
Kompetenciák, alapkészségek fejlesztése 

 
a) Az idén megújuló online, adaptív jellegű kompetenciamérés nagyobb lehetőséget 

ad a későbbi, még differenciáltabb tanulói támogatásra. Feladatunk egyrészt a 
felület alkalmazásának készségszintű elsajátíttatása tanulóink számára, másrészt 
komoly kihívás, hogy a 7. évfolyamra belépő új tanulóinkat, akik különböző 
hiányosságokkal is érkezhetnek, felkészítsük a 8. évfolyamon történő mérésre.  
Új elemként jelenik meg a tanév során a természettudományos területre vonatkozó 
mérés, erről reálszakos kollégáink folyamatosan tájékozódnak.  
A kompetenciamérés eredményeinek folyamatos javítása érdekében elsődleges cél, 
hogy csökkenjen az alapszint alatt teljesítők aránya, különösen matematikából. E 
cél eléréséhez a közismereti tantárgyak tanítása során törekednünk kell arra, hogy 
a differenciált gyakorló feladatok között rendszeresen szerepeljenek a tanulói 
kompetenciák fejlesztésére alkalmas feladatok. 

b) A tavaly megújításra kerülő belső vizsgarendszerünk mind a szülők, mind a diákok 
szerint is jó segítséget nyújt a középiskolai felvételire való felkészüléshez. A 
megújult belső vizsgarendszert pedagógiai programunk részletesen tartalmazza. 
 

c) Fontos feladat a tanulók differenciált fejlesztése a tanórákon, a felzárkóztató 
foglalkozásokon és a tehetséggondozó foglalkozásokon egyaránt. 
A megvalósítás érdekében az alábbi korrepetáló és tehetséggondozó 
foglalkozásokat terveztük a tantárgyfelosztásban és építettük be az órarendbe: 

 

Alsó tagozat 
korrepetálás tehetséggondozás 

heti óraszám 
2.b Pásztorné Mózes Zsuzsa 1 1 
3.a Vigh Andrea 1 1 
4.a Majorné Hegyi Zsófia 1  
4.a Orza Borbála 1  
4.b Mészárosné Farkas Anikó 1  
4.b Kolozsi Julianna 1  

Felső tagozat 
 
 

felső tagozat Támbáné Bálint Ágnes 
történelem 

 1 

felső tagozat Baranyai Dóra / történelem, 
term.ism. 

1  

felső tagozat Rainer Máté  1 
 
 
Szakköri foglalkozások 
 
Bozsó Tünde   Angol szakkör    heti 2 óra 
Csontos Lídia   Színkópé (színjátszó) szk  heti 1 óra 
Hallgató Csaba   ISK foglalkozás   heti 1 óra 
Hallgató-Csík Ivett  ISK foglalkozás   heti 1 óra 
Hajdú Botond    ISK foglalkozás   heti 1 óra 
Hanga Bence   Informatika    heti 1 óra 
Mezei Mónika   Matematika előkészítő  heti 1 óra 



Nemes Mária   Előkészítő – magyar   heti 1 óra 
Oroszné Nagy Katalin  Kiskertész - zöldműhely  heti 2 óra 
Rainer Máté   Rajz szakkör    heti 2 óra 
Török Ildikó   Angol szakkör    heti 2 óra 
Várkonyi Tamás   Kórus - kamarakórus   heti 1 óra 
     (szerdánkén 14-15.00 között) 
 
A korrepetálás, tehetséggondozás, szakkör és ISK foglalkozásokat 1-1 osztályból 
vagy felső tagozaton egy évfolyamhoz tartozó tanulóknak tartjuk.  
 
Tehetségműhelyek a tanulószoba keretein belül 
 
• Matekműhely – Csomós Angéla 

• Tollforgató műhely (kreatív írás) – Kiss Gábor 

• Zöld műhely (ökoiskola, kertészkedés, fenntarthatóság) – Oroszné Nagy Katalin 

 


