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1. Szakmai önéletrajz 
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„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, 

a maga módján éli meg nehézségeit és sikereit. 

Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. 

Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

(Paulo Coelho) 

 

2. Mérföldkövek a pedagógussá válásom folyamatában 
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 „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk 

gyökerek és szárnyak.” 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

3. Helyzetelemzés 
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3.1. Személyi feltételek 
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3.2. Tárgyi feltételek 
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3.3. Tanulói adatok 
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3.4. Pályázatok és eredményeik 
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 „Ha amit teszel, arra inspirál másokat, 

hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak, 

többet tegyenek és többé váljanak, 

akkor vezető vagy. 

(John Quincy Adams) 

4. Vezetői programom 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a légkör, a tartalmas, együttes munkára sarkall, és a tanulók 

aktívan részt vesznek a tanítási-tanulási folyamatban. Hangsúlyos szerepet kap a nyelvoktatás, 

külföldi nyelvgyakorlás, nyelvi táborok. A társadalmi igényeket figyelembe véve hangsúlyt 

fektetünk az informatikai eszközök tanórai, illetve tanórán kívüli használatára. Fontosnak tartjuk, 

hogy tanulóinknak a tanítási-tanulási folyamatban gyakran legyen részük sikerélményben, és 

szeretnénk, ha elkerülnék a kudarcokat, de felkészítjük őket azok kezelésére is.  

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 

ránk bízott gyermekekből. 

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 

kerületünk életében. 

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. 

Pedagógiai hitvallásunk legfontosabb kulcsszavai: a személyiség sokoldalú fejlesztése, a szakmai 

innováció, kompetenciaalapú oktatás, egyéni bánásmód, adaptivitás, motiválás, fokozatosság, 

folyamatos fejlesztő értékelés, konvertálható tudás, toleráns, empatikus nevelői attitűd, családias 

légkör. 

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás prioritást élvez pedagógiai munkánkban. 

Pedagógiai programunk koherens a Nemzeti Alaptantervben foglaltakkal. A pedagógiai 

programban megjelenő értékrendszer tükrözi a NAT által meghatározott közös értékeket. 

Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a NAT műveltségi 

területenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. 

A pedagógiai programunkban megfogalmazott célok az alábbiak szerint kapcsolódnak a 

Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban kiadott 

elvárásokhoz: 

az alsó tagozaton nagy figyelmet fordítunk: 

 az óvodából az iskolába történő átmenetre, az iskolai szokás- és munkarend megismerésére; 

 az alapkészségek kialakítására és megszilárdítására; 
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a felső tagozaton: 

 a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák megalapozása folyik; 

 a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, pályaválasztás, 

pályaorientáció. 

4.1.  Tehetséggondozás, mint az intézmény kiemelt feladata 

Intézményünk két tanítási nyelvű általános iskola, ahol a gyermekek első évfolyamtól 

kezdve a tantárgyak egy részét angol nyelven tanulják. Ezzel nem csak a nyelvi képességeik 

fejlődnek, hanem megismerkednek az angolszász kultúrával is. Az ehhez kapcsolódó ünnepekről 

megemlékezünk hagyományos iskolai rendezvényekkel.  Évek óta szervezői és résztvevői vagyunk 

az Országos angol nyelvű civilizáció, valamint az Országos angol nyelvű vers- és prózamondó 

versenynek. A felkészítő munka hozzájárul végzős tanulóink sikeres közép- vagy felsőfokú 

nyelvvizsgájához.  

Az idegen nyelvi kompetenciák mellett nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi készségek 

fejlesztésére is. Diákjainkat rendszeresen felkészítjük helyesírási, szépolvasó, vers- és prózamondó, 

valamint a vers- és prózaíró versenyekre. Ötödik évfolyamtól személyiséget, kreativitást és 

önkifejezést fejlesztő tehetséggondozó foglalkozást tartunk. Lehetőség nyílik önmaguk 

megismerésére, a korlátok átlépésére. 

A tehetség kibontakozását az idegen nyelvi és az anyanyelvi területen is segíti a 

matematikai-logikai képességek, készségek fejlesztése; a kreativitás, az analitikus és szintetizáló 

gondolkodás ösztönzése. Minden tanévben számos matematikaversenyen bizonyítják tanulóink 

rátermettségüket, felkészültségüket. Tehetséggondozó foglalkozásainkon a tantárgyi 

kompetenciákon túl interperszonális képességeket is fejlesztünk.  

Végzős diákjainkat mind az írásbeli, mind a szóbeli felvételi vizsgára felkészítjük. 

Iskolapszichológus segíti munkánkat a tehetségazonosításban és a szociális kompetenciák 

fejlesztésében. 

A megjelölt tehetségterületeken a felső tagozat minden évfolyamán heti rendszerességgel 

biztosítjuk a tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételt. Tanulóink évről évre kimagasló 

eredményeket érnek el fővárosi és országos versenyeken. Egyre több versenyt rendeznek online 

formában, ezért is fejlesztjük komplex módon a digitális kultúrához kapcsolódó készségeket.  

A tanulási kompetenciák fejlesztésén túl a közösségi programjaink, az iskolai szereplési 

lehetőségek, az ökoiskolai tevékenységekben való részvétel egyaránt hozzájárulnak a harmonikus 

személyiség kialakulásához. 
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A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései 

Intézményünk KapocsTalent néven Tehetségpont® tevékenységét a felső tagozatos (5-8. 

évfolyam) diákok hatókörére kívánja kiterjeszteni. A tehetséggondozás területén iskolánk 

pedagógusai eddig is aktívan, eredményesen tevékenykedtek. Ebben a tanévben munkaközösség 

jelleggel tehetségteamet alapítottunk magyar nyelv és irodalmat, angolt és matematikát tanító 

kollégák részvételével.  

Szem előtt tartva hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek körébe beletartoznak a 

kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges tanulók, gyermekek, a team munkájához 

iskolapszichológusunk is kapcsolódott.  A regisztrációs folyamat során az iskolapszichológusra 

elsősorban a tehetségazonosításhoz szükséges módszerek, tevékenységek tekintetében számítunk. 

Számára is motiváló, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekkel való foglalkozás mellett 

lehetősége nyílik a különösen tehetséges diákokkal való kapcsolatra.  

Pedagógusainkat büszkeséggel tölti el és saját sikerüknek tekintik, ha diákjaik kimagasló 

eredményeket érnek el. Ez inspiráló tényezőként hat a Tehetségpont® keretében végzett 

tevékenységek elvégzéséhez. A munkához alsós kollégák is kapcsolódnak. Már felső tagozatra lépés 

előtt jelzik, hogy mely területen, kikben látnak lehetőséget a tehetséggondozásba való bevonásra. Az 

iskolánk által szervezett évi két országos angol nyelvű verseny résztvevői két tannyelvű iskolák.  A 

versenyek egyben szakmai találkozók is, melyek biztosítják a tapasztalatcserét, ugyanakkor az 

együtt gondolkodás állomásai is. A Shetland Nyelviskolával is szoros kapcsolatot ápolunk, 

óraadóként több tanáruk lát el pedagógusi feladatokat angol nyelv és civilizáció tantárgyak 

tanításával.   

Két pedagógusunk fejlesztő-innovátori mesterpedagógus (matematika/matematika-logika). 

Programjaik alapja a tehetséggondozás. Két pedagógusunk végezte el a tehetséggondozással 

kapcsolatos 60 órás továbbképzést.  

A szakmai munkaközösségek munkájában kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Ez 

jelenleg tehetséggondozó szakkörök működtetésével, pályázatok, versenyek lebonyolításával és 

versenyfelkészítéssel valósul meg. A szaktanárok munkáját az osztályfőnökök figyelemfelhívással, 

bátorítással, ösztönzéssel segítik.  

A szülői munkaközösség támogató partner az iskolai innovációkban. A tehetséggondozó 

tevékenységben mind SZMK szinten, mind egyénileg számíthatunk rájuk. A pályázatfigyeléstől 

kezdve a versenyekre való felkészítésen át egy-egy projekt megvalósításában való részvételig 

szerepet vállalnak benne. Az iskolai Alapítvány -elsősorban a szülők adományainak köszönhetően- 

anyagilag is támogatja a tehetséges tanulókat. Egyes versenyek nevezési díját átvállalja, az 

erőforrásokhoz mérten korszerű oktatási eszközöket vásárol és a jutalmazásban is szerepet vállal.  
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Az intézményen belüli és a partneri együttműködés ad lehetőséget arra, hogy az iskola 

tehetséggondozó munkáját magasabb színvonalon végezze. 

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai 

Tehetségpontunkban a tehetségformák közül az értelmi képességek, az intellektuális 

teljesítmények területével valamint a kreativitás és az alkotó készség területével szeretnénk 

kiemelten foglalkozni. 

Az intézményi tehetségteam tagjai az iskolai munkaközösségekhez hasonlóan rendszeresen 

tapasztalatcserén és feladattervezésen alapuló megbeszéléséket, tartanak. 

A tehetségazonosítás megfelelő szakmai alapjait az iskolapszichológus közreműködése 

biztosítja. A későbbiekben a tehetséggondozással kapcsolatos személyiségfejlesztésben is 

tevékenyen részt vesz. 

A tehetséggondozásban résztvevő diákok szüleivel rendszeres konzultációt tartunk, 

együttműködünk.  

Heti gyakorisággal tervezett tehetséggondozó foglalkozásaink  

• matematika tehetséggondozó foglalkozások  

• személyiségfejlesztő anyanyelvi kreatív foglalkozások  

• középiskolai írásbeli és szóbeli felvételire előkészítő  

• angol tehetséggondozó szakkör  

A foglalkozásokon tematikus felkészítés mellett kreativitásfejlesztő, önfejlesztő 

tevékenységeket tervezünk. 

Általunk szervezendő országos versenyek és szakmai találkozók:  

• Országos angol nyelvű civilizáció verseny 

• Országos angol nyelvű vers- és prózamondó verseny 

Országos szintű versenyek, melyekre tanulóinkat nevezzük: (az általunk szervezett 

versenyek mellett) 

• Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

• Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny 

• Országos vers- és prózamondó verseny 

• Versíró 

• Varga Tamás matematikaverseny  

• Kenguru matematika verseny  

• Zrínyi Ilona matematikaverseny 

• Bolyai matematika csapatverseny 

 



Intézményvezetői pályázat 2022.  Váradiné Szép Emese Anna 

23 
 

Fővárosi szintű verseny: 

 általános iskolai informatika alkalmazói verseny 

Nagy örömünkre szolgált, amikor 2022.02.18-án megkaptuk a Nemzeti Tehetségsegítő 

Tanács illetékes szakmai bizottságától, hogy a tehetségpont működési kérelmünket elfogadta. 

Anyagi fenntarthatóság 

Két tannyelvű iskola lévén a tehetséggondozás a legfontosabb céljaink között szerepel. Az 

idegen nyelven való kommunikáció, a rendszeres megmérettetések olyan képességeket is előhívnak 

a diákokból, melyek egy hagyományos tanrendű iskolában nem, vagy csak későbbi életkorban 

jelennek meg. Ezekre építve alakítottuk intézményünkben a tehetséggondozó foglalkozások körét.  

A szakmai tapasztalatainkat intézményen belül és azon túl is megosztjuk kollégáinkkal. Az 

eredmények publikálásának a büszkeség mellett motivációs célja is van. A szülők támogatására nem 

csupán szervezési, technikai feladatokban, hanem szakmai téren és emocionálisan is számíthatunk. 

Folyamatosan figyeljük a pályázatokat, melyeken -akár az Alapítvány segítségével- indítjuk 

tanítványainkat. Fenntartónkkal, a Külső-Pesti Tankerületi Központtal napi kapcsolatban állunk, úgy 

érezzük, támogatják a tehetséggondozás területén végzett munkánkat. Jó kapcsolatot ápolunk a 18. 

Önkormányzattal is, mely a kerületi diákok támogatására kiemelt figyelmet fordít. 

4.2.  Angol nyelvoktatás a Kapocs Iskolában 

A 21. századi oktatás egyik kiemelt feladata, hogy a tanulókat magas szintű idegen 

nyelvtudáshoz juttassuk, melyet a gyakorlatban is képesek alkalmazni.  

A Kapocs Iskolában 1999 óta folyik angol-magyar két tannyelvű oktatás. A program 

alapvető célja, hogy az anyanyelvi és a célnyelvi tudást egyidejűleg, kiegyensúlyozottan fejlesszük, 

a tanulók képessé váljanak az idegen nyelvű információk feldolgozására, valamint arra, hogy 

tanulmányaikat akár magyarul, akár angolul képesek legyenek folytatni. A két tannyelvű oktatás 

további előnye, hogy más kultúrák megismertetésén keresztül elfogadásra, nyitottságra neveli a 

tanulókat. Gyakran tapasztaljuk, hogy a programban részt vevő tanulóink magabiztosabban 

használják az angol nyelvet, gondolkodásuk rugalmasabb, a tanulásban önállóbbak.   

Iskolánkban az angol nyelv oktatása már az első évfolyamon elkezdődik. Az első két év az 

előkészítő időszak: ekkor az életkori sajátosságokra alapozva, a gyermekek természetes 

nyelvelsajátító képességét kihasználva zajlik az oktatás. Ebben az időszakban a tanulók játékos 

módon, dalok, játékok segítségével, hívóképek használatával, a kommunikációs minták hallás utáni 

másolásával, sok gyakorlással, ismétléssel tanulnak. Fontos hogy a gyermekeknek sok 

sikerélményben legyen része, ezáltal motiváltak legyenek, megszeressék az angol nyelvet. Az első 

két évfolyamon a tanulók csak hallás után tanulják a nyelvet és a szóbeli kommunikációt 
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gyakorolják, írni és olvasni ebben az időszakban még nem szoktunk. Az első és második tanévben 

minden kis diákunk válogatás nélkül részt vesz a sajátos nyelvi programban, melynek keretében 

képzett tanítóik a heti 4 angol óra mellett, célnyelven vezetik az ének, technika és testnevelés órákat 

is. A gyerekeknek lehetőségük van heti 1 alkalommal anyanyelvi tanárral gyakorolni az angol 

nyelvű kommunikációt. 

A második évfolyam végén a tanítók felmérik a gyermekek idegen nyelvi tudását, 

képességeit, majd a szülőkkel közösen döntést hoznak, hogy a tanuló a két tannyelvű csoportok 

egyikében, vagy az emelt óraszámú csoportban folytathassa a tanulmányait. A szülők kérésére már a 

3. évfolyamtól biztosítjuk az emelt óraszámú oktatást: Emelt csoportjainkban a heti két angolóra 

mellett hetente két alkalommal angol szakkör keretében tanulhatnak diákjaink. Ezekben a 

csoportokban emelt szintű nyelvoktatás folyik, de tantárgyakat nem tanulnak idegen nyelven a 

gyerekek. 

A két tannyelvű programban részt vevő tanulók heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, 

melyből egy óra “társalgás”, anyanyelvi tanárral. A 3. évfolyamtól az ének helyett már a 

környezetismeretet tanítjuk idegen nyelven. Az 5-6. évfolyamon a történelem, természetismeret és 

civilizáció, a 7-8. évfolyamon pedig a történelem, földrajz és a civilizáció tantárgyak oktatása 

történik a célnyelven. A nyelvoktatás csoportbontásban zajlik. Jelenleg a felső tagozaton minden 

évfolyamon 3-3 csoportban folyik két tannyelvű oktatás és 1-1 csoportban emelt óraszámú 

nyelvoktatás. A 3., 4. és 5. évfolyamon nívócsoportokat alakítottunk ki, ezzel is segítve a tanulók 

saját képességeikhez mért fejlődését. 

Büszkék vagyunk rá, hogy az Oktatási Hivatal által évente szervezett célnyelvi mérésen 

tanulóink évről-évre magasan túlszárnyalják a minimum elvárt 60 százalékos szintet. 2014, azaz az 

első alkalommal megrendezett mérés óta csupán egyetlen tanulónk volt, aki a minimum szint alatt 

teljesített. 

Pedagógiai programunkban azt a célt tűztük ki, hogy a 8. évfolyam végére minél több 

tanulónk elérje a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott B2, azaz “középfokú” szintet. 

Örömmel látjuk, hogy ennek a célnak az elérése a diákjaink számára is fontos. Minden évben több 

nyolcadikos tanulónk tesz középfokú nyelvvizsgát, néhányan pedig a felsőfokú nyelvvizsgát is 

sikeresen teljesítik. 

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesülettel együttműködve minden évben két országos rendezvényt 

szervezünk meg:  

Az Országos angol nyelvű vers- és prózamondó versenynek az idei tanévben már 16. 

alkalommal adott otthont intézményünk. E versenyünk évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend, az ország számos településéről érkeznek résztvevők. A versenyt 2018-ig jelenléti formában 
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tudtuk megrendezni – ekkor már több mint száz tanuló érkezett a versenyre.   

Az Országos angol nyelvű civilizáció versenyt és szakmai napot 2011 óta rendezzük meg, 

minden tanévben. Ezen az eseményen 5-6. évfolyamos csapatok mérik össze a tudásukat. Sajnos az 

utóbbi években nem volt lehetőség arra, hogy ezeket a versenyeket az intézményünkben rendezzük 

meg, ezért online formában hirdettük meg őket – szerencsére így is sok tanuló vett részt a 

megmérettetéseken. 

A nemzetközi projektek, a külföldi tanulókkal való kapcsolatteremtés kiváló lehetőség a 

nyelvgyakorlásra, a gyerekek látókörének szélesítésére, különböző kultúrák megismerésére. A 

pandémia előtt, 2019-ben, tanulóink londoni tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Az idei 

tanévben az 5. évfolyamos tanulók egy online eTwinning projekthez csatlakoztak. 

Az angol nyelv a különböző iskolai programokon, rendezvényeken is megjelenik: alsós 

tanulóink minden évben angol nyelvű zenés, táncos bemutatót tartanak az iskolacsipegető 

foglalkozásra érkező óvodásoknak, felsős tanulóink pedig a karácsonyi koncerten, esetenként a 

Kapocs Gálán adnak elő angol dalokat, verseket. 

Diákjaink egyik kedvenc eseménye a Halloween party, melyet az angol nyelvi 

munkaközösség szervez számukra minden év októberében. Ez az esemény lehetőséget ad a 

gyerekeknek arra, hogy játékos formában ismerkedjenek meg a célnyelvi országok kultúrájával, 

szokásaival. 

4.3. OKÉV mérési eredmények 

 Kapocs Országos Fővárosi 

2017 

Matematika 
6 1592 1497 1561 

8 1703 1612 1666 

Szövegértés 
6 1579 1503 1568 

8 1661 1571 1616 

2018 

Matematika 
6 1515 1499 1552 

8 1634 1614 1665 

Szövegértés 
6 1531 1492 1549 

8 1706 1602 1648 

2019 

Matematika 
6 1570 1495 1541 

8 1694 1624 1666 

Szövegértés 
6 1597 1499 1553 

8 1629 1608 1644 

2020 

Matematika 
6 

elmaradt 
8 

Szövegértés 
6 

8 
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A legjobban teljesítő tanulók %-os eredménye 

 

 Matematika  Szövegértés  

 6 8 6 8 

2017 82% 86% 84% 97% 

2018 75% 87% 82% 90% 

2019 82% 94% 94% 84% 

2020 elmaradt 

 

Iskolánkban a tanulók teljesítménye a kompetencia mérések során általában az országos 

átlag és a fővárosi átlag fölött vannak. Az állandó jó teljesítmény mellett rendszeresen tapasztalható 

legjobban teljesítő tanulóink kiemelkedő százalékos teljesítménye. A gyengébben teljesítő tanulóink 



Intézményvezetői pályázat 2022.  Váradiné Szép Emese Anna 

28 
 

sem kerülnek a minimum szint alá. Az egyéni teljesítményeket nyomon követve megfigyelhető a 

hatodik és nyolcadik osztályos mérési eredmények közötti fejlődés. 

Összegzés: 2019-20 

Ez volt a második tanév, amikor külsős felmérésvezetők végezték a mérést. Tapasztalatom 

szerint a tanulók fegyelme, motiváltsága mindkét évfolyamon lazult az előző évekhez képest. Az 

OKÉV mérés eredményei is alátámasztják a két tannyelvű és a normál tantervű csoportok közötti 

jelentős különbséget. A 6. évfolyam teljesítménye átlagos szövegértésben és matematikai 

képességekben is jobb az előző évekhez képest. A nyolcadik évfolyam eredményei jók, a legjobb 

egyéni teljesítmény mindkét tantárgyból a b osztályban született, de az a osztályban a teljesítmények 

egyenletesebbek, kisebb a szóródás.  

A mérési képességpontok átlaga hatodik évfolyamon növekedett, ami a tanulói teljesítmény 

és motiváltság átlagos javulását jelenti. A 8. évfolyam szövegértési teljesítménye szélsőséges.  

Az iskolai átlagteljesítményünk nem tér el szignifikánsan az előző évi teljesítményektől, 

illetve a családi háttérindex alapján elvárható teljesítménytől. Az előző évekhez képest az 1-es 

szinten teljesítő tanulóink száma jelentősen csökkent. Kiemelt feladatunk az 1. és 2. képességszinten 

lévő tanulóink felzárkóztatása. A 6. évfolyamos mérési eredményeket felhasználva kell 

továbbgondolni munkánkat. Fontosnak tartjuk a motiváltság növelését. Célunknak tekintjük az 

országos átlaghoz viszonyítva jó eredményeink megtartását és a szinten alul teljesítő tanulóink 

felzárkóztatását. 

Összegzés: 2018-19 

Ez az első tanév volt, amikor külsős felmérésvezetők végezték a mérést. Tapasztalatom 

szerint a tanulók fegyelme, motiváltsága a hatodik évfolyamokon lazult az előző évekhez képest. Az 

OKÉV mérés eredményei is alátámasztják a két tannyelvű és a normál tantervű csoportok közötti 

jelentős különbséget. A 6.a osztály teljesítménye átlagos szövegértésben és matematikai 

képességekben is, a 6.b osztály matematikai képessége viszont alulmarad az eddigi eredményektől, 

az osztály 50%-a 1.2-es szinten teljesített. A nyolcadik évfolyam eredményei jók, a legjobb egyéni 

teljesítmények matematikából megegyeznek, szövegértésben pedig a 8. b osztályban többen értek el 

kiemelkedő eredményeket.  

A mérési képességpontok átlaga hatodik évfolyamon csökkent, ami a tanulói teljesítmények, 

motiváltságának átlagos romlását és a feladatok nehézségének a változását jelenti. A 8. évfolyam 

szövegértési teljesítmény viszont kiemelkedően magas. Az iskolai átlag teljesítményünk nem tér el 

szignifikánsan az előző évi teljesítményekhez képest, illetve a családi háttérindex alapján elvárható 

teljesítménytől. Az előző évekhez képest az 1-es 2-es szinten teljesítő tanulóink száma jelentősen 

növekedett. Kiemelt feladatunk, az 1.és 2. képességszinten lévő tanulóink felzárkóztatása. A 6. 
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évfolyamos mérési eredményeket felhasználva kell továbbgondolni munkánkat. Fontosnak tartjuk a 

motiváltság növelését. Célunknak tekintjük az országos átlaghoz viszonyítva jó eredményeink 

megtartását és a szinten alul teljesítő tanulóink felzárkóztatását. 

Összegzés: 2017-18 

Az OKÉV mérés eredményei is alátámasztják a két tannyelvű és a normál tantervű 

osztályok közötti jelentős különbséget, amely a nyolcadik évfolyam teljesítményéből látható. A 

vegyes összetételű osztályoknál a teljesítmény mindkét osztályban gyengébb. A 6.a osztály 

átlagosan szövegértésben és matematikai képességekben is alulmarad a 6.b osztályhoz viszonyítva. 

A legjobb egyéni teljesítmények matematikából megegyeznek, szövegértésben pedig az a 

osztályban érték el a legjobb eredményt. (Sajnos ez a tanuló hatosztályos gimnáziumban folytatja 

tanulmányait.)  

Kiemelt feladatunk, az 1. képességszinten lévő tanulóink felzárkóztatása. A mérési 

képességpontok átlaga minden szinten csökkent, ami a tanulói teljesítmények átlagos romlását vagy 

a feladatok nehézségének a változását jelenti. Az iskolai átlag teljesítményünk nem tér el 

szignifikánsan az előző évi teljesítményekhez képest, illetve a családi háttérindex alapján elvárható 

teljesítménytől. Az előző évekhez képest az 1-es 2-es szinten teljesítő tanulóink száma nem 

növekedett. A 6. évfolyamos mérési eredményeket felhasználva kell tovább gondolni munkánkat. 

4.4. IKT eszközök a Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános 

Iskolában 

 

Az utóbbi években nagyon sokat változott technikai környezetünk, ami az oktatásra is igen 

nagy hatással van. Állandóan fejlődnek, változnak az infokommunikációs technológiák, eszközök, 

aminek természetesen vannak pozitív és negatív következményei is. Abban, hogy a felnövekvő 

nemzedék, hogyan használja ki ezek fejlesztésre alkalmas lehetőségeit, nekünk is nagy szerepünk 

van. Persze a pedagógusok is csak akkor tudják ezt a szemléletet átadni, ha tájékozottak ezen a 

területen. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan képezni kell magukat ezen a téren is. Ezt lehet 

autodidakta módon is, de a továbbképzések adta lehetőségeket is ki kell használni. Azonban 

egymástól is lehet tanulni, így egy-egy továbbképzésen szerzett tapasztalatot, jó gyakorlatokat, meg 

kell osztanunk egymással. Figyelemmel kell kísérni azokat a konferenciákat, rendezvényeket, 

amelyek olyan oktatási programok ismertetésével, használatával foglalkoznak, amiket be lehet 

építeni a mindennapi nevelés-oktatás folyamatába. Több olyan konferencián vettem részt, melyek 

evvel a témával foglalkoztak, és az ezekről hozott tapasztalatokat beépítettem a saját intézményem 

munkájába. Könyvekkel is segítették munkámat, melyeknek a segítségével, a tanítványaimmal 

közösen tanultuk meg olyan programok használatát, amivel a tanórát színesebbé, a tanulókat 
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motiváltabbá tudtuk tenni. Az előzőek is igazolják, hogy már nem feltétlenül kell a tanárnak 

„mindenhatónak” lenni. Ismeretszerzés akár együtt is elképzelhető. Mindenképpen támogatni 

fogom a kollégák ez irányú továbbképzését, amihez igyekszem anyagi támogatást is szerezni Ezt 

fogja segíteni a kormány által szervezett 60 órás online továbbképzés, melyhez használni tudjuk a 

kapott notebookokat. Feladatunk az is, hogy a digitális világ veszélyeire is felhívjuk a diákjaink 

figyelmét. Fontos az élményszerű oktatás is, aminek csak egy része az informatikai eszközök adta 

lehetőség. Mindennapivá kell tennünk a tevékenykedtetésen alapuló oktatást, amiben a tanár szerepe 

is igen megváltozott.  Az ilyen órákat a gyerekek aktivitása jellemzi, ahol a pedagógusnak inkább a 

levezető, rendszerező szerep jut, ami a tapasztalatom szerint sokkal eredményesebb, mint a 

hagyományos tanítási módszerek. A tanórákon akár a mobiltelefon is lehet oktatási eszköz, így 

megtanulhatják a gyerekek, hogy hogyan lehet kihasználni ezen eszközök adta pozitív 

lehetőségeket. Elkerülhetetlennek tartom az osztálytermi környezet lehetőségeinek kihasználását is. 

Fontos, hogy a gyerekek fizikálisan is jól érezzék magukat, ahhoz, hogy motiváltak legyenek a 

tanulásban. Ezt is minden kolléga maga adaptálhatja, hiszen legalább olyan fontos, hogy a tanár is 

jól érezze magát az oktatás folyamatában  

Célom, hogy az interaktív digitális tananyagok beépüljenek a tanulási-tanítási 

tevékenységbe. 

 

A jelenlegi állapotban iskolánk digitális eszközparkja a következő elemeket tartalmazza: 

 

Két egymástól független internet kapcsolat: eduroam, Digi optikai hálózatú csatlakozás. 

A jelenleg használt eszközeink többsége 5 évnél idősebb. Ezek cseréje folyamatosan 

szükséges. A termekben található projektor vagy interaktív tábla. Csak a nagyon kis termeinkben 

nem található számítógép. 

Egy teremben okos TV segíti az oktatást. 

Az iskola számítástechnika terme 16 vékony klienses számítógépből áll. 

Helytakarékos, energia hatékony rendszer, mert nem különálló gépek, hanem egy központi 

szerver fogja össze a teljes számítástechnika terem hálózatot. Jelenleg ez az egyetlen informatika 

terem az intézményben. Ebben a tanévben, szintén közös összefogással, lehetőségünk lesz a 

második informatika terem kialakítására. Erre az országos kompetenciamérés online bevezetése 

miatt is nagy szükség van. 

Az iskola 27 db tankerülettől, valamint 8 db alapítványi beszerzésű táblagéppel rendelkezik. 

A termek többségében CD-s magnó is van, amelyek az angol nyelv oktatását segítik.   

Az iskolában kiépítésre került az eduroam hálózat. Az iskola előre meghatározott pontjain 
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AP-k segítenek a teljes épület vezeték nélküli technológiával lefedésében. 

Az intézmény eszközparkja: 

 

Eszközök forrása:       Darabszám:  

   

Laptop tankerületi       7 

Laptop alapítványi       10 

Asztali gép tankerületi       19 

Asztali gép alapítványi       3 szülői felajánlás 

Interaktív tábla alapítványi      5 

Okos TV        1 

Táblagép tankerületi       27 

Táblagép alapítványi       8 

Városgazda vékony klienses eszközök     16+1 szerver 

Táblagép töltő szekrény tankerületi     1 

Projektorok tankerületi       14 
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4.5. Öko munkaközösség 

Az intézmény 2009 óta viseli az Ökoiskola címet. 2015-ben pedig elnyerte az Örökös 

Ökoiskola címet is. Az iskola tevékenységét eddig is áthatotta a környezettudatos gondolkodás és 

szemlélet, amit szeretnék tovább vinni és kibővíteni. A hagyományokat megőrizve, céltudatosan 

szeretném az egész nevelés-oktatás folyamatába beépíteni a fenntarhatósági kompetenciákat. 

Tanévkezdéskor az osztályonként megválasztott ÖKO felelősök részt vesznek az éves 

program tervezésében. Fontos cél, hogy iskolánk épülete és udvara tiszta, szép és rendezett legyen. 

Az őszi és tavaszi Zöldítő napon szülők gyermekek és pedagógusok fognak össze e közös 

cél érdekében. Együtt gyomlálunk, ültetünk, tesszük rendbe - a felajánlásoknak köszönhetően szinte 

virágos kertté varázsolva - az intézmény udvarát. Az Iskolakert program keretében elkészültek a 

magaságyások, melyekbe tavasszal zöldségpalánták kerülnek.  

Kertrendezéssel és „SAVE THE EARTH!” feliratot ábrázoló élőképpel csatlakoztunk a 

Mozdulj a klímáért!” kampányhoz. Évi rendszerességgel szervezzük a Komposztáló vetélkedőt, 

melyet a kampányhoz és a komposztálás világnapjához kapcsolódva kibővítettünk komposztáló 

építésével és kidekorálásával. A vetélkedő online zajlik így is óvva a környezetet. Hagyomány az 

állatok világnapjáról való megemlékezés. A munkaközösség feladatai közé tartozik a téli 

madáretetés, a beltéri növények gondozása, a szelektív hulladékgazdálkodás fontosságának, 

gyakorlati lehetőségeinek megismertetése a gyerekekkel. Utóbbihoz kapcsolódva rajzpályázatot 

hirdetett a munkaközösség. Tanulóink tisztaságra, rendezettségre való igényének kialakításának, 

növekedésének érdekében DÖK-kel összefogva ÖKO-s diákok egész tanévben értékelik a 

Laptop tankerületi Laptop alapítványi
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teremtisztaságot.  

Az ökoiskolák online találkozóján az európai klímacsúcs találkozón elhangzott információk 

megismerése mellett, kertgondozási ötletekkel, valamint az ökoszemlélet új tevékenységekben 

történő megvalósulásaival (mint például szociális tevékenységek, önkénteskedés). gazdagodhattunk. 

Ennek nyomán a Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia önkénteseihez csatlakozva 

adománygyűjtést szerveztünk, melynek eredményeként szintén közös összefogással több mint 50 kg 

száraz élelmiszert gyűjtöttünk. 

4.6. Diákönkormányzat 

Diákönkormányzatunk jól működik az iskolában, DÖK segítő pedagógusunk példamutatón 

fogja össze az osztályok DÖK képviselőit. Havi szinten tartanak DÖK gyűléseket, ahol megbeszélik 

az iskolai eseményeket, és tervezik az elkövetkező feladatokat. A gyűlések alkalmat kínálnak arra, 

hogy megvitassák a diákságot érintő kérdéseket, illetve véleményt nyilváníthatnak a készülő iskolai 

dokumentumokkal kapcsolatosan is (pl. munkaterv, Házirend).  

Az utóbbi tanévek rendezvényeit, sajnos, nagyban befolyásolták a pandémia miatti 

iskolabezárások, illetve a leszűkített lehetőségek, de ezzel együtt igyekszik a DÖK a hagyományos 

programokat megszervezni. Ősszel nagy népszerűségnek örvend a szüreti bál, februárban pedig a 

farsangi bál. Ősszel és tavasszal 1-1 héten keresztül a Diákönkormányzat segítségével lelkesen 

gyűjtik a tanulók a papírhulladékot. Decemberben a Mikulás látogatását segítik, valamint 

karácsonyi vásárt szerveznek, ahol a diákok a saját készítésű portékájukat értékesíthetik. A tanév 

zárásaképp az egész éves munkát koronázza meg a DÖK nap, amely alkalommal egész nap színes 

programok, játékok várják a nyári pihenésre készülő diákokat. 

A diákönkormányzat tagjai: 

 1-8. évfolyamok képviselői (osztályonként 2-2 fő) 

 1 pedagógus (mint diákönkormányzatot segítő személy) 

A diákönkormányzat kitűzött céljai: 

A diákönkormányzat működésének alapja, hogy olyan tagjai legyenek az osztályok 

képviselői, akik képviselni tudják társaikat, együttműködnek másokkal is.  

Mások tisztelete, a tárgyi és szellemi értékeink megóvása is fontos a diákönkormányzat 

számára. A diákönkormányzat fontos feladatának tartja minél több diák bevonását a közösségi 

életbe; jó és hasznos ötleteiket beépíti az iskolai programokba. Problémáikat, javaslataikat továbbítja 

az iskola vezetősége felé.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan mindennapi életben is fontos a környezettudatosságra nevelés. 

Iskolánk ÖRÖKÖS ÖKO iskola, ennek további megerősítése kiemelt cél. Az ÖKO 
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munkaközösséggel közösen vonja be a DÖK a diákságot az összes környezetünk megóvásához 

kapcsolódó programba. 

Az elmúlt tanévekben a diákönkormányzat céljául tűzte ki a tanárok és tanulók közötti 

kapcsolat elmélyítését, valamint a közöttük történő hatékonyabb kommunikációt. A DÖK célja 

ennek a finomítása, új feladatként tűzzük ki, hogy a DÖK tagok pici feladatokkal betekinthetnek a 

mindennapi iskolai életbe. 

Feladat továbbá az iskola programjainak népszerűsítése; tájékoztatás az iskolán kívüli 

művelődési lehetőségekről (múzeumlátogatásokról, színházi előadásokról, egyéb kulturális 

programokról).  

A szeptemberi gyűlésen a diákönkormányzat képviselőivel- a tantestület támogatásával- ezt 

megvitatják, a szükséges változtatásokról döntést hoznak. 

A diákönkormányzat célja az osztályfőnökök és a tantestület segítségével minél sokrétűbb 

közösségi életet teremtsen. 

4.7. Hagyományőrzés 

A hagyományok tisztelete iskolánk egyik legfontosabb sajátossága. A hagyományok 

ápolása, a múlt értékeinek tiszteletben tartása erősíti a közösségi szellemet, az összetartozás érzését. 

A hagyományok továbbvitele az új generáció feladata, felelőssége. Fontos a hagyományok 

megőrzése, megerősítése, a hagyományos évenkénti tanórán kívüli programok megrendezése, 

hiszen ezek indirekt módon járulnak hozzá a gyermekek személyiségének fejlődéséhez. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladataink megjelennek az intézményünk 

alapdokumentumaiban, az éves munkatervben, valamint az egyes munkaközösségek 

munkatervében is. Ezekre a programokra belső- és külső partnereink is meghívást kapnak, és 

örömmel tölt el bennünket, hogy jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket, és anyagi 

támogatásukkal segítik azok megvalósulását. 

4.8. Kapcsolattartás, együttműködés különböző partnerekkel 

Az együttműködés, menedzselés a modern iskolavezetés egyik legfontosabb pillére. 

Feladatomnak tartom, hogy a továbbiakban is konstruktív kapcsolattartást alakítsak ki a fenntartó, 

Külső-Pesti Tankerület Központtal, és a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzatával. Ugyancsak partnernek tekintem az Önkormányzat Képviselő 

Testületét, annak bizottságait.  

Jó munkakapcsolatot építettem ki a környező óvodákkal és vezetőikkel. Szervezünk közös 

programokat. Meghívjuk egymást rendezvényeinkre, ünnepeinkre. 
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Az Imrei városrész életében is aktívan részt veszünk. Fellépünk rendezvényeiken. Ezzel is 

erősítjük tanulóinkban azt, hogy mennyire fontos a kötődés, milyen fontos a közösség ereje. 

A kapcsolattartás szempontjából talán a legfontosabb a szülőkkel való együttműködés. 

Fontos, hogy bizalommal legyünk egymás iránt, hiszen az érdekünk közös, a tanítványainknak 

olyan tudást nyújtani, amivel boldogulni tudnak az életben. Elengedhetetlen egy olyan környezet 

megteremtése, ahol jól érzik magukat a tanítványaink és nem érzik tehernek a tanulást. Igazán 

eredményt akkor tudunk felmutatni, ha a szülőkkel közösen tudunk dolgozni, és elhisszük 

egymásnak, hogy a közös cél a gyerekek fejlesztése, mind az emberi, mind a tanulási képességek 

terén. Más szóval, akkor tudunk eredményeket elérni, ha hiszünk egymásban. Az iskola talán 

legfontosabb szervezete a szülői munkaközösség, ami az egyik mozgatórugója az egészségesen 

működő iskolarendszernek. Ezért elengedhetetlennek tartom rendszeres tájékoztatásukat, a 

vélemények egyeztetését, a problémák közös orvoslását. Az öt év alatt olyan együttműködést 

sikerült kialakítanom, hogy mindenben számíthatok a támogatásukra, rengeteg eredményt értünk el, 

amivel az intézmény és tanítványaink lehetőségei is rengeteget fejlődtek. További sok közös tervünk 

van, amit az elkövetkező években szeretnénk megvalósítani. 

4.9. Könyvtár 

A könyvtári munkában folyamatos feladatnak tekintjük a tanulók olvasóvá nevelésének 

segítését, a pozitív attitűd kialakítását az olvasás iránt, valamint az olvasás örömének 

megismertetését. Sajnos, azonban a könyvtár adottságai, az alagsori elhelyezés, a természetes fény 

hiánya nem kedvez az olvasóvá nevelésnek, de könyvtárosunk törekszik arra, hogy hangulatosabbá 

tegye mind az olvasótermet, mind a könyvtári helyiséget.  

A tudatos állománygyarapításnak és egy közel félmillió forintos fenntartói 

könyvtárfejlesztési támogatásnak köszönhetően az iskolai könyvtár gyermekirodalmi részlege 

közkedveltté vált. A tanulók szívesen kölcsönzik a gyermek-, és ifjúsági irodalom angol nyelvű 

köteteit, valamint a modern, de irodalmilag megbecsült írók színvonalas, népszerű műveit, illetve a 

gyerekek anyanyelvi kompetenciáját egy-egy történeten keresztül, játékosan fejlesztő kötelező 

olvasmányokat. 

Folyamatos feladat a könyvtári rend gondozása, a kölcsönzés, a tájékoztatás és az iskolai 

tanórákhoz kapcsolódó könyv- és könyvtárhasználati órák megtartása. A foglalkozásokon a 

gyerekek a könyv részeivel, a kézikönyvekkel, a könyvtári renddel, a könyvtári viselkedéssel, a 

könyvek formai és tartalmi jellemzőivel, mesékkel, versekkel és gyermekregényekkel 

ismerkedhetnek meg. 

Az elmúlt években kialakult járványügyi helyzet, a digitális oktatásra történő átállás miatt az 
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iskolai könyvtár életében is jelentős változások történtek. A könyvtári szolgáltatások közül a 

kölcsönzés és a könyvtárismereti órák többször is szüneteltek, azonban a könyvtáros kolléga is 

megpróbált alkalmazkodni a pandémiás helyzethez. Ennek érdekében könyvtári kurzust hozott létre 

Google Tanteremben, ahol az alábbi szolgáltatások elérésére volt lehetőség: könyvajánlók az új 

beszerzésekről, könyvtári vetélkedők, pályázatok, könyvtárismereti órák anyaga, kötelező 

olvasmányok a Magyar Elektronikus Könyvtárban, hangoskönyvben, filmen.  

A könyvtárosunk jelentős feladatokat lát el a tankönyvellátáshoz kapcsolódó munkákban is, 

a tartós tankönyvek kezelésében, valamint az aktuális tankönyvrendelés előkészítésében. 
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„Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el! 

Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, 

és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve.” 

(Szentgyörgyi Albert) 

5. Előző ötéves vezetői feladataim megvalósítása és a következő ciklus tervei 

 

 

 

 

 

 

5.1.     Rövidtávú feladataim 
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5.2.     Középtávú feladataim 
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5.3.     Hosszútávú feladataim 
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5.4. A következő ciklus kitűzött céljai 
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„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal 

fát gyűjtesz, és szó nélkül kiosztod a szerszámokat, 

és rámutatsz a tervrajzra. 

Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat 

a végtelen tenger iránt.” 

(Antoine de Saint-Exupery) 

6. Vezetői jövőképem, összegzés 
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Összegzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. március 18. 

 

        Váradiné Szép Emese 


