangszeres tudását, életkorát, érdeklődését
figyelembe véve.
Összességében a 2. pandémiás speciális tanévben sikeres fejlődést zárhattam
növendékeimnél. Úgy érzem, a tavalyi tapasztalatokat megfelelően tudtam beépíteni a
nevelési-oktatási folyamatba megerősítéssel, megelőzéssel is. A szülők, gyerekek
visszajelzései alapján megállapítható volt, hogy a citerás, népi énekes, szolfézsos zenei
tevékenység örömöt, feszültségoldást, építő, frissítő tanulást jelentett sok diák számára. A
személyesség a tanításban, tanulásban, az egyéni tanórák lehetősége még jobban
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felértékelődött a diákok és a szülők számára is. A mentális támogatás, a gyászfeldolgozás, a
szorongás oldása, az immunrendszer erősítésének módjairól beszélgetés többször előkerült
zeneórákon, mint korábban.
A fenntarthatóságra nevelést személyes tanári példaadással, cigarettacsikkszedő
akciókban, városi parkban, óvodákban, iskolában fa- és cserjeültetésben való részvételem
beszámolójával, közösségi médiában való szöveges-képes megosztással valósítottam meg.
Emellett helyi környezetvédelmi informális lakossági szervezet alapítójaként rendszeresen
posztoltam közösségi médiában cselekvési megoldásokat, kezdeményezéseket, a gyerekek
ezzel kapcsolatos kérdéseit megválaszoltam. A Föld Napja alkalmából indított helyi
rajzpályázatot népszerűsítettem tanítványaim körében, volt, aki indult, és díjat is nyert.
Kiemelt feladatom volt a tanévben a Pedagógus II. fokozat megszerzése, a 2019-ben
elindult vizsgafolyamat lezárása. Végül sikeresen, nagyon szép eredménnyel, 100%-os
minősítéssel záródott a megmérettetés. Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni a
vezetőségnek az írásos és szóbeli segédletekért, támogatásért, különösen Lukács Éva
kolléganőmnek, valamint Opre Edina kolléganőmnek. Digitális és online oktatás témájában
személyes és online belső továbbképzésben fejlődhettem, nagyon hasznosnak éreztem. A
Vass Lajos Szövetség továbbképzésében videóelőadás formájában vettem részt e tanévben.
Az Eötvös Gyakorló ének-zene óráját látogattam, szakmai segítséget nyújtottam ének-zene
szakos tanító szakvezetőnek.
Hatékonynak éreztem az új módszer bevezetését a toborzásban, hogy az iskolai
általános információs anyagba egy betétlap kerülhetett. Az új szülők tájékoztatása, a velük
való kapcsolatfelvétel − különösen a mostani helyzetben − egyszerűbb, maradandóbb,
alaposabb lehetett ezáltal.
Nyíregyháza, 2021. 06. 10.

Dr. Szabóné Bugán Ágnes Marianna
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Beszámoló
a Garabonciás Művészeti Iskola
Tiszalúcra kihelyezett színjáték tagozatának munkájáról
2020/2021-es tanév
A tanév most is a szokottól jóval csendesebben telt: fellépések alig voltak, versenyeket is
alig-alig szerveztek, de a pandémia miatt ezekre sem tudtunk színvonalasan felkészülni, tehát
nem neveztünk.
Eredménytelennek mégsem érzem a gyerekekkel való közös munkát.
Talán már az előző évi beszámolómban is írtam arról, hogy Tiszalúcon dráma, a színjáték
tagozat munkája a tehetséggondozás területéről a felzárkóztatás, a fejlesztés területére
helyeződött át.
Növendékeink között, különösen az előképzős évfolyamokon, rendkívül sok a kisebbnagyobb beszédhibával érkező gyerek, akik ezen kívül súlyos magatartás zavarral,
figyelemzavarral küzdenek – ezek együttesen szinte megakadályozzák a tanuló iskolai
előrehaladását.
Azt hiszem, ennek kiküszöbölésében a drámajáték órák rendkívül sokat tudnak tenni. Az év
eleji zűrzavaros, sok-sok fegyelmezési teendői után már október-novemberben észre lehet
venni a különbséget: a gyerekek örömmel jönnek, mert tudják, hogy „játszani” jönnek.
Az egy-egy osztályra, csoportra, személyre szabott játékokban megbújó fejlesztési feladatok
látványosan fejtik ki hatásukat.
Természetesen nem hanyagolom el a tehetségfelismerési tevékenységet sem: az előképzős
osztályokban is találtam szépen beszélő, érzékeny és tehetséges kisgyerekeket, akikkel adott
esetben kisebb meséket már a következő tanévben színpadra tudunk állítani.
Az eddig osztályközösségként tanított negyedikesek közül igyekeztem csak azokat a
tanulókat hívni a következő tanévre, akik kitartóak, lehet rájuk számítani, és ők maguk is
szeretik ezt a tevékenységet. Ez is biztosítéka lehet annak, hogy a következő tanév esetleges
versenyein eredményesen szerepelhessünk.
A felsőbb évfolyamosok közül két tanulónk művészeti alapvizsgát tett.
Június 2-án alkalmunk nyílt egy utazó színházi társulat Pucerátor 2000. című 9-12 éveseknek
szóló interaktív előadását. Mint a címéből is érezhető, ez nem a színházművészet csúcsa volt,
de mindannyian nagyon régen nélkülöztük már a színházi élményt, így ez is hatalmas élmény
volt számunkra.
Tanév végén a felsőbb évfolyamosokkal és a volt Garabonciásokkal együtt tartottunk egy
tanévzáró drámaórát, ahol öröm volt hallgatni a beszélgető kör első kérdésére adott
válaszokat.
Mit adott neked a dráma?
•
•
•
•
•

Barátokat.
Jó társaságot, sok nevetést.
A fellépések, versenyek élményét.
A közös táborozások élményét.
Menedéket, amikor otthon nem éreztem jól magam.
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Nehéz lenne felsorolni mindazt, amit akkor elhangzott, de felemelő, szép délutánt töltöttünk
együtt.
Ez talán kárpótolt egy kicsit az online időszak sok bosszúságáért: a késve, vagy soha le nem
adott házi feladatokért, a szülők online digitális kompetenciájának fejlesztéséért, a Kréta
helyett a Messenger-be érkező házi feladatokért, és a sok tanuló részéről tapasztalt
hanyagságért, nemtörődömségért.
Remélem, a következő tanév végén sokszor ennyi fellépésről, versenyről tudok majd
beszámolni, és még csak említésszerűen sem szerepel majd benne online időszak ☺!

Ducsai Tiborné
Tiszalúc, 2021. 06. 15.
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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 5
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 vettek részt a foglalkozásokon. A második évfolyamon a
fő cél a néptánc alaplépéseinek és egyszerűbb motívumainak megismertetése volt.
A 2. évfolyamos csapat decemberben színvonalas műsort adott elő Luca napja
alkalmából. A Luca napi népi hagyományokat elevenítették meg egy rövid
jelenetben, ahová a félév során tanult népi mondókákat is beépítettük. Ezután a 2.
évfolyamosok néptáncbemutatója következett. A műsort a hagyományostól kicsit
eltérő módon online formában sikerült megvalósítani.
A második félévben tavasszal az 1.-2. osztályosok pünkösd alkalmával mutatták
meg a tanév során megszerzett tudásukat. Ügyes kis műsorukban a pünkösd
ünnepéhez kapcsolódó népi hagyományokat elevenítették meg, majd néptáncukkal
szórakoztatták az iskola tanulóit. Ezt a rendezvényt már hagyományos módon, az
iskola udvarán tudtuk megtartani, ahol nagy sikert arattak a kis néptáncosok. Sajnos
a tanévre tervezett további fellépéseinket és fesztiválon való részvételünket ismét
megakadályozta a vírus miatt kialakult járványügyi helyzet. Ezzel együtt egyik napról
a másikra kellett ismét átállnunk a digitális oktatásra. Ebben az időszakban már
rutinosan online órákkal oldottuk meg a néptánc órákat. A tanulók szívesen vettek
részt a foglalkozásokon. Ügyesen leküzdötték az online adta digitális nehézségeket.
Mégis azt gondolom, hogy a néptánc, a táncoktatás jövője nem az online forma.
Annak ellenére, hogy az online órán is látom őket, csak szóban tudom javítani a
hibákat, nem gyakorlatban. A másik probléma, hogy nagyon sok időt elvesz az
órából az óra eleji szervezési feladat.
Bízom benne, hogy a jövő tanévben 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.
Dulibán-Grajz Andrea
Miskolc, 2021.06.10.
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Mellékletek – Dulibán-Grajz Andrea
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Beszámoló a 2020/21-es tanévben végzett nevelő-oktató munkáról
az Eötvös Gyakorlóban
Duliczki Tamás
A tanévet 15 tanulóval indítottam szeptember hónapban, mikor körvonalazódott az
órarend az Eötvös Gyakorlóban. Mindenki eredményesen zárta a tanévet.
A tavalyi évhez hasonlóan az idei pandémiás helyzet is rányomta bélyegét a
munkánkra. A gyermekek az online időszak alatt többnyire igyekeztek készülni, amihez
igyekeztem a lehető legtöbb segítséget nyújtani számukra. Az „élő” órák mellett személyre
szabott audió- és videófelvételek elkészítésével és elküldésével igyekeztem támogatni
munkájukat, kiemelve a javítandó, fejlesztendő dolgokat. Ez sokuknál sikeresnek bizonyult,
sőt bizonyos esetekben gyorsabban el tudtuk érni azokat az eredményeket, a hibák kijavítását,
a darabok karakterének megfelelő formálását, melyeket a jelenléti oktatás során végeztünk
volna.
Az online oktatás – erőfeszítéseim ellenére – néhány tanulónál nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket. Felmerült olyan jelzés – amelyekről szó esett már a korábbi nevelőtestületi
értekezleteken is, hogy nem szeretnék a tanévet tovább folytatni, de a szülőkkel egyeztetve
arra törekedtem, hogy a tanévet mindenképp be kell fejeznünk, tanév közben nem lehet
kiiratkozni. Ezeknél a tanulóknál legfőképp az volt az érv, hogy az „online” iskolai
tanulmányaik mellett nem jut megfelelő idő a felkészülésre, mert arra sokkal több időt kell
szánni, mint jelenléti oktatás esetében. Megértettem a helyzetet, hiszen nekünk is több időt
vett igénybe a tanulmányi munka elő- és elkészítése, a feladatok ellenőrzése és értékelése. Ezt
igyekeztem azzal orvosolni, hogy a kitűzött tanmenet szerinti anyagot kis mértékben
csökkentsem.
Több olyan jelzés is volt, mely szerint a következő tanévben nem kívánják folytatni
tanulmányaikat a fentebb említett okok miatt. Ezt azonban sikerült orvosolni a jelenléti
oktatásra való visszaállás során. Az okot egyértelműen jelezték: a gyermekeknek szükségük
van a személyes találkozásra az órákon, jobban tudnak azonosulni a tananyaggal, a
hangszerrel, ha személyesen beszéljük meg, mutatom meg, és szükségük van a személyes
beszélgetésekre is, mellyel rá tudunk hangolódni az órákra. Ennek eredményeképp a tanulók
zöme mégis folytatni kívánja a tárgyat.
A következő 2021/22-es tanévre a tanulói létszám hasonlóan fog alakulni az idei
tanévhez, de szeptember hónapban fog pontosan körvonalazódni a létszám. A kiiratkozó
tanulók helyére már vannak jelentkezők.
A kiiratkozás okai: két fiúnál a motiváltság hiánya. Egy leány azt kérte, hogy a
következő tanévben szüneteltessük a szintetizátor órákat tanulmányai miatt, szeretne mást is
kipróbálni, de szeretné később folytatni a szintetizátort is. Erre látok lehetőséget, hiszen az
iskolában én tanítom őt énekből, így a kapcsolat és a lehetőség megmarad. Egy előképzős
tanuló pedig más hangszert szeretne tanulni a következő tanévben. Esetében még
„útkeresésről” beszélhetünk, de mindenképp a Garabonciás kereteken belül folytatja
tanulmányait.
Szeptember hónapban a pontos létszám hamar ki fog alakulni, melyet igyekszem
mihamarabb véglegesíteni.
Megköszönve az eddig nyújtott segítséget munkámhoz jó egészséget és kellemes
nyarat, pihenést kívánok Minden Kedves Kollégának!
Tisztelettel:
Duliczki Tamás
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Év végi beszámoló a Komorói Tiszabezdédi és Tuzséri telephelyekről.

A 2020-2021-es tanévet 36 növendékkel kezdtem és 36 növendékkel fejeztem be.
A közösségépítés 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.
A szülők és a gyerekek többsége maximálisan együttműködő volt.
Az idei tanévben a koronavírus járvány miatt ismét online digitális órákat kellett tartanunk. 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
Messenger alkalmazások segítségével tartottam.
Több versenyen és fellépésen szerettünk volna részt venni, de az idén elmaradtak a pandémia
miatt, ám majd jövőre bepótoljuk.
Az idén online formában beneveztünk az V. Országos Elektroakusztikus-zenei versenyre,
amelyen egyéni kategóriában Hamza Alex 2. helyezést, Szilágyi Tamás 1. helyezést értek el.
Áprilistól újra találkozhattunk a gyerekekkel, élőben tarthattuk az órákat és a visszajelzések
alapján nagyon őrültek mind a szülők, mind a gyerekek.
Reméljük, hogy a 2021-2022-es tanév pandémia-mentes lesz.

Ferenczi József
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Beszámoló a 2020/2021. tanév munkájáról
A 2020/2021-es tanévben egy gyereket oktattam zongorára és szolfézsra, Ferenczi
Petrát. A tanév ugyanolyan rendkívüli módon indult, mint ahogyan befejeződött az előző
tanév. A különbség mindössze csak annyi volt, hogy nem online kellett az órákat tartani.
Mindemellett nem lehetett hangversenyeket, műsorokat szervezni, sőt, mi még versenyre sem
tudtunk nevezni. Emiatt a tervezett fellépések elmaradtak.
A tanév legfontosabb feladata volt számunkra az év végi alapvizsgára való felkészülés.
Igyekeztünk minél több darabot tanulni, amiből aztán kiválasztottuk azokat, amelyek a tanuló
egyéniségének megfelelt, legjobban tudott és szeretett – természetesen figyelembe véve az
évfolyam követelményeit és a darabok nehézségi szintjeit. Az alapvizsgára ugyan csak 3
darab kellett, de mivel sikerült egy olyan változatát találnom a Bach: h-moll szvitjéből való
Badineire-nek, ami két zongorán megszólaltatható, ezért úgy gondoltuk, ezt is felvesszük. A
zongora vizsga mellett folyamatosan tanultuk a szolfézst és a zongora elméletet is.
Én úgy gondolom, hogy az egyetlen növendékem jól teljesített az alapvizsgán, és
tudásának megfelelő eredményt produkált.
A Petra búcsúzásával egyben én is búcsúzom. Szeretném megköszönni azt a 10 évet,
amit taníthattam és segítséget kaptam ebben az iskolában először a dráma, majd a hangszeres
tanításhoz. Itt a nyugdíj határán úgy gondolom, hogy elfáradtam, pihenésre van szükségem.
További jó és színvonalas munkát kívánok mindenkinek.

Galambosné Kiss Erzsébet
Tuzsér, 2021. 06. 10.
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BESZÁMOLÓ ÉV VÉGÉN- Hornyákné Gál Andrea
FURULYA- CITERA- SZINTETIZÁTOR - 2020/2021
Citera:
Ebben a tanévben új tanítványom 1 fő volt. Így az összes tanulóm 13 főre változott. Az év
eleji órarend kialakításánál gondot okozott az iskolában működő tánc és kosárlabda
edzésekkel való egyeztetés. Szerettem volna a gyerekeket képességeikhez mérten
csoportokba rendezni, de sajnos ezt nem tudtam megvalósítani, így az órákon differenciáltan
adtam ki a feladatokat és tanítottam. Ez nem volt mindig könnyű és gördülékeny. A
csoportjaimba járó gyerekeket nem az zeneiskolai éveinek száma, hanem tudásuk alapján
szeretném jellemezni:
1. A gyerekek lelkesek, szorgalmasok voltak, az órákról alig hiányoztak. A gond az volt,
hogy otthoni hangszer hiányában csak az órán jutott idő a gyakoroltatásra, így
lassabb tempóban tudtunk haladni. Akinek volt otthon hangszere se mindig jött
felkészülve órára. (Az ok: otthoni tanulás, délutáni elfoglaltságok.) Örültem, hogy a
hangszeres órák által egy kicsit lazíthattak és örömüket lelték a közös zenélésben. A
tudásukat a lelkesedésük pótolta.
Hiányosságok:
- megtanult dalok (darabszám)
- ujjrend megfelelő használata
2. A gyerekek lelkesek, szorgalmasok voltak, az órákról alig hiányoztak. Szorgalmasan
gyakoroltak, ill. képességeik miatt hatékonyabb volt ezeknél a gyerekeknél a
citeraoktatás.
3. Kiemelkedően ügyes volt 1 fő (Csiki Panna). A szülők is támogatják a gyermekük
hangszeres tanulmányait, hiszen karácsonyra egy citerával lepték meg. Rengeteget
gyakorol, technikailag nagyon sokat fejlődött. Panna 2. éve jár citerára, de jóval
túllépte azokat, akik ugyanennyi ideje, vagy még régebben tanultak.1 tanuló (Fedor
Bence) pár évvel idősebb a többieknél, sokkal gyorsabban tudtam vele haladni,
technikailag bonyolultabb dalokat is sikerült neki megtanítani.
1gyermek jövőre máshol folytatja általános iskolai tanulmányait, a zenetanulást nem fogja
folytatni.
Nehézségek:
A csoportok eltérő összetétele.
Terveim, céljaim:
Az előforduló hibák javítása: bátortalan kezdés, váltás, dalok éneklése.
Mindegyik csoportomnál törekedtem a változatos munkaformák kialakítására. Nagyon
élvezték a páros munkákat, amikor ketten játszottak egy hangszeren. A csapatjátékokban is
szívesen részt vettek. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a terem, ahol a
zeneoktatás zajlik, rendelkezik interaktív táblával, melyet ki is használtunk: zenehallgatás,
kottázás, játék céljából.
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Digitális oktatás:
A citerásoknál nagyon jól működött ez a képzésforma is. A digitális oktatás során egyszer
találkoztam a csoportokkal hetente. Ebben a képzésformában sikerült megvalósítanom azt, a
mit a jelenléti oktatásnál nem; kis létszámú csoportok, tudásuk alapján. A szülők támogattak
ebben a tanítási formában is. A visszajelzésekből az derült ki, hogy nagyon élvezték a
gyerekek ezeket a találkozásokat. A daltanítás is hatékony volt.
Furulya:
1 fő az év során szorgalmasan tanult, készült az órákra. Sikeresen vette az akadályokat egyegy nehezebb dal tanítása során, bár szerintem nem jut idő az otthoni gyakorlásra. Sajnos
nem tudott részt venni az online oktatásban technikai eszköz hiányában. Jövőre máshol
folytatja általános iskolai tanulmányait, a zenetanulást nem fogja folytatni. 2 kislány
szeptemberben iratkozott be furulya órára. Lelkesen kezdték a tanulást, de később
érdektelenek váltak, gyakran késtek az órákról. Az online oktatáson nem vettek részt.
Szintetizátor:
1 tanuló járt hozzám a tanév során. Olivér tanulási nehézséggel küzd, de nagyon szépen
tudtunk haladni a tanév során, bár egy kicsit lassabb tempóban. Lelkes kisfiú, jó
képességekkel. Jövőre is fog járni, év végére sikerült hangszert is venniük.

Hornyákné Gál Andrea
Miskolc, 2021. 06. 24.
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Tanév végi beszámoló
2020/2021-es tanév
Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola
Bársony János Általános Iskola telephelye
Drámaszakkör
1. Helyzetelemzés:

Hétfői csoport:
3-4-5-6-7. osztály dráma szakkör
Létszám: 15 fő
Fiú: 3 fő
Lány: 12 fő
Lemorzsolódás: 3 fő.

Szerdai csoport:
2. a osztály
Létszám: 24 fő
Fiú: 12 fő
Lány: 12 fő
Csoporton belül nem volt mozgás.

2. Tanulmányi sikerek, elért eredmények:

Ebben a tanévben nem volt bemutató óra, nem volt minősítés a csoportban. A
mesterprogramom egy éve fut iskolánkban, 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. Ezt a programot az
5. évfolyamon elkezdtük a dráma szakkörhöz kapcsolódóan.
3. A fellépésekre, a versenyekre történő felkészülésből eredő tapasztalatok:

2021. június 9-én szerdán a művészeti évzárót szolidabb, egyszerűbb körülmények között
megtartottuk. Az egyes csoportommal készítettük el a Hamupipőke, ahogy a diákok látják c.
diák darabot, melynek érdekessége, hogy 6. osztályos diákok írták át, mai nyelvhasználattal.
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4. Nehézségek, amivel szembe kerültél a tanév során:
A pandémia belopta magát a mindennapokba, azok a szülők, akik külföldön dolgoznak és
gyermeküket itthon a nagyszülő nevelik nehezen engedik egy vegyes csoportú
drámaszakkörbe a tanulókat. Az is probléma, hogy a téli időszakban este fejeződik be
sötétben a foglakozás és nem akarnak a nagyszülők villamoson a gyermek után jönni és így
nem szívesen engedik őket órákra. Ez a helyzet lemorzsolódást okozott.
Az online oktatás során az online órák jól működtek, 99%-ban bekapcsolódtak a gyerekek az
órákra.
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.
Improvizációk a megismert technikák felhasználásával a tanár, ill. a diákok által
létrehozott történetváz alapján.
A gyakrabban alkalmazott drámai konvenciók megismerése alkalmazása.

Miskolc, 2021. június 16.
Hoskó Orsolya
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Év végi beszámoló
(2020/2021 tanév – Sajóhídvég)
Bár korábban is volt szerencsém tanárként tevékenykedni a Garabonciás Alapfokú Művészeti
Iskola sajóhídvégi telephelyén, az idei tanévben ismét a tanári kar tagjai közé léphettem, de
most a citerával ellentétben a gitározás alapjaira tanítom a nebulókat.
Mivel régi ismerősként tértem vissza a telephelyre, egyáltalán nem okozott gondot a
beilleszkedés. Nagyon nagy örömmel és szeretettel fogadtak, és ez a szeretetteljes
hozzáállás teljes mértékben kölcsönös.
A gyerekekkel ugyan szeptemberben találkoztam először, de már az első alkalom után
érezhető volt, hogy egy hullámhosszon vagyunk; szívesen voltak a közelemben, bizalommal
fordultak felém, és nagy lelkesedéssel vágtunk bele a gitározás rejtelmeibe. Eleinte kivétel
nélkül mindenki nagyon nagy érdeklődést mutatott eme újfajta tanulási lehetőség iránt,
majd miután ránk köszöntött a pandémia, a személyes találkozás híján drámai mértékben
csökkent a kezdeti lelkesedés.
Az online tanítás ezeknél a hátrányos helyzetű gyerekeknél – személyes tapasztalataim
szerint – sajnos nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így - miután az iskola
vezetésével, a polgármester úrral, és Mészáros Béla Igazgató úrral közösen egyeztettünk, a
pandémia ellenére lehetőségem nyílt visszatérni a személyesen megtartott órákhoz, melyre
kiváló lehetőséget adott az iskola mellett található játszótér, ahol a fontos óvintézkedések
mellett (maszk, távolságtartás, szabadtér, kézfertőtlenítés) nagyon jó hangulatban tudtunk
ismét a zenetanulás csodálatos világában elmélyülni.
Tény, hogy a vidéken élő, hátrányos helyzetű gyermekekként nem ők képezik majd a jövő
évtizedek virtuóz muzsikusait, diplomás tanárait, de nem is feltétlenül ez a cél. A zene
megszerettetése, az egyéni, illetve a közös muzsikálás öröme és az éneklés varázsa az, ami
elsősorban motivál mind engem, mind pedig azt a 14 gyermeket, akik az idei tanévben
beiratkoztak hozzám.
Mi sem bizonyítja jobban a zene, illetve a gitározás iránti szeretetüket és a felém való
ragaszkodásukat, mint az, hogy a következő tanévre (2021/2022) valamennyien kitöltött
jelentkezési lappal jelezték a további tanulási szándékukat.
Ami a fellépéseket illeti, a pandémia miatt sajnos nem igazán adódott rá lehetőség, de az
iskolai ballagáson a helyi református lelkésszel (Bobkó Gyula), és egy ügyes növendékemmel
(Ignácz Sanyi) közösen egy kis zenei produkcióval tehettük színesebbé ezt a több évtizedes
iskolai hagyományt.
A beszámoló végén szeretnék tenni egy személyes észrevételt.
Mivel az elmúlt években több intézményben, másik alapfokú művészeti iskolában, és több
telephelyen is megfordultam, illetve tevékenykedem jelenleg is, bőven rendelkezem
megfelelő tapasztalattal és összehasonlítási alappal. Bár nem célom, hogy negatív példával
illessek bárkit is – nem is tartanám etikusnak - mindenképpen hasznosnak tartom a
pozitívnak nem igazán nevezhető tapasztalataimat, hiszen csakis összehasonlítás alapján tud
az ember mérlegelni jó és rossz között.
Amennyiben nem éltem volna meg a tanítási tapasztalataim alatt, illetve egész életem során
mindazt, ami miatt végül a Garabonciás iskolába kerültem, akkor valószínűleg nem is lennék
tisztában mindazzal a rengeteg értékkel, amit ez az iskola számomra képvisel. Ezek az
értékek nem mérhetők sem pénzben, sem bármilyen jellegű anyagi javakban, illetve
pozícióban. Tavaly szeptemberben egyértelműen kiderült számomra, hogy az emberség, a
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segítőkészség, a pozitív energiák és a szeretet energiák – melyeket az egész tanév során volt
szerencsém megtapasztalni – felülírnak mindent. Ilyen környezetben szívesen és örömmel
tudok „dolgozni”, akár nyugdíjas koromig is.
Már csak hab a tortán az a pozitív, otthoni melegséget árasztó, családias érzés, melyet
megtapasztalhat az ember, miután belép a gyönyörűen felújított, és maximálisan rendben –
és tisztán tartott intézménybe.
Éppen ezért szeretném elismerésemet kifejezni, és köszönetet mondani Mindenkinek, aki a
Garabonciás iskola irodai munkájában, valamint a vezetésében részt vesz, és őszintén
kívánom, hogy ezek az energiák még sok-sok évtizeden át kísérjék az iskolát a szeretet útján!

Kacsenyák Gábor
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Beszámoló a 2020/2021. tanév munkájáról
Újabb tanév telt el a covid őrület jegyében.
25 év kihagyás után kezdtem újra tanítani a 2019/2020-as tanévben. Nagy lelkesedéssel,
tervekkel kezdtem el az évet 6 növendékkel.
Halmozottan hátrányos gyerekek, de jó volt velük, összecsiszolódtunk, szépen haladtunk,
aztán jött a covid, iskolabezárás, nem tudtuk a tanévet normálisan befejezni.
A 2020/2021 tanévben már 2 telephelyen, 11 növendékkel kezdtem újult erővel a tanítást, a
gyerekek lelkesek voltak, szorgalmasan jártak zongoraórára, némelyikük még gyakorolni is
bejárt az iskolába, otthon ugyanis nincs hangszer.
Még ilyen körülmények között is egész szépen haladtunk, amikor március elején jött a
hidegzuhany, újra iskolabezárás, átállás online oktatásra. Ez nekem a "véget" jelentette. Én
nem tudom az online oktatást csinálni, nem értek hozzá. Soha nem tanultam a computer
kezelését, csak szórakozásra használtam, tehát nem tudom megoldani az elvárt
szinten. Másik probléma, hogy a gyerekeknek nincs otthon hangszer, sok helyen a családban
esetleg 1 okostelefon van 4-5 gyerekre, úgyhogy a közismereti tárgyak tanítása is
nehézségekbe ütközik. Így 2 hónapra le kellett állnunk megint.
Amikor április és május közepén visszatérhettünk az iskolába, mindenkinek nagy öröm és
megkönnyebbülés volt. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű 2 hónap kihagyás után visszaállni a
rendszeres foglalkozásokra, de szerencsére a gyerekek többsége jó partner volt ebben.
Jöttek szorgalmasan, gyakoroltak is, de sajnos 2 hónapot nagyon nehéz pótolni. Úgy érzem,
hátránnyal zártuk ezt az évet is.
Lesznek, akik nem folytatják jövőre, de lesznek új növendékek és én is újult erővel és
reményekkel fogom kezdeni a 2021/2022 tanévet remélhetőleg normális körülmények
között.

Knóth Judit
Sajószentpéter, 2021. 06. 10.
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Év végi beszámoló
Sok újdonsággal és kihívással indult ez a tanév. Az online felületek használata számomra
teljesen új feladat volt, amelynek a nagy részét sikerült elsajátítanom. Vannak olyan területek
is, amelyeken szeretném magam fejleszteni: videó készítése, vágása, feltöltése, illetve a
kottaszerkesztő program használata. Ezeket a nyár folyamán szeretném megtanulni, hogy a
következő tanévben már tudjam használni.
Az Eötvös gyakorló iskolában nagyon jól éreztem magam. A tanulás körülményei teljesen
megfelelőek voltak. A kollégákra (elsősorban Opre Edina, Bugán Ági) mindenkor
számíthattam. Hálás vagyok értük, hogy segítettek az új környezetbe beilleszkedni. A
gyerekekkel és szülőkkel is sikerült konstruktív kapcsolatot kialakítani. A karantén időszak alatt
is rendszeresen bejelentkeztek a gyerekek a tanórákra és a házi feladatokat is megcsinálták. A
8 hangszeresből egy gyerek nem folytatja tovább a zenetanulást, mert ő sportolni szeretne.
A gyerekek szépen teljesítettek a tanévben. Egy kiemelkedő tanulóm is van (Novák János),
akivel dupla annyi darabot tanultunk meg az év során, mint a többi tanulóval. Őt
mindenképpen szeretném versenyre vinni a következő tanévben, ha lesz rá lehetőség. Az
előképzősök is jól teljesítettek. Közöttük a leginkább tehetséges Gadzsa Szófia.
Az online tanítás abban is segített, hogy ha valamelyik gyerek betegség miatt hiányzott, akkor
meg tudtam tartani az óráját itthonról, így nem maradt le a tanulással. Többen éltek ezzel a
lehetőséggel a tanév során.
A szolfézs oktatás is nagyrészben online módon valósult meg. A gyerekek többsége
rendszeresen küldte a megoldott feladatokat. Az okosdoboz és a wordvall feladatait nagyon
szerették. A jelenléti órát kiegészítve jól működött az online szolfézs is az Eötvös iskolában. Az
Arany János iskolában sajnos nem lehetett jelenléti oktatás, így ott csak online oktatás folyt.
Ez egy kicsit megnehezítette a kommunikációt, a közös munkát.
Jövő évben szeretnék legalább egy év végi kis hangversenyt tartani, de ha lehetőség lenne rá a
kollégákkal együtt is szervezhetnénk karácsonyi, illetve tavaszi hangversenyt a
legtehetségesebb diákokkal. Mindenképpen szeretném a legtehetségesebb diákokat
versenyekre is vinni, hogy megmérettessék magukat idegen környezetben is.
Nyíregyháza, 2021. június 10.

Komjáthy Melinda
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Év végi beszámoló a bekecsi telephelyről
2020-2021
A 2020-21-es tanévet 3 növendékkel kezdtem és fejezem is be. Ebben a tanévben
koordinátori feladatokat is elláttam, kedves kolleganő és főnök kolleginámnak 4 növendéke
volt.
Az idei tanévben a koronavírus járvány miatt ismét online digitális órákat kellett tartanunk.
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 közeledve
fordított napot tartottunk szintetizátor és szolfézs órán is. Az anyák napi 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.
A közösség alakítása érdekében a szolfézsórák elején beszélgettünk egy kicsit. 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 vírushelyzet miatt elmaradt sajnos.
A vírushelyzet miatt nagyon kevés fellépésre volt lehetőségünk. Októberben kétszer léptünk
fel, majd a ballagáson színesítettük a műsort. A félévi koncert helyett videót készítettünk a
vizsgaműsorról és azt töltöttük fel.
Úgy érzem, hogy jó közösséggé formálódtunk. Messengeren is létrehoztunk egy csoportot,
ahol a gyerekekkel és szüleikkel beszélgetünk, megosztjuk élményeinket, kérdéseinket,
észrevételeinket.
Online formában beneveztünk az V. országos elektroakusztikus -zenei versenyre, melyen
nem ért el Vivien helyezést.
Áprilistól újra élőben tarthattuk az órákat, már nagyon hiányoztunk egymásnak. Az évvégi
koncertet videófelvétellel oldottuk meg ismét. Az utolsó szolfézs órán a telephelyi
kolleganővel közösen elvittük a gyermekeket fagyizni és jót beszélgettünk közben, jó
hangulatban telt a délután.
A beszámolót készítette:
Krucsainé Somogyi Éva
Bekecs, 2021. 06. 12.
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Beszámoló a 2020/2021-es tanévről
Lukács Éva

Bekecs
A korábbi tanévben ott tanító kolléga elhagyta iskolánkat, így az ő négy növendékét
átvettem szeptembertől. Nagyszerű csapatot alkottunk a tanév során, hamar átvették az új
szokásokat, elvárásokat a tanulók, gördülékenyen folytak az órák. Partneri hozzáállást
tapasztaltam az intézmény vezetőségétől, a segítségadás folyamatos volt. A növendékek
szépen haladtak, a négy tanulóból a három lány sikerrel és zökkenőmentesen vette az
akadályokat, de a kisfiúnak lassabban, nehezebben ment a tanulás. Betegsége miatt sokat
hiányzott, így év végére nem érte utol a lányokat. Ez egy kicsit el is vette a kedvét, nehéz volt
benne tartani a motivációt.
Kisgyőr
Kisgyőrben négy növendékkel kezdtük meg a tanévet. Előképzős növendékem lett három fő.
Velük lassú, de megfontolt tempóban haladtunk, felépítve, beosztva a tananyagot, mert
sokat nem bírtak a tanítványok. A szintetizátor kottánk végére elértünk, ügyesen játszott a
három új növendék már két kézzel, szép billentéssel próbáltunk minden dalt megtanulni.
Elégedett vagyok, jól dolgoztunk. Az A4-es növendékkel folytattuk a korábban beindított
lányzenekart, igaz, ketten maradtunk, de annál nagyobb örömmel játszottuk a zenekari
repertoárunkat. A zenekar adta lehetőség kellő sikerélményt adott, fejlesztette az együttjátszás élményét, a figyelmet, a kifejezőbb játékot egyaránt.
A szolfézs órák is rendben zajlottak, bár lassabban haladtunk a tananyaggal. A kicsit nehezen
tudtak még írni, nehezen tudtak hosszan figyelni. énekléssel, játékkal tarkítottuk az órákat,
rajzoltunk, találós kérdésekekel játszottunk kiegészítésképpen természetesen zenei
dolgokhoz kapcsolódóan. A közös éneklés, zenélés, a tanulandó zenedarabok YouTube-on
történő nézése, kielemzése nagy motiváló erőként hatottak. Nem akartak hazamenni, jó kis
közösséget alkottunk így együtt. A tanulók szinte soha nem hiányoztak, hétről-hétre
készültek az alkalmakra.
Miskolc
Nyolc növendékkel kezdtük meg a tanévet. A tanulók hozzáállásával, lelkesedésével, feladatés szerepvállalásával meg voltam elégedve, a gyakorlás terén sem voltak hiányosságok. Jól
haladtunk valamennyi növendékkel, az éves tananyagot maradéktalanul sikerült
elsajátítaniuk.
Tavasszal az V. Elektroakusztikus-zenei versenyen három növendékkel indultunk. A verseny
online lett megszervezve. Sokat készültünk rá, szépen is szerepeltek a növendékek, nagyon
büszke voltam rájuk!
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A visszatérő online oktatást is rendben végig vittük, nem volt fennakadás, figyelték az
órakezdést a tanulók, partnerek voltak, készültek az órákra, meg voltam elégedve ismét! A
szülők partnerek voltak, minden rendben zajlott.
Egészében véve sikeres évet zártunk.
A jövőre nézve vannak célok, amelyeket szeptembertől elszántan meg is fogunk valósítani.
Lesznek új növendékeim is. Előzetes munkával, alapos átgondoltsággal szeretnék felkészülni
az oktatásra, a tanmentet minden évfolyamra nézve ellenőrzöm, ahol szükségesnek ítélem,
változtatok. szeretnék sokkal több digitális eszközt alkalmazni az órákon, a tanulók mindig is
érdeklődéssel vették ezekkel az eszközökkel történő tanulást.
Miskolc, 2021. június 15.

Lukács Éva

Mellékletek:
Bekecs
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Év végi beszámoló
Tiszalúci Arany János Általános Iskola
Rákóczi Julianna Általános Iskola, Sajóhídvég
Arany János Általános Iskola, Sajóvámos
Tiszalúcon 3 csoport indult társastánccal, alsó-és felső osztályos tanulókkal. Örömmel töltött
el, hogy fiúk és lányok egyenlő arányban jelentkeztek. Hagyomány az iskolában, hogy
februárban megrendezik az Alapítványi bált, amelyre a felső tagozatos tanítványokkal
keringő koreográfiával szoktunk készülni. Sajnos a pandémia miatt ez a bál elmaradt. Az
alsós tagozatok gyermekekkel a Mikulás ünnepségre való készülés jelentett nagyobb örömöt.
Sajóhídvégen 4 csoport indult társastánccal, itt is alsó-és felső osztályos tanulókkal. A
forgatókönyv a báli szezonra való készülés volt a felsős tanulókkal, ami a pandémia miatt
nem került megrendezésre.
Az alsó osztályos tanulókkal a Mikulás ünnepség nagy sikert aratott.

Mikulás Ünnepség: Sajóhídvég, 2020.
Sajóvámoson 1 csoport indult társastánc szakon, kivételesen fiúk nélküli csoport volt. Az
ügyes balerinákkal készültünk félévi bemutatóra, ahol kiválóan bemutatták, hogy hogy
haladtunk az első félévben. Természetesen a Mikulás ünnepség itt nem maradt el.
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Mikulás Ünnepség: Sajóvámos, 2020.
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.
Marincsák Réka
Miskolc, 2021. 06. 11.
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Garabonciás - év végi beszámoló
2020/2021-es tanév
Herman- gitár

A Hermanban egy diák jelentkezett, Brilla Eszter 7. osztályos tanuló. Eszterrel jól
haladtunk egész évben. Egyszer októberben, amikor én lettem beteg, másodszor
márciustól májusig az online oktatásban akadtunk el egy kicsit. Bár akkor is
telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot, én elküldtem a leckét és Eszter otthon
tudta gyakorolni. Akkordváltások dalok kíséretében, és egyszerű dallamok
lejátszása, ami év végéig megtanultunk. Jövőre folytatjuk.
Sajóbábony- szintetizátor

Sajóbábonyba három diákkal indultunk, de évközben Milanics Gergely eltávozott
az iskolából. Karbély László már második évet kezdte, aki szorgalmas diákként jól
haladt. A második félévben lassult, mert nyolcadikos révén a felvételijével volt
elfoglalva. Ruszó Krisztofer, akinek otthon nem volt hangszere, hogy
gyakorolhasson, ennek ellenére sok darabot tanult meg. Jövőre folytatjuk.
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Sajóbábony- gitár

Sokan jelentkeztek ezért három csoportba tanultak, amin jövőre változtatni kell,
mert több hátránya volt, mint előnye. A legszorgalmasabb Kalocsai Nándor és
Kalocsai Szebasztián volt. A legügyesebb Oláh Elemér. Ők folytatják jövőre,
viszont a többieknek feltétel lesz, hogy legyen gitárjuk, amin tudnak otthon
gyakorolni mert nem tudtunk haladni.

Nagy Iván
Miskolc, 2021. 06. 24.
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Eötvös-Grafika
2020/2021
Éves beszámoló
A csoport összetétele széles skálán mozog, így nem mindig zökkenőmentes összehangolni a
nagyok és kicsik munkáját. Kedvelik a szabadon választott témákat és egyre ügyesebbek.
Változatos képességű, nyitott személyiségű gyerekek.
Az elmúlt egy év vízválasztó volt mindenki számára. Az ember sok mindent átértékelt és az
újonnan jött helyzet nagyfokú alkalmazkodást igényelt mind a pedagógusok, diákok és a
szülők részéről.
A szülők új helyzetbe kerültek és a művészeti oktatásban résztvevők nem feltétlen
tekintették elsődlegesnek a kötelező digitális tanrendű általános oktatás mellett az efféle
kötelezettségeiket. A gyerek most több segítséget, odafigyelést igényelt (technikai feltételek
megteremtése, alkalmazása stb.).
Persze sok pozitív tapasztalat volt. Nagyon örülök annak, hogy már az előző tanévben a
pandémia kezdetén kialakítottuk a gyerekekkel a Google Classroom felületét. A diákok
igényelték a kapcsolatot, valamilyen visszajelzést. Jó hangulatban teltek az órák. Ebben a
második félévben belépő online oktatás (Saját helyi sajátosság.) nehezítette a dolgunkat. A
délutáni különórák idejére már elfáradtak, vagy még órájuk volt, az online oktatás másfajta
leterhelést jelentett számukra.
Szinte ugyanaz a törzscsapat jött online órákra. Sokat fejlődtek és születtek országos
eredmények is. Végtelenül büszke vagyok rájuk, versenyeredményektől függetlenül. A
jelenléti alkalmakat is több esetben párhuzamosan tartottam az egyéb oknál fogva (tartós
beteg, igazgatói engedéllyel otthon lévő stb.) otthon maradó diákoknak foglalkozást. A
szülők pozitívan értékelték ezt a nyitottságot a kialakult helyzet megoldására. Sajnos akadtak
elmaradozók is.
A toborzás változó eredményekkel telt számomra. Többen kivárják a szeptemberi évkezdést
az iskolai elfoglaltságok, elvárások alakulását. Bizakodva tekintek a szeptemberre.
Nyíregyháza, 2021. 06. 21.

Opre Edina Irén
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Beszámoló
Gitár tanszak- Orosz Gábor
2020/2021. tanév
1.
Statisztika
Az idei évben összesen 4 növendékkel kezdtem a tanévet. Gitár órákról 10 igazolt hiányzás
volt, átlag 2,5 óra, köszönhetően annak, hogy ha pótolni kellett, online lehetséges volt. A
féléves tanszaki tanulmányi átlag 5.
2.
Féléves oktató-nevelő munka értékelése, tehetséggondozás
Bodrogi Éva esetében a pódiumbiztonság fejlesztésén túl az akkordok a szóló játék és a
tabulatúrából való játék volt fókuszban. Egyre magabiztosabban kezeli a gitárt, mivel idén
Garabonciás növendék lett, így a klasszikus technikáját is fejlesztenünk kell. Egyrészt ügyesen
veszi az akadályokat, másrészt nagyon tetszenek neki a kiválasztott klasszikus darabok.
A székhelyen három fiú jár egy csoportba. Igyekeztem mindenki egyéni képességeit
klasszikus etűdökön keresztül fejleszteni, de a kamarazene is jelentős szerepet kapott az
órákon. Sajnos az online oktatás egy picit visszavett a lendületből, de bízom benne, hogy a
második félévben sikerül ismét jó kamaraórákat tartani. A fiúk egyénileg szépen fejlődnek,
viszont az együtt játék megsínylette a digitális oktatást. Cél, hogy valamennyi növendék
jövőbeni fejlesztése az eddig megtanult technikai háttér segítségével a zenekari gyakorlatban
való használható igazi muzsikálásnak legyen az alapja.
Barkó Zoltán április hónaptól látogatja a gitár órákat, könnyen és zökkenőmentesen lehet
vele haladni, akár tantermi, akár online körülmények között.
Fontosnak tartom a zenekari munkát, és idén volt alkalmunk részt venni egy zenekari
versenyen jó eredménnyel. Négy gitáros és három billentyűs növendék játszott a beküldött
videón. Nagyon lelkesen álltak hozzá a feladathoz, remélem a jövőben is megmarad ez a
lelkesedés. Nagyon jó volt a zenekari próbák hangulata, az együtt zenélés.
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.
ONLINE oktatás:
Sajnos a növendékek ebben az évben is digitális oktatásba kényszerültek. A tavalyi
tapasztalatok figyelembevételével gyorsan átálltunk. Kipróbáltam a Kréta digitális
rendszerét, de továbbra is könnyebben kezelhetőbbnek és jobbnak tartom a Classroom
alkalmazást. Így az online órákat ezen keresztül tartottam. Viszont nagyon örültem, hogy a
tanév végére visszatérhettünk a tantermi oktatáshoz. Szükséges a személyes jelenlét sok
esetben.
Orosz Gábor
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A Garabonciás Művészeti Iskola Kisvárdai Telephelyének beszámolója
1. Létszámadatok:
Zeneművészeti ág

Garabonciás AMI
Kisvárdai Telephely
Évfolyam
A1
A2
A3
A4
A5
A6
T7
Összesen
Mindösszesen

szintetizátor-keyboard
létszám
8
19
11
1

citera
létszám
3

1
1
1
6

4
1
44
50

2. Versenyek, fellépések:
Versenyek
Időpont
2021.04.2324.
2021.04.2324.
2021.04.2324.
2021.04.2324.
2021.04.2324.
2021.04.2324.
2021.04.2324.
2021.04.2324.

Helyszín Verseny neve
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Miskolc Elektroakusztikuszenei Verseny

Verseny
típusa
Résztvevők

Helyezés Felkészítő
Pokol
Miklós

országos Bóka Bálint

országos Bakó Attila

3

Pokol
Miklós

országos Poncsák Bence

Pokol
Miklós

országos Hurcsik Dénes 3

Pokol
Miklós

országos Sebők Dóra

1

Pokol
Miklós

2

Pokol
Miklós

3

Pokol
Miklós

országos Anthill zenekar 2

Pokol
Miklós

országos

Lukács
Levente

országos Hohlov Iván
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2021.04.23Miskolc
24.
2021.04.23Miskolc
24.

V.
Elektroakusztikuszenei Verseny
V.
Elektroakusztikuszenei Verseny

Sebők Dóra országos Lukács
1
Levente
országos

NechTech
zenekar

Pokol
Miklós
Pokol
Miklós

3

Fellépések
Időpont

Helyszín

Alkalom

Felkérő

Csoport
Résztvevők létszáma Felkészítő

2021.05.27 Kisvárda Anyák Napja

Segítő Kéz Az
Anthill
Elesettekért
zenekar
Alapítvány

8

Pokol
Miklós

Kisvárdai
Tehetséggondozó
2021.06.11. Kisvárda
Együttesek
Találkozója

Van
Esély
Anthill
Közhasznú
zenekar
Egyesület

8

Pokol
Miklós

3. Tapasztalatok:
Sikeres tanévet zártunk, hiszen a tanulók mindegyike elsajátította azt a követelményszintet,
ami az elvárt. A járvány miatt nem igazán 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 kevésbé 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.
4. Digitális munkarend
A digitális munkarendre való átállás során a szülők részéről már nem mutatkozott ellenállás
ezen oktatási forma iránt. Itt azonban 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.

5. Élménypedagógia
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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 és a fellépéseken keresztül valósul meg. A kisvárdai
telephelyen már 4 zenekar működik. Így minden tanulónak lehetősége van az együtt
zenélésre, 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, valamint tanulók 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 tanárral való együtt zenélés 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.
6. Művészeti alapvizsga
Az idei tanévben 3 tanuló tett művészeti alapvizsgát. Két 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, 2021. június 25.
Pokol Miklós
főtárgytanár
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Év végi beszámoló
Garabonciás Művészeti Iskola
Rasztóczky Emese
A népi játékok oktatása nemcsak az első osztályos gyerekeknek volt újdonság, hanem nekem
is. Kolléganőmmel, Szatmáriné Csécsi Andreával igyekeztünk együtt dolgozni. Több órát
együtt tartottunk az összevont 1. és 2. osztályokban, a főbb ünnepekre is együtt készültünk.
A tanév elején az óvodában szerzett ismereteket néztük át. Az óvodás népdalokhoz
kapcsolódó játékokat eljátszottuk, népi hangszereket is használtam – furulya, síp, kisebb
dob, csörgő.
A tanult dalokat rendszeresen kísértem zongorán, a nagyobb élményhatás kedvéért.
Az első nagy szereplésünkre már októberben sor került a mese világnapja alkalmával,
októberben. Az iskola aulájában egy zenés mesejátékot adtunk elő.
A Márton-napi játékokra novemberben került sor, a létező összes libás dallal és népi játékkal.
A karácsonyi betlehemes játékra több hetet készültünk. A járvány miatt sajnos csak az iskola
aulájában tudtuk előadni, nem a Faluházban, ahogy eddig megszokott volt.
A félév zárásakor az osztály nagy része stabilan, hibátlanul, kevés intonációs hibával tudta
énekelni a népdalokat. Az órákon megismerkedtünk több népi hangszerrel is – az internet
segítségével wordwall, learning apps, YouTube oldalakon. A gyerekek önállóan is szívesen
énekelnek. Lehetőséget kapott minden óra végén az összes bátor tanuló, hogy az osztály elé
kiállva elénekeljen egy népdalt.
A második félév során nagyon készültünk a farsangi mulatságra, megemlékeztünk a farsangi
népszokásokról és az ételekről, farsangi fánkot is ettünk. A kiszebáb égetésére a pandémia
miatt nem került sor.
Tavaszváró ünnepségünket, daljátékunkat az március 15-i műsorral kapcsoltuk össze, ami a
digitális átállás miatt nem lett már előadva. Az online oktatás során nem tartottam órát, erre
az időszakra a művészeti iskolával a szerződésem is fel lett bontva.
Visszatérve újra az iskolapadba gőzerővel folytattuk a munkát. Az anyák napi énekeket
remélem otthon is elénekelték a gyerekek.
A pünkösdi időszakra nehéz volt ráhangolódni, talán a rossz időjárás is közrejátszott ebben. A
pünkösdi daljátékokat június elején már könnyebb volt eljátszani szabadtéren, az iskola
udvarán.
Az év végi vizsgára 5 népdalt fűztünk össze zongorakísérettel, és egy ismert gyerekdalt
játszottunk el.
Rasztóczy Emese
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Garabonciás Művészeti Iskola
Nyíregyháza – Móra telephely
Év végi beszámoló - 2020/2021
Készítette: Rimán Barbara
A 2020/2021-es tanévben három tanuló folytatta népi furulyás tanulmányait a
nyíregyházi Móra telephelyen. Örömmel tölt el, hogy közülük ketten már negyedik éve, egy
növendékkel pedig már hatodik éve dolgozunk és muzsikálunk együtt közösen.
Az idei tanév is rendhagyó volt. A pandémiás helyzet miatt az iskolák egyéni
eljárásrendet alkalmaztak, így a telephelyen szigorú szabályok betartása mellett volt
lehetőség a hangszeres órák megtartására. A megelőzés érdekében minden, az órára érkező
tanuló kézfertőtlenítésen és lázmérésen esett át, a tanórát követően pedig a terem
szellőztetése, illetve az asztalok és a székek felületfertőtlenítővel történő kezelése történt
meg.
A tanév nagy hátrányának érzem, hogy mindössze csak tantermi keretek között volt
lehetőségünk a zenélésre, mivel a telephely járványügyi készenlét idején alkalmazandó
eljárásrendje a különböző évfolyamokra és osztályokba járó gyerekek interakcióját nem
engedélyezte, ezáltal a közösségi programokat, az egymással való közös zenélés lehetőségét
sem engedélyezte. Az egymással való „találkozás” az idei tanévben sajnos csak az órák
közötti váltásokban valósult meg. Ez alól kivételt az év végi fagylaltozást jelentett, amelyet a
növendékeim nagy örömmel fogadtak, hiszen egész évben várták, hogy találkozhassanak
egymással.
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A 2020. márciusában megkezdődött pandémiás helyzet a fellépések és a versenyek
számát a 2020/2021-es tanévben jelentősen korlátozta. Az idei tanévben nem volt
lehetőségünk fellépéseken részt venni.
A tanévre a tantermi és a digitális órák váltakozása volt jellemző. Volt olyan növendék,
aki kontaktszemélyként 10 napig hatósági házi karanténban került elhelyezésre, emellett az
intézmény egészében rendkívüli tanítási szünetet is rendeltek el, így több alkalommal kellett
használnunk a digitális platformokat a tanév során. A digitális felületek ebben az esetben
kiválóan működtek a hangszeres órák tovább folytatására.
2021. március elejéig – a fentebb említett alkalmakon kívül – tantermi keretek között
zajlottak az órák. Március 8-tól kezdődően digitális oktatás vette kezdetét. A digitális
oktatásra való átállás gördülékenyebben zajlott, amely köszönhető volt a művészeti iskola
által már előre felépített rendszernek, illetve annak, hogy – számítva a digitális oktatás
bevezetésére – a növendékeket még tantermi keretek között is volt lehetőségünk segíteni a
rendszer használatában. Az idei tanévben használt felületek – Google Meet és Google
Classroom – kezelhetősége mind a gyerekek, mind a szülők számára pozitív volt. Nehézséget
a tanév elején a munkahelyi csoport létrehozása, illetve a különböző eszközökre történő
feltelepítése jelentett a növendékek számára, amelyekben segítséget nyújtottam.
Elmondható, hogy az idei tanévben is a gyerekek hétről-hétre várták a furulya órákat,
örömmel és mosolyogva jelentkeztek be egy-egy online órára. Az órák aktív résztvevői
voltak, egyetlen órát sem hagytak ki. Érezhető volt azonban egy nagy kontraszt a 2020.
tavaszi átálláshoz képest: akkor még eleinte nagyon élvezték a gyerekek az otthoni tanulást,
itt viszont már első perctől kezdve mindenki azt várta, hogy mikor találkozhatunk újra az
iskolában. Sajnos az online oktatás nem tudta, nem tudja pótolni a jelenléti oktatással járó
előnyöket, a személyes kapcsolatot sem.
Nagyon nehéz és változatos évet zárhatunk. Ennek ellenére a tanulók az egész évben
sokat fejlődtek. Remélem a jövő tanévben lehetőségünk lesz a régi keretek között folytatni a
tanítást-tanulást.

Rimán Barbara
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Nyíregyháza, 2021. 06. 12.

Beszámoló a harsányi Grafika csoport 2020-2021. tanévi munkájáról
Az idei tanév az második 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 tavaly.
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 tagon kívül mindig volt két-három „külsős” is a foglalkozásokon.
A heti egy napos alkalmat hétfőn tartottam a gyermekeknek.
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 idén is lelkesen csatlakozott és a foglalkozásunkon résztvevők alkotásai külön lettek
kiállítva és díjazva.
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. A tavalyi márc. 13-i díjkiosztás és kiállítás megnyitó a járvány elleni
védekezés korlátozó rendelkezései miatt elmaradt, melyet az idén meghirdetettel összevonva nyitottak
meg, illetve osztották ki a díjakat 2021. június 3-án. A grafika csoportunkból Fehér Milán két alkotásával is
szerepelt. Gratulálunk neki.
Sajnos idén is a járvány miatti digitális oktatásra áttérés technikai akadályokba ütközött, az online
foglalkozás kialakítása kudarcba fulladt minden igyekezetünk ellenére. Nem tudtuk megélni az alkotás
közös és folyamatos örömét, hiányzott a gyerekek számára a közvetlen tanári inspiráció, vagyis az
élménypedagógiai vonzerő oltódott ki, a minden alakalommal megélt alkotás öröme, az új grafikai
anyagokkal, eszközökkel ismerkedés lehetősége szűnt meg.
A sikertelenséget megélve ideiglenesen szerződést bontottunk a kérésemre az online időszakra.
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Az iskolai tanrendbe visszaállva folytattuk a munkát a gyerekekkel. Sajnos törést jelentett most is a
lelkesedésben, a délutáni napközis foglalkozások ügyeletté szűkülése révén nehezebb volt a gyermekeket
„visszaszoktatni” a megszokott munkakeretbe.
A 2021-2022 tanévre beiratkozás szervezését megkezdtük, sajnos lesznek lemorzsolódók elköltözés és
másfelé érdeklődés okán, de ugyanakkor vannak új beiratkozottak is, ennek tudatában bízunk a
szeptemberi elvárt létszám megtartásában.
Az iskola adta tantermi digitális lehetőségeket eddig is kihasználtuk (digitális tábla) témakereséshez,
illetve rajztéma vetítéshez. Sőt a tanterem új interaktív monitortáblát kapott, melynek kihasználását,
például rajta közös rajzolás, most tanuljuk…

Miskolc, 2021.06.15.

Tisztelettel:

Sólyom Ferenc, foglalkozásvezető rajztanár

GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA
Éves beszámoló
Kisgyőr-Szatmáriné Csécsi Andrea
A 2020/2021-es tanév szeptemberben jelenléti oktatással indult. Aminek én, mint
pedagógus, illetve a tanulók is nagyon örültünk. Közvetlen közelről tapasztalhattuk meg
újból a népi játék biztosította örömöket, tevékenységeket.
A gyerekeket összekovácsolták ezek az alkalmak, kompetenciájuk fejlődött számtalan
területen. Az együtt dolgozás, „közös mozgás, tánc”, mind jelentős helyet foglalt el egész év
során az életünkben.
Mi mindig készültünk valamire! Magyar népmese napja, Márton-nap, karácsony-Betlehemes
játék, Népi játék napja, Anyák napja, pünkösdi műsor. Számtalan élmény kötődik ezekhez az
alkalmakhoz.
Az órákat színesítettem kézműves foglalkozásokkal, ezt a gyerekek mindig várták és
kreatívan vettek részt minden egyes alkotás létrehozásában.
A hagyományokkal, népszokásokkal, népi megfigyelésekkel színesítettem ezeket az órákat.
Visszamentünk az időben, megismertük népünk-nagyszüleink, dédszüleink életmódját,
szokásaikat és hiedelmeiket. Rengeteg új információ áramlott a tanulók felé, ami sokszor
csodálkozást, ámulatot váltott ki belőlük. Az esztétikai, az erkölcsi, a hazaszeretetre nevelés
számtalan alkalommal megvalósult az év folyamán.
A dalosjátékok, népi gyermekjátékok sok örömet szereztek mindannyiunknak. Rájöhetünk
ezeken az alkalmakon arra, hogy egy burgonyával, vagy egy dióval is milyen érdekes
játékokat játszottak régen a gyerekek. Ezek a digitális kor vívmányai között is megállják a
helyüket.
A digitális oktatás alkalmán az órák sajnos nem mindig voltak ilyen sikeresek. Ennek
hátterében a digitális alkalmazások, eszközök hiánya volt jelentős a szülők részéről. A
kapcsolattartás és a segítségadás számos formáját beszéltem át a szülőkkel, ígéretet kaptam,
de a megvalósítást sokszor nem sikerült teljesíteniük. Így a tanulók kevés arányban tudtak
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csatlakozni az órákhoz. Erre a ZOOM alkalmazást használtam. Örömmel tértünk vissza a
jelenléti oktatásba.
Úgy érzem, hogy az élménypedagógia sok formája és lehetősége tudott megvalósulni a népi
játék órákon. Szeretném, ha örömmel gondolnának vissza a jó hangulatban telt órákra, a
dalokra, játékokra.
Szatmáriné Csécsi Andrea
Kisgyőr, 2021. 06. 12.

A 2020/2021-es tanév beszámolója
Készítette: Tar Balázs

2020 szeptemberében jó érzés és élmény volt végre visszatérni a tantermi jelenléti
oktatáshoz, a korábbi tanév végéhez képest. Sok feladatunk volt a növendékekkel, mert a
nyári pihenés és a korábbi digitális oktatás miatt, sok volt az ismételni, pótolni való tananyag.
Szerencsére hamar túllendültünk a kezdeti nehézségeken és újult erővel, boldogan
elkezdhettük a munkát. Sokat kellett beszélgetni a növendékekkel a kialakult, megváltozott
helyzetről, mert megviselte őket.
Rendezvények terén a tanév során nem bővelkedtünk lehetőségekben. Így a korábbi
évektől eltérően nem tudtunk részt venni Mikulás napi vagy karácsonyi műsorokban. A
féléves vizsgát zárt körülmények között tartottuk meg. Elégedett voltam a növendékek
teljesítményével és felkészültségével.
Lehetőségünk lett volna elindulni a XVI. Regionális Szintetizátor- keyboard találkozó és
versenyen, de mivel online kellett beküldeni a feljátszott anyagokat, úgy döntöttünk, nem
tesszük. A versenyzés ezen formája, pont a verseny szituációt és az egyszeri eljátszás
lehetőségét nem teremti meg. Ha nem sikerül jól a növendéknek első alkalommal eljátszani
a verseny anyagot, ott nincs lehetőség újra játszani, online formában viszont akár több
alkalommal is fel lehet venni a műsort, így nem fest teljes képet a növendék
teljesítményéről, stresszkezeléséről.
A márciusi bejelentések értelmében sajnos online formában kellett tovább folytatni a
munkát. Ez némileg változtatott a tervezett anyagok sorrendjén. Voltak olyan darabok,
amiket kicseréltem más művekre, mert online formában túl nehéznek találtam. A korábbi
online oktatáshoz képest gördülékenyebben mentek az órák.
Májusban készülni szoktunk anyák napi darabokkal, amiket a gyerekek az
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osztályokban adnak elő a szülőknek az iskolai rendezvény keretein belül. Idén sajnos erre
sem került sor. Az év végi vizsgát sem tarthattuk meg nyilvánosan, mert szülők továbbra sem
jöhetnek be az iskolába, ezért felvételt készítettem a vizsga darabokról, amit továbbítottam a
szülőknek és a zeneiskolának. Elégedett voltam a növendékek munkájával.

Tar Balázs
Miskolc, 2021. 06. 10.

Éves beszámoló - 2021-2022 tanév
Az idei tanévet új lendülettel, telve reménnyel kezdtem meg szeptemberben, abban bízva, hogy
az előzőtől sokkal jobb, eredményesebb, tartalmasabb évünk lesz. A tervek közt szerepelt az
előző év hiányosságainak pótlása, illetve az elmaradt programok, rendezvények, versenyek idei
évben való megvalósítása is. Sajnálatos módon a pandémiás helyzet idén is közbeszólt, az én
estemben már az első félévben is.
Az idei szeptembert Tuzséron 18 (3 új), Nyíregyházán 16 (9 új) tanulóval kezdtem. Az intézmények
vírushelyzettel kapcsolatos egyéni rendelkezései miatt már év elején különböző nehézségekbe
ütköztem, sokkal nehezebb volt a tanítás megszervezése, mint az ezt megelőző években, és
sajnos nem volt lehetőségünk megmutatkozni sem a szokásos őszi alkalmainkon (zene
világnapja, hangszerbemutatók, őszi bál) mivel semmilyen nyilvános rendezvény nem volt
megengedett. Az oktatás így teljes mértékig csak a tanórákra korlátozódott, többnyire a
megszokott módon zajlott, azt leszámítva, hogy csoportos órákat sem lehetett tartani (szolfézs és
kamara). Az őszi szünetig az adott helyzethez alkalmazkodva nagyjából zavartalanul tudtam
tanítani, bár lényegesen több volt a hiányzás, több gyerek, illetve egész osztályok is karanténba
kerültek. Sajnos az őszi szünet kezdetére én is megbetegedtem, ezt követően még hosszú ideig
voltam karanténban. Az online oktatást leghamarabb az Eötvös iskolában rendelték el, így az ősz
további részében az itteni gyerekeket online tanítottam, az Aranyban és Tuzséron továbbra is
jelenléti oktatásban tudtam tanítani. Az év egyetlen sikere a tuzséri karácsonyi koncertünk volt.
Itt szép, önálló műsorral tudtam felkészíteni a gyerekeket, amiben minden tanulóm részt vett, és
három előadást is sikerült játszanunk!
A második félév sem lett sikeresebb, a márciusi digitális oktatásra való átállás ismét keresztbe
húzta a számításainkat. Maga az átállás a nyíregyházi tagozataimon gördülékenyen, nagyjából
gond nélkül zajlott. Úgy gondolom, ez a megfelelő felkészültségnek volt köszönhető. Itt is volt
azért olyan szülő, aki nem volt együttműködő, vagy nem vállalta a digitális oktatásban való
részvételt, de a nagy többséggel terv szerint, sőt eredményesen lehetett haladni. Tuzséron
azonban olyan helyzet állt elő, amilyenre eddig nem volt példa. A gyerekeket gyakorlatilag
semmilyen formán nem sikerült bevonni az oktatásba, teljesen szétszéledtek. Az ebből adódó
konfliktushelyzet segített meghozni azt a döntést, hogy jövőre már az itteni tagozaton nem
folytatom az oktatást! Ez eddig is tervben volt, de nagy a kötődés ezekhez a gyerekekhez,
nehezen engedem el őket. Azonban ezeket a nehézségeket, a kijárást, a bizonytalanságot már a
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továbbiakban nem tudom vállalni. Szeptemberben a nyíregyházi két tagozaton próbálok meg egy
teljes tanszakot fölépíteni. A jelentkezők számáról ítélve van is rá esély.
Versenyekre idén nem jelentkeztünk, online formán sem, mivel annyira kiszámíthatatlan volt az
oktatás mikéntje, és ebben a változó helyzetben a felkészültség sem volt 100%-os, így ennek a
felelősségét nem vállaltam föl. Készültek azonban vizsgaprodukciók, melyeket a drive-felületére
feltöltöttem.
Összegzésképpen: Azt gondolom, hogy a jelenléti oktatás hiánya és az ebből adódó
bizonytalanság, a szülőkre, gyerekekre és pedagógusokra is óriási terhet rótt. Nehéz volt tartani
a gyerekekben a lelkesedést, aminek látszik is az eredménye a kimaradó növendékek számában.
Ebben a helyzetben örültem, hogy bármi módon sikerült a gyerekeket megtartani, hogy
visszatérve legyen kivel folytatni a munkát! Ennek ellenére mégis nagyon sok növendékem
kimarad a következő évben. Ami viszont biztató, hogy már megvan az utánpótlás a megfelelő
létszámban, szeptemberben pedig még sok új érdeklődő vár.

Uhrin Klára

Beszámoló
2020/2021
VETU-SZJ
A dráma és színjáték tanítása új volt számomra, és a gyerekeknek is új a tantárgy. Mikor
felkértek ennek a tárgynak a tanítására, kicsit gondolkodtam, hogy jó lesz-e, fogom-e tudni
csinálni. Nem bántam meg, hogy igent mondtam, hiszen nagyon sok élménnyel
gazdagodtam én is és tanulóim is. A tanév folyamán verseket, mondókákat tanultunk,
szituációs-, személyiség fejlesztő-, közösségépítő játékokat játszottunk. Minden egyes
alkalmat nagyon vártak és élveztek a gyerekek.
A csoportról néhány szó. Többségében fiúk alkotják a 20 fős csoportot, akik közül sok a
magatartás zavaros, mondhatni rossz magatartású, öntörvényű gyerek. A tanév folyamán
érzékelhető volt, hogy pozitív irányban változtak ezek a gyerekek, köszönhetően a sok közös
játéknak. Képességeiket tekintve tanulóim nagy része gyenge, illetve közepes képességű.
Ezért a memorizálás, új szövegek, versek tanulása elég nehézkesen ment és több időt is vett
igénybe, mint általában egy jobb képességű csoportnál. Ennek ellenére magukhoz képest
ügyesek voltak. Ezek az órák jól kiegészítették a magyar irodalom óráimat is, mert
kihasználva az időt és alkalmat, a megismert meséket, történeteket eljátszottuk. Az online
oktatás bevezetése visszavetette egy kicsit az elért eredményeket, hiszen ez nem az a
tantárgy, ahol szamon kérhetek igazából, nem is ez volt a célom, hanem hogy
megkedveltessem ezeket a foglalkozásokat, illetve megalapozzam a további munkát.
Remélem a következő tanévben zökkenőmentesen folytathatjuk a megkezdett munkát.
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Tuzsér, 2021. június 15.

Vantyuch-Varadi Erzsébet
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