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Rotary Club – Komplex Instrukciós Program – Losi
Kedves Olvasó!
A Rotary Club Budapest-Margitsziget évek óta támogatja a Losonci Téri Általános Iskola oktatónevelő munkáját. Közvetlenül a gyerekekhez eljutó táboroztatási támogatások, az iskola
játszóudvarán kialakított homokozó, a balesetveszélyessé vált udvarburkolat kiváltása mellett új
támogatási formát találtunk. Közösségünk úgy döntött két évvel ezelőtt, hogy a támogatásunkat
elsősorban a pedagógusok képzésre összpontosítjuk.
Projektünk első évében 10 pedagógus szerezte meg segítségünkkel a Komplex Instrukciós
Program alkalmazására jogosító oklevelet. Ezzel elkezdődött a Losiban az általunk is fontosnak
tartott módszertani szemléletváltás.
Iskolalátogatásaink során mi is tapasztaltuk, hogy
ez a módszer nyitottabbá és aktívabbá teszi a
gyerekeket. Leendő állampolgáraink komolyan
elgondolkoztak a mindennapi élet kérdésein, és
véleményt tudtak formálni a tananyaghoz
kapcsolódóan erkölcsi kérdésekben is. A
foglalkozásokon több hasznos kompetencia
fejlesztése is folyik, s a közös munka közben
észrevétlenül, de tudatosan megtörténik a
csapatépítés, a marginalizálódott gyerekek
bevonása a közösségi tevékenységbe.
Pályázatunk második évében német testvérszervezetünkkel közösen (RC BerlinGendarmenmarkt) ismét 20 pedagógus végezte el a KIP akkreditált képzést. A 2016-2017-es
tanévben valamennyi Losis diák a KIP módszer segítségével tanulhat.
A kulturális különbségek csökkenése, a motiváltság kialakítása, a közös értékteremtés kulcsa az
eredményes tanulásnak. A szabadidő hasznos eltöltéséhez, a logikus gondolkodás játékos
fejlesztéséhez az iskola folyosóján kialakításra kerülő, támogatásunkkal kialakított JÁTÉK-TÉR
ad helyszínt.
A „Minősített Referenciaintézményként” működő Losi a
Józsefváros szívében sikerrel teremti meg a modern kor
kihívásaira reagáló, alkotó légkört.
Reméljük, hogy továbbra is támogathatjuk a Losonci
Téri Általános Iskola oktató-nevelő munkáját!

ROTARY CLUB BUDAPEST-MARGITSZIGET
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Most már el tudjuk KIPzelni!
A múlt tanévben megjelent kiadványunkban
megjelent „A LOSI küldetése” című írás.
„A Losonci Téri Általános Iskola a főváros, a VIII.
kerület egyik legnehezebb összetételű, de egyben, a
pedagógiai kihívásokat tekintve a legizgalmasabb,
legsokszínűbb közoktatási intézménye.
Új színfolt a Losiban a KIP tanulási-tanítási módszer:
A gyerekek 3-5 fős kiscsoportokban dolgoznak
együtt, és oldják meg a számukra összeállított nyitott
végű kérdésekből álló, érdeklődést felkeltő, kihívást
jelentő feladatokat. A csoportok bemutatják társaiknak a csapatmunka eredményét, majd az egyéni
feladatokkal küzdenek meg. Azok a gyerekek, akik ismereteikkel és készségeikkel, képességeikkel
aktívan közreműködtek a csoportfeladat megoldásában, jó eséllyel veszik az akadályt, könnyen
megoldják az egyéni feladatokat is. A KIP-es foglalkozásokon tehát nagyobb a sikerélmény a
tanulási folyamatban, mint azokon a tanórákon, amelyeken nem minden tanulónak van alkalma
megszólalni.
A Komplex Instrukciós Program bevezetése lehetőséget ad olyan tanulók motiválására, akik
sajátos szociokulturális hátterükből a tanulás segítségével léphetnek csak ki.
Közös akaratunk, hogy a KIP módszert továbbfejlesszük, adaptáljuk a LOSI tapasztalatai alapján.
Rövidtávon megalakítottuk azt a LOSI – KIP csapatot, melynek tagjai a nevelés és oktatás során
képesek tudásukat továbbadni a nevelőtestület tagjainak és mintaadó referenciaintézményként az
ország közoktatási intézményeinek is.”
Egy év alatt, a mindennapok tanítási gyakorlata megmutatta, hogy a KIP módszer mellett való
elkötelezettségünk helyes út módszertani megújulásunk során. Lelkes pedagógusok együttműködő
csoportja bizonyította a nevelőtestületnek, hogy a módszer alkalmazásába fektetett rengeteg
munka szellemi felfrissülést jelent. A tanulók órai aktivitása, munkáik minősége, a foglalkozások
jó hangulata meghozta az áhított sikerélményt!
Óralátogatásaim során szerzett tapasztalataim megegyeznek a kollégáim e kiadványban
megjelenő reflexióival. A pedagógus részéről a közvetítendő tudásanyag tudatosabb áttekintése,
átalakítása mellett kiemelném a tanulók közösségben történő egyéni fejlődésére összpontosító
kommunikációt. Az órák munka-hangulata, a tevékenykedtetés, a játékok, a nevetésre késztető
produktumok mellett sok megható pillanatot is átéltem.
A 2016-2017-es tanévben valamennyi tanítványunk megismerkedik a Komplex Instrukciós
Programmal. Felelősségünk, hogy a módszert rendszeresen és jó minőségben alkalmazzuk.
Köszönet illeti a LOSI nevelőtestületét, akik felvállalták ezt a kihívást is a mindennapi, egész
embert kívánó munkájuk mellett. Köszönjük B. Nagy Éva mentorunk gondoskodását.
Köszönjük a Rotary Club Budapest-Margitsziget és a RC Berlin-Gendarmenmarkt tagjainak
támogatását, amely a kollégáink képzése mellett a módszer alkalmazásához nélkülözhetetlen
eszközöket és a JÁTÉK-TÉR kialakítását is biztosították.
Stenczinger Csilla
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KIP-es nevelőtestületi értekezlet a Losiban
A Losonci Téri Általános Iskola tanév végi értekezletét is a KIP módszer segítségével kívántam
hatékonyabbá tenni. A nyitott végű kérdések segítségével az iskolai élet azon területeire
fókuszáltak a csoportok, amelyek a tanév során problémát jelentettek, ill. fejlesztésre szorulnak.
A csoportalakítás a véletlenre volt bízva, így egy-egy csoportban az iskolai élet különböző
területén dolgozók tehették össze tudásukat, ezzel biztosítottuk a kellő rálátást, ill. a problémával
közvetlenül érintkezők szakmaiságát.
Az idei munkaterv készítése során egyszerű volt a feladatom. A nevelőtestület által összegyűjtött
észrevételek és ötletek alkotják a tanév pedagógiai munkájának alapját.
1. csoport
„A gyerek nevelését kínaiul úgy hívják: "ki meng". Azt jelenti, hogy felfedni azt, ami el van
rejtve benne.”
Müller Péter

FORRÁSANYAG
Bármely gyermek kerülhet nehéz helyzetbe közösségi élete során. Lehet, hogy nehezen találja
meg a hangot kortársaival vagy pedagógusával, ezért kirekesztettnek, magányosnak érzi magát.
Lehet, hogy bár okos, mégis gondjai adódnak egy-egy tantárgyban (pl. nehezen olvas, gyenge a
helyesírása, rosszul számol). Előfordulhat, hogy olyan változások zajlanak a családi életben (pl.
testvérszületés, válás, gyász), melyek átmenetileg a gyermek alkalmazkodását is megnehezítik.
Mindezek következtében megváltozhat magatartása, indulatossá vagy éppen visszahúzódóvá
válhat, romolhat tanulmányi eredménye. A pedagógus észleli ezeket a változásokat, szeretne
segíteni a gyereknek, de az okokat, a segítségnyújtás formáját nem könnyű megtalálni.
(http://www.nevtan.ujbuda.hu/vizsgalatok/btm)
Az együttnevelésből fakadó stressz két tényezőcsoporttal szorosan összefügg (Forlin 1997c). Az
egyik a pedagógus személyes nehézségeivel, a másik pedig a gyermek tevékenységével van
kapcsolatban. A pedagógusok szakmájukból fakadóan úgy vélik, hogy személyesen ők felelősek a
gyermekek teljesítményéért és jó közérzetéért, s ez – mivel a teljes tevékenységüket átszövi –
pszichésen nagyon megterhelő. A pedagógusok többségét nyomasztja az a feladatot, hogy
felismerje, mire van szüksége egy-egy tanulónak és általában a tanulócsoportnak, hogyan
fejlődhetnek tovább, mi érdekli őket, hogyan lehet érdekessé tenni a tananyagot, és aktív tanulási
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környezetet teremteni úgy, hogy közben a követelményekről sem feledkezhetnek meg. Ez az
aggodalom aztán súlyosbodik vagy enyhül attól függően, hogy hogyan látják saját képességeiket
általában a gyermek tanításával, és az SNI-tanulókkal kapcsolatban.
(http://ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-110615/peto-ildiko-inkluziv)
Jogi háttér:
2011. Köznevelési Törvény
4§ 13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
 aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
 ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló,
 ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
4.§ (3.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem
minősül sajátos nevelési igényűnek,
4.§ (25.) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd,
Iskolánkban az „együttnevelés” adottság: 15 nemzetiség, szakértői papírok, rossz szociális
körülmények, aluliskolázott szülők, deviáns viselkedés, stb.
A pedagógusok összedolgozva, csak a családdal együtt, a szakemberek segítségével és
természetesen a gyerekek megnyerésével érhetnek el eredményt, juttathatják el tanítványaikat a
kitűzött célig.
Mi a tanár szerepe:
 a szülők megnyerésében az együttműködésre?
 a gonddal küzdő gyerekek támogatásában? (probléma feltárás-megoldási
lehetőség, stb.)
Olyan ötleteket keressetek a beváltak mellé, melyeket iskolánkban meg tudtok valósítani!
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2. csoport
„Az az igazi bukás, ha az ember kezéből kicsúszik a saját sorsa.”
„Az eredmény hibás lett egy nulla miatt,
a dolgozat egyes lett a hiba miatt,
a félévim hármas lett az egyes miatt,
az anyu meg mérges lett a hármas miatt,
az ajándék ugrott a méreg miatt,
és mindez egy semmi nulla miatt!”
Békés Márta
FORRÁSANYAG:
A TANÍTÓ TANÍTÁSA
Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt a hazugságot mondta a gyerekeknek,
hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez lehetetlen volt, mert az első sorban Horváth Peti olyan
rendetlen és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a feladataira vastag
piros ceruzával nagy X jeleket, és a lap tetejére pedig legrosszabb érdemjegyet.
Egy napon Éva néni a gyerekek régi bizonyítványait nézte át, és megdöbbent Peti előző tanítóinak
bejegyzésein. ,,Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját pontosan végzi és jó
modorú. Öröm a közelében lenni" - írta első osztályos tanítója.
Másodikban így szólt a jellemzés: ,,Peti kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik,
mert édesanyja halálos beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet."
Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt: ,,Édesanyja halála nagy megrázkódtatás számára.
Igyekszik mindent megtenni, de édesapja nem nagyon törődik vele."
Negyedik osztályos tanítója ezt írta: ,,Peti visszahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola
iránt. Nem sok barátja van, és néha alszik az osztályban." Ezeket olvasva Éva néni ráébredt a
problémára és elszégyellte magát.
Még rosszabbul érezte magát, amikor a Karácsonyi ünnepségen tanítványai fényes papírba
csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta, és köztük meglátta Peti ajándékát,
a fűszeresnél kapható vastag barna papírba bugyolálva. Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az
ajándékokat, és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor
meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány kő hiányzott, és mellette egy negyedüvegnyi
parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva néni felkiált: ,,Milyen
szép karkötő!", és látták, hogy felveszi a karkötőt és csuklójára cseppent a parfümből.
Horváth Peti egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy megszólíthassa: ,,Éva néni, ma olyan
volt az illata, mint valamikor édesanyámé." Éva néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól
a naptól kezdve nem olvasást, írást és matematikát tanított. Elkezdte a gyerekeket tanítani.
Éva néni különös figyelmet szentelt Petinek. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje mintha életre kelt
volna. Minél több bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az osztály élére
került, és már azért volt hazugság, hogy minden gyerekeket egyformán szeret, mert Peti lett a
legkedvesebb diákja.
Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az ajtaja alatt csúsztatott be. Az állt benne,
hogy ő volt élete legjobb tanítója. Azt írta, hogy befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik
volt az élen.
Négy évvel később egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz
időszakok, kitartott tanulmányai mellett, és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmagasabb
kitüntetéssel.
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Még négy év telt el, és újra levél érkezett Petitől. Ebben elmondta, hogy miután megszerezte
diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul. Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a legjobb és
legkedvesebb tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb volt: Dr. Horváth
Péter.
A történetnek nincs vége itt. Azon a tavaszon újabb levél érkezett.
Peti elmondta, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni készül, és kérdezte, hogy Éva néni
elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára fenntartott helyet.
Természetesen Éva néni elfogadta a meghívást.
A régi karkötőt vette fel, amiről kövek hiányoztak, és azt a parfümöt cseppentette magára, amire
Peti úgy emlékezett, hogy utolsó együtt töltött Karácsonykor viselte az édesanyja.
Megölelték egymást, és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe súgta, ,,Köszönöm, Éva néni, hogy
hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért segített nekem, hogy fontosnak érezzem magam,
megmutatta nekem, hogy számítok, és az életem érték."
Éva néni könnyekkel a szemében visszasúgta, ,,Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem,
hogy számítok, és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan érdemes
tanítani.
Elizabeth Silance Ballard
Iskolánkban komoly gondot jelent a gyerekek gyenge teljesítménye.
Sokszor ez már iskolába kerülésükkor megjósolható: gyenge iskolaérettségi szint, nem motiváló
körülmények, stb. Az évek múlásával a tanulói eredmények egyre rosszabbak: magatartási
problémák, szorgalom hiánya, negatív otthoni és kortárs közösség, lemaradás a tananyagban,
hiányzások, stb.
Mi a tanár szerepe:
 az iskolába kerülés során,
 4-5 osztályos átmenet megkönnyítésében,
 az évismétlés elkerülésében?
Tekintsd át, a gyerek szemszögéből, mi változik meg a fenti esetekben körülötte?
Olyan ötleteket keressetek a beváltak mellé, melyeket iskolánkban meg tudtok valósítani!
3. csoport
„A fegyelem szabadság nélkül - zsarnokság. A szabadság fegyelem nélkül - káosz.”
Cullen Hightower
FORRÁSANYAG:
Iskolai mérés az agresszióról – ppt
Készítette: Kériné Böröcz Klára
Hogyan lehetne az iskolai viselkedés rendjében előbbre lépnünk?
Mi a kollégák szerepe ebben?
(csúnya beszéd, agresszió, házi rend betartása, stb.)
Olyan ötleteket keressetek a beváltak mellé, melyeket iskolánkban meg tudtok valósítani!
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4. csoport
„A tervezés nem arról szól, hogy valami hogyan néz ki, vagy milyennek tűnik. A tervezés lényege,
hogy hogyan működik."
Steve Jobs
FORRÁSANYAG:
Az iskola munkatervének „Hagyományok, rendezvények” oszlopa
Iskolai hagyományainkat az elmúlt 34 évben kialakítottuk. Le kellene porolni azokat!
Nézzétek át az eddigi programokat és bővítsétek ki új, a mai gyerekeket érdeklő, tartalmas
projektekkel!
Olyan ötleteket keressetek a beváltak mellé, melyeket iskolánkban meg tudtok valósítani!
5. csoport
„Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé, kedves barátom! Az ember egymagában elvész,
míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hozzájárulnak minden
egyén felemeléséhez, valamennyi közösség együttes tevékenysége pedig közelebb viszi az
emberiséget Istenhez.”
Liviu Rebreanu
Liviu Rebreanu (Felsőilosva, 1885. november 27. - Valea Mare, Argeș megye, 1944. szeptember 1.)
erdélyi román író.

FORRÁSANYAG:
Iskolavezetés elvárásai:
1. Az iskola és a vezetés munkáját érintő kérdésekben konstruktív észrevételeikkel –
megerősítéseikkel és kritikáikkal, valamint javaslataikkal egyaránt – segítsék a munkát.
2. Aktívan és felelősséggel vegyenek részt a közös döntésekben (pedagógiai program,
munkaterv, házirend, munkabeszámolók, fegyelmi ügyek, stb.), a többség véleményének
tiszteletben tartásával végrehajtásukat tekintsék feladatuknak akkor is, ha csak részben értenek
egyet.
3. Színvonalas, az iskola pedagógiai programjához igazodó nevelő-oktató munka valamennyi
foglalkozáson.
4. Az ehhez szükséges kompetenciákkal rendelkeznek vagy megszerzésükért folyamatosan
dolgoznak.
5. Vállalják tudatosan, hogy a nevelési célok teljesítése szükségessé teszi részvételüket az
oktató munkán túl az iskolai életben.
6. Kreativitás, önállóság.
7. Kulturált kommunikáció minden partnerrel.
8. Nyíltság és nyitottság.
9. Korrekt adminisztráció, határidők betartása.
10. Mérlegeljék, hogy a közösség szabályaihoz igazodnak-e egyéni igényeik?
11. Fogadják megértéssel, hogy – tekintettel az iskola korlátozott lehetőségeire – a vezetőség
csak annyiban tudja figyelembe venni a személyes kéréseket, amennyiben a teljesítésükből eredő
11

Rotary Club – Komplex Instrukciós Program – Losi
változások nem veszélyeztetik az eredményes munkát, és nem terhelnek indokolatlan mértékben
más kollégát.
12. Vegyenek részt az új kollegák beilleszkedésének, a tanárjelöltek zavartalan munkájának
segítésében, figyeljenek a nyugdíj előtt állókra, valamint minden olyan kollégára, aki alkalmilag
személyes gondokkal küzd.
13. Megfelelő megjelenés és viselkedés, igényesség.
(13+1. VILÁGBÉKE)
(http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=31 alapján)
Olyan ötleteket keressetek a beváltak mellé, melyeket iskolánkban meg tudtok valósítani! A
forrásanyagban az iskolavezetés elvárásait olvashatjátok.
Milyen elvárásokat fogalmaztok meg a nevelőtestület számára?
Ezeket hogyan tudjuk érvényesíteni közösségünkben?
Emeljetek ki néhányat, melyet a legfontosabbnak tartotok, érvényesítésüket dolgozzátok ki!
6. csoport
„S a nép, melynek apraja-nagyja dolgozik,
dolgozik szükségből,
dolgozik mulatságból,
mely megszokja a munkát, mint élvezetet,
s nem mint sanyarú izzadást,
az a nép megnemesül.”
Jókai Mór
FORRÁSANYAG:
A tanár személyisége
Általános tapasztalat, hogy vannak olyan pedagógusok, oktatók, akik személyiségükkel,
lelkesedésükkel, humorérzékükkel kiemelkednek kollégáik közül, és ha nem is tanul minden diákjuk,
de mintha jobban odafigyelnének rájuk. E pedagógusokra szokás mondani, hogy tanárnak
születtek. A fő kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel. Válogassuk ki a pedagógusnak született
fiatalokat a középiskola után? Ha eljátszunk a gondolattal, gyorsan kiderül, hogy ehhez nincsenek
megfelelő eszközeink (pl. a humort vagy a lelkesedést mérjük?). De ha válogatnák, akkor a fejlődés
lehetőségét is elvennénk a fiataloktól (hacsak nem gondoljuk úgy, hogy a 18-20 év közötti fiatalok
már nem fejlődhetnek). Vagy válogassunk később, a pedagógusképzést követően? Vagy a tanári
pálya egy későbbi állomásán? És mit kezdünk az alkalmatlannak ítélt pedagógusokkal? És
egyáltalán, lenne elég pedagógusunk? Talán e gondolatkísérlet már nyilvánvalóvá tette, hogy
kevés gyakorlati haszonnal kecsegtet ez az irány, nem elvitatva persze a pedagógusok
személyiségének fontosságát. De azt is meg kell jegyeznünk, hogy jelenleg nem léteznek olyan
mérőeszközök, amelyek segítségével, nagy bizonyossággal eldönthető lenne, hogy kiből lehet jó
tanár.
Bár nem vitás, hogy bizonyos személyiségjegyek előnyösek a nevelő-oktató munka során, abban
megegyezik a neveléstudományi szakirodalom, hogy a pedagógusi véna nem öröklődik, és nem is
az örökölt tulajdonságokon múlik a siker. Akkor min múlik? Például a mentális egészség
megóvásán vagy a megfelelő pedagógusképzésen, nem beszélve a tanári motiváltságot befolyásoló
körülményekről, mint például az autonómia érzéséről.
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Kérdéses továbbá az is, hogy a sikeres tanári munka kapcsán azok az eredmények, amelyeket
gyakran személyiségjegyekkel magyarázunk, bizonyosan annak tulajdoníthatók-e? A humor
nyilvánvalóan nehezen tanítható. Ugyanakkor a jó hangulat megteremtéséhez egy osztályteremben
számos további lehetőség is rendelkezésre áll, olyan lehetőségek, amelyek tanulhatók, taníthatók.
Például az osztály közösségé kovácsolásának számos technikája létezik, a kérdés, hogy ezek
közvetett előnyeit felismerik-e a pedagógusok, oktatók, illetve összeilleszthetők-e ezek tanári
szerepértelmezésükkel.
Mindemellett azért törekednünk kell arra, hogy élvezetes órákat tartsunk!
Fejes József Balázs
Állítsatok össze egy nevelőtestületre vonatkozó etikai kódexet!
Olyan ötleteket fogalmazzatok meg a beváltak mellé, melyeket meg tudtok valósítani,
hogy az
 az iskolai órák/foglalkozások során milyen felkészülést várunk el magunktól,
 az órák/foglalkozások megtartása során milyen pedagógusi magatartást, módszertani
repertoárt várunk el magunktól,
 a kommunikáció során (szülő, kolléga, gyerek) milyen magatartást várunk el
magunktól?
7. csoport
„Ezek a csillogó fekete szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit
úgy hívunk: élet... Ha szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást érezzük, ugyanazt olvassuk ki
belőlük: itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem...”
Várady J.
FORRÁSANYAG:
A szabadidő fogalma
A szabadidő fogalom összetettségére utal a többféle megközelítés. A fogalom meghatározásait
két csoportba lehet sorolni. Az egyik a szabadidőt annak lényegében próbálja megfogalmazni, mint
pl: A „szabadidő olyan elfoglaltságok együttesét jelenti, amelyeket az egyén szabadon, kedvére
űzhet akár azért, hogy pihenjen, akár azért, hogy szórakozzon, akár hogy fejlessze tájékozottságát
vagy érdek nélküli képzettségét, önkéntes társadalmi részvételét vagy szabad alkotói kapacitását,
miután megszabadult a szakmai, családi, társadalmi kötelezettségeitől. ”Vagy: Az az idő, amely
alatt azt csinálunk, amihez és ameddig kedvünk van, amit szabad akaratunkból, kényszerűség
nélkül teszünk, ami kikapcsolódást jelent. Ugyanakkor ismerünk ún. kétpólusú megközelítéseket is,
amelyben a munka és a szabadidő, pihenőidő, rekreációs idő kapcsolatában írják le a szabadidőt.
Eszerint a szabadidő a munka és egyéb kötelezettségek előtti és utáni időkeretekben történik. Ez
az ún. „ráérő idő”, amelyben megvalósul az ember függetlensége, s mely fogalmat már az ókori
filozófusok is használtak. Szántó Miklós megfogalmazásában: „A szabadidő, mint időkeret a
munkán kívüli időnek az a része, amely az anyagi - tehát gazdasági, társadalmi, fiziológiai kényszer alapján feltétlenül szükséges elfoglaltságok idején felül, e kényszeren kívül eső
tevékenységekre fennmarad.”
(http://docplayer.hu/1135331-A-szabadido-pedagogiai-kerdeseihez.html)
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Edouard Limbos négyféle funkciót rendel a szabadidőhöz:
1. lazítás
2. szórakozás
3. fejlődés
4. kapcsolatépítés (kezd felerősödni a kapcsolati dimenzió, olyan kapcsolatépítés,
mely nem versengés, hanem megértés, támogatás, tisztelet, elfogadás)
Ha a szabadidő gyermekekre gyakorolt hatása felől közelítjük meg annak szerepét, funkcióit,
akkor gazdag hatásrendszert tudunk felvázolni. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek,
fiatalok számára ebben a megközelítésben a szabadidő többszörösen is jótékony hatású eszköz, s
funkciója az általános funkciók mellett az ábrán felvázolt szerepekkel egészül ki. A prevenciós,
megelőző szerep mellett a hátrányok kiegyenlítése, a hiányos feltételek pótlása, az
„elérhetetlen”elérésében való támogatás nyújt lehetőséget a kiegyensúlyozottság felé haladásban.

A szabadidős tevékenységek intézményrendszere
A szabadidő tartalma, tipikus tevékenységei intézményenként eltérnek.
Óvoda: játékorientált szabadidő, nagyon sok választható tevékenység
Iskola: turisztika, művelődés, szórakozás, felüdülés, tanulmányi feladatok teljesítése közbeni
kikapcsolódás (napközis programok és tevékenységek), tanórán kívüli tanulmányi kiegészítő
tevékenységek a fejlődés, elmélyülés érdekében, játék saját szórakozásukra Kollégium: egyéni, ill.
csoportos szabadidős tevékenységek és programok (művelődés, szórakozás, hagyományápolás,
játék, hobbi stb.) A szociálisan hátrányos helyzetben lévő, szociális támogatásra szoruló családok
és gyermekeik különös figyelmet és gondoskodást igényelnek ezen a területen, hiszen a önmagának
a szolgáltatásnak az elérése okozhat nehézséget, vagy egyáltalán nem érhető el. A családon belül
és azon kívüli szabadidős tevékenységhez való hozzájutáshoz, sok esetben a motiváció
kialakításához, igen gyakran az értékek felismeréséhez, a minta, a kellemes élmény nyújtásához
nélkülözhetetlen a pedagógus közreműködése.
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Törvényi háttér
Tanulók felügyelete a köznevelési intézményben
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 62. § értelmében:
„A pedagógus feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, továbbá, hogy
előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és
megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést.”
Olvassátok el a forrásanyagot!
Jelenleg megvan-e a lehetőség a napközis csoportokban a pihenéshez, ellazuláshoz, a
feszültség csökkentéséhez?
 Keressetek olyan új lehetőségeket és írjatok le olyan, megoldási tervezeteket, amely a
napközi szabadidős munkáját hatékonyabbá teszi, ezáltal a tanulók közérzetét javítja!
Milyen módon valósítható meg iskolánkban? Hogyan vezethető be?
 Hogyan tennétek hatékonyabbá a ZÁRÓRA ügyeletet? Írjatok gyakorlati megoldást a
jelenlegi rossz gyakorlat megszűntetésére! (Vajon hogyan érezheti magát az ügyeleten
leadott gyerek? Mint akit leadtak?!) (pl.: foglalkozás terv, kollégák beosztása, stb.)
8. csoport
„Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.”
Edgar Allan Poe
FORRÁSANYAG:
Az iskola munkatervének „KIP” oszlopa
Használjátok a forrásanyagot a KIP-pel kapcsolatos feladatok ütemezéséhez!
A KIP a következő tanévtől a tanórák 20%-át érinti, terveink szerint. Készítsetek olyan
munkatervet, mely az alábbi szempontok figyelembe vételével meghatározza a módszer
széleskörű alkalmazását!
 Iskolai arculat frissítése, a KIP módszer bemutatásával
 Folyamatosság biztosítása
 Pedagógiai élmény mindkét fél számára
Olyan ötleteket keressetek a beváltak mellé, melyeket iskolánkban meg tudtok valósítani!
(pl.: iskolai megjelenés-dekoráció, osztályok dekorációja, honlap; belső képzés; újak
bevonása; szinten tartás; órarend 20%-ban, publikáció; képzők képzése; megjelenések;
önmenedzselés; bevezethetőség tantárgyakban, pénz, bőrönd, stb.)

15

Rotary Club – Komplex Instrukciós Program – Losi
Nevelőtestületi képzés anyag – KIP módszer alkalmazásával
Immár feladatunknak tekintjük a KIP módszer népszerűsítését is. Kollégáim között olyan
gyakorlati és elméleti tudással rendelkező pedagógusok is vannak, akik pedagógus-képzéseken is
megosztják tudásukat.
Az alábbi, kb. egy órás, 35 fős nevelőtestület számára készített foglalkozás a KIP módszer rövid
ismertetése után gyakorlati bemutatót jelentett a pedagógusok számára. A rendhagyó
nevelőtestületi értekezleten a szomszédos iskola pedagógusai lelkesen dolgoztak, és végre
megjeleníthették titkos vágyaikat is.
1.

„Az emberben csak alszik a nagy tulajdonság. Veszély meg szeretet váltják ki belőle.”
Móricz Zsigmond
Olvassátok fel a forrásanyagot!
Fehér Béla: Törökméz – A Mikulás
Írjatok az „ugróiskolába” nyolc olyan tulajdonságot, amely a sikeres pedagógust jellemzik!
2.

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
Henry Ford
Olvassátok el a forrásanyagot!
Fehér Béla: Törökméz – A Mikulás
Fogalmazzatok meg 3 közös nevelőtestületi sikert a dobogóra!
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3.

„Mind az anyákkal, mind az olyan nőkkel, akiknek folyton másokkal kell törődniük, gyakran
előfordul, hogy kiégnek. Ilyenek például a tanárok, az egészségügyi dolgozók. Ez az összeomlás
akkor következik be, ha valaki túlságosan vagy túl sokáig gondoskodik másokról, a saját
feltöltődését viszont elhanyagolja.”
Basa Ágnes
Olvassátok el a forrásanyagot!
Fehér Béla: Törökméz – A Mikulás
Milyen tanácsot adnál annak a kollégádnak, aki a kiégés tüneteiről panaszkodik Neked?
4.

„Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje
a legjobbat.”
Ludwig van Beethoven
Olvassátok el a forrásanyagot!
Fehér Béla: Törökméz – A Mikulás
Készítsetek néhány mondatos álláshirdetést, miért jöjjön az új kolléga iskolátokba tanítani?
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5.

„Minden emberi együttélés: kölcsönös varázslat, egymás teremtése.”
Müller Péter
Olvassátok el a forrásanyagot!
Fehér Béla: Törökméz – A Mikulás
Képzeletbeli varázspálcával a kezetekben három dolgot kívánhattok a következő tanévre!

6.

„A legfontosabb, hogy a saját életeddel kapcsolatban ne higgy senkinek, csak saját magadnak!
Ne törődj azzal, mit várnak el tőled, mit gondolnak rólad, és mi a társadalmilag elfogadott. Alakítsd
úgy az életedet, ahogy te jónak látod! Mindent tudsz! Nálad jobban rólad senki sem tud semmit.”
Sándor Anikó
Olvassátok el a forrásanyagot!
Fehér Béla: Törökméz – A Mikulás
Készítsetek interjút Manyika nénivel!
(max. 3 percben!)
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7.

„ Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”
Móricz Zsigmond
Olvassátok el a forrásanyagot!
Fehér Béla: Törökméz – A Mikulás
Készítsetek állóképet a tantestület meghatározó pillanatairól! (Hátha a többiek kitalálják!)
Egyéni kérdések:
1.

Manyika néni szerinted boldog ember?

2.

Manyika néni miből merítette lendületét?

3.

Miért van szükség egy tantestületben Manyika nénikre?

4.

Manyika nénit miért irigyelték kollégái?

5.

Manyika nénit hogyan terjesztenéd fel negyedik Kiváló Pedagógus elismerésre?

6.

Ismersz Te is Manyika nénit? Hányat?
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Statisztikai adatok
KIP módszertan a LOSI-ban:
A KIP módszert alkalmazó pedagógusok száma

28 fő (ketten elmentek)

Évfolyamok, osztályok, amelyekben a KIP
módszerrel (is) tanítanak – tanulnak
1. évfolyam

3

5. évfolyam

3

2. évfolyam

3

6. évfolyam

4

3. évfolyam

3

7. évfolyam

3

4. évfolyam

2

8. évfolyam

2

KIP módszerrel tanuló gyermekek összlétszáma:
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Tapasztalatom a KIP-módszerről
Azoknak a tanóráknak, amelyek eddigi
pályafutásom alatt elég jól sikerültek, szerintem a
titka az úgynevezett flow-élmény volt. Ezt a
Csíkszentmihályi Mihály, pszichológus professzor
által elnevezett állapotot akkor éljük át, amikor
teljesen elmerülünk egy foglalatosságban. Ezek
általában magas fokú koncentrációt és kreatív
gondolkodást igénylő feladatok, épp, amilyeneket a
KIP-módszernél is alkalmazunk. Igaz, ebből a
munkából is csak akkor meríthetünk energiát, ha sokat bele is fektetünk. A tanár részéről új
nézőpontok felfedezését kívánja, amellyel a tanmenetet és különböző témaköröket megközelíti.
Engem arra késztet, hogy ne a megszokott sémákban gondolkodjam a tervezésnél. Ennek a
módszernek az egyik lényeges eleme, a nyitott végű feladatok megoldása, irodalom órákon
különösen szerencsés. Egyezik azzal, amit mindig is hangsúlyoztam, hogy nincsenek előre kitalált
jó és rossz válaszok, bátran kifejezhetik saját véleményüket a diákok, az órák produktumait
fantáziájuk szárnyalásával alkothatják meg.
A diákoknak is új és örömteli tapasztalat, hogy a tanulás igazán cselekvő módon is történhet a
saját és társai erőfeszítéseinek összeadásával. Megfigyeltem, hogy a gyerekek ezeken az órákon
magabiztosabbak és kevésbé feszültek. Sokkal kevesebb a fegyelmezési probléma és az
elkalandozás a tananyagtól. A hatékony együttműködés szabályait egy-két alkalom után kívülről
fújják, és jobban is figyelnek rá, mint a hagyományos órákon.
További előnyének tartom, hogy könnyebben tudok differenciálni is ezeken az órákon a
különböző nehézségi szintű vagy más-más kompetenciákat fejlesztő csoportfeladatok tudatos
kiosztásával, illetve az egyéni kérdések személyre szabásával. A KIP-es órákon gyakran ért már
pozitív meglepetés diákjaim képességeivel, viselkedésével kapcsolatban, amely képes új hitet és
lendületet adni, ehhez a munkaigényes módszerhez, és nem utolsó sorban lebontja az előítéletek
falait. Elszakadva a tankönyvtől és szokványos
feladatlapoktól a jól működő csoportban a gyerekek
bátrabban
kilépnek
megszokott
osztálybeli
szerepeikből, változtatnak órai attitűdjükön, amely a
facilitátor tanár által is megerősítve sikerélményt
jelent. A színes, életszerű és fiatalokhoz közelálló,
közös erővel végzett munka közben mindenki önmaga
lehet, és innen már csak egy lépés a flow-élmény
diáknak, tanárnak egyaránt.
Czifrik Piroska
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„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás
izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk csinálni.”
Szentgyörgyi Albert
„A tananyag elsajátítása elsősorban tanulói
tevékenységgel lehetséges, a tevékenységek
elvégzésére irányuló képességek fejlesztése pedig
különböző típusú feladatok révén történik. Fontos,
hogy a tanulók – az élethosszig tartó tanulás
igényének megfelelve – képessé váljanak ismereteket
meríteni szűkebb környezetükből, történetekből,
könyvekből,
képekből,
tömegkommunikációs
eszközökből, a világhálóról, statisztikai adatokból,
grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges
forrásokból és más ismerethordozókból. Az is
lényeges, hogy az ezekből szerzett ismereteket egyre önállóbban és kritikusabban értelmezzék, és
tudjanak belőlük következtetéseket levonni. A feldolgozás során támaszkodni kell a korosztály
élénk, alkotó fantáziájára is… Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési célok állnak a
középpontban, mint a tanulás tanítása. A kulcskompetenciák közül a szociális kompetencia,
valamint a hatékony és önálló tanulás kiemelt jelentőségű.”
Nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, és mások gondolatait a magaméként előadni, de amikor
rátaláltam ezekre a mondatokra a legújabb kerettantervben, rögtön az jutott eszembe, hogy hiszen
a KIP-ről van szó! Tevékenység-központú oktatás, forrás-alapú ismeretszerzés, kritikai
gondolkodás, kommunikációs készségek fejlesztése, hatékony tanulás és a szociális kompetenciák
fejlesztése legyen a központban? Ez maga a KIP módszer, amit a tavalyi szárnypróbálgatások után
az idei tanévtől már tudatosan szeretnénk iskolánkban bevezetni, és „meggyökereztetni”.
Már eddigi tapasztalataink alapján is meggyőződtünk a módszer előnyeiről, melynek egyik eleme
a csoportmunka, amely legalább annyi feladatot ró a tanárra, mint a tanulókra. Amíg ugyanis a
gyerekek dolgoznak, a tanár feladata a
státuszkezelés, vagyis a perifériára szorult tanulók
bevonása az együttes munkába, a túl „agresszíven”
irányítók lecsendesítése, az esélyegyenlőség
megteremtése. Rá kell vezetni a gyerekeket arra,
hogy megértsék, szükségük van egymásra a feladatok
megoldásához. Örömmel tapasztaltam, hogy előbbutóbb rájöttek, hogy ha meghallgatják egymást,
javaslatokat tesznek a megoldásra, vitatkoznak,
érvelnek, és közösen döntenek, sokkal igényesebb
prezentációk, produktumok születnek.
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Ehhez persze előfordul, hogy a pedagógus hathatós
„segítségére” van szükség. Megfigyeltem, hogy a saját
osztályomban, néhány diák több órán keresztül sem
dolgozott, nem vett részt a csoport munkájában.
Testbeszédük is egyértelmű volt, hátradőltek, karjukat
a másik szék támlájára tették és nézelődtek. Két másik
tanuló viszont teljesen a maga kezébe vette az
irányítást, és senkit nem engedett a feladathoz,
mondván „ti úgy sem tudnátok ezt megoldani”. A
következő KIP-es órát felvetettem, és osztályfőnöki
órán levetítettem a csoportmunkáról és a
beszámolókról szóló részeket. Arra kértem a gyerekeket, hogy figyeljék a csoportok
munkamódszereit és a produktumok minőségét. Majd azt kérdeztem tőlük, látnak-e összefüggést.
Mintha pedagógiai szakemberek lennének, sorolták a hibákat és a célravezető munkamódszereket,
nekem semmit nem kellett hozzátennem. A következő órán mindenki dolgozott, még ha csak a
vágást vagy ragasztást végezte is el, de részt vett a csoport munkájában!
A módszer másik előnye (amit ritkábban szoktunk emlegetni), az a kollégák között létrejövő
közösségteremtő erő. Az eddig sem rossz közösséget egy még magasabb szintre volt képes emelni.
Sokszor szünetekben csak azért szaladunk át egymáshoz, hogy segítséget vagy megerősítést
kérjünk egy-egy KIP-es óravázlathoz, vagy megosszuk egymással egy jól sikerült óra örömét.
Előfordul, hogy a villamoson erről beszélgetünk, ötleteket adunk egymásnak! Élménnyé válik
maga a felkészülés is.
Remélem, egyre több kolléga szereti meg és alkalmazza ezt a módszert, hiszen a színes, érdekes
és „minőségi” órák tartása mindannyiunk természetes igénye. A gyerekek pedig úgy gyakorolják
az értő olvasást, lényegkiemelést, információgyűjtést, kulturált előadást, együttműködést (és még
sorolhatnám), hogy közben jól is érzik magukat, és élvezik a tanulást.
Földi Judit
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KIP-es élmények, benyomások

Egy éve végeztük el a KIP-es továbbképzést, ami nagy élmény volt számomra. Nagyon jó
kollégákkal voltam körülvéve, tetszett az új módszer, és nem utolsó sorban B. Nagy Éva elragadó
személyisége segített abban, hogy alkalmazzam óráimon ezt a fajta csoportfoglalkozást.
Számomra egy új kihívást jelentett, hétvégeken át ültem és ülök a számítógép előtt, kutatok,
szerkesztek, tervezgetek, átgondolom a csoportbeosztást, gyerek közeli és gyakorlati feladatokon
töröm a fejem, 30 év után a kiégéstől mentett meg.

A gyerekeken is látom a változást, néhány példa:


Agresszív, kezelhetetlen gyerek a kistanár. Körülvéve idegen anyanyelvűekkel. Csodálatos
élmény, ahogy türelmesen magyarázza el a feladatot, nyugodtan válaszol a felmerülő
kérdésekre, barátságosan magyaráz, fontos neki, hogy a csoport eredményes legyen.
Kiosztja a feladatokat, és ha valaki elakad, segít.



Visszahúzódó gyerek, kevés szókinccsel, órákon nem szólal meg, inkább rosszullétet imitál.
Egyéni kérdéseknél muszáj megszólalnia, kétségbeesetten néz rám, majd miután belátja,
hogy nem az életét kockáztatja, összetett mondattal válaszol a kérdésre.
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Butuska csoport, muszáj kiosztani a szerepeket, muszáj elfogadni a rájuk háruló feladatot.
Szuper együttműködés, jó végeredmény. A beszámolót hősként ünneplik. A következő
órán már nincs probléma. Magabiztosan teljesítik a rájuk osztott szerepeket.



Fegyelmezetlen osztály, lehetetlen csoportmunkában dolgozni, nagy a zaj mindig.
Veszekednek, megsértődnek. A KIP-es órán békésen dolgoznak, érdekli őket a feladat,
kreatívak, csendes munkazaj, eredményes megoldások.

A KIP-es órák tapasztalatai azt mutatják, hogy megéri órákig agyalni egy-egy feladaton. Itt
mindenki jó valamiben, nem érzik a megmérettetés súlyát, mégis gazdagodnak valamiben. Ha nem
is mindig tudásban, de fellépésben, magabiztosságban, alkalmazkodásban, együttműködésben.
Makai Eszter
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KIP – földrajz órán

Az elmúlt egy évben több alkalommal kísérleteztem a KIP módszerrel földrajz órákon. Vegyes
érzésekkel fogtam hozzá a munkához, túlzottnak éreztem azt az energia befektetést, ami egy-egy
órára való felkészülést igényelt. Idővel az vált be számomra, hogy nem teljes KIP órát raktam
össze, hanem KIP-es elemekkel tarkítottam az órákat. Ilyen módon sikerült sok jó hangulatú,
tartalmas órát tartanom.

A gyerekek jól fogadták, hogy csoportban dolgozhatnak, már várják is, mikor lesz újra ilyen óra.
Eleinte azt vettem észre, hogy néhányan különösen örültek, hogy csoportban kell dolgozni, mert
úgy gondolták, így nekik nem kell semmit csinálni. Hamar rájöttek, hogy ez nem így van, a
csoportban mindenkinek megvan a saját feladata. Volt, amikor a szerepeket még nekem kellett
kiosztani, de mostanra már ez is gördülékenyebben megy.
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Néhány tapasztalat:
 az ügyes, jó képességű gyerekek csoportban is aktívak, jól dolgoznak, ők a vezérek;
 a gyengébb képességű gyerekeknek több idő kellett, mire igazán aktívan részt vettek a
munkában, de mostanra ez is javult;
 a csendes, halk szavú gyerekek, akik órákon csak ülnek csendben, még akkor is, ha tudják
az adott kérdésre a választ, rákényszerültek arra, hogy beszéljenek, ha máskor nem, az egyéni
kérdéseknél;
 a csoportok összetétele eleinte okozott problémát, nem mindenki volt hajlandó együtt
dolgozni néhány emberrel, ez is javult, igyekeznek olyanok is együttműködni a közös cél
érdekében, akik egyébként nem szívesen keresik egymás társaságát;
 természetesen előfordult már olyan is, hogy valaki teljesen kihúzta magát a csoportmunka
alól, ezekkel a tanulókkal próbáltam külön feladatot megoldatni.
Összességében jó tapasztalataim vannak a gyerekek hozzáállásával, teljesítményével. Számomra
jelent még mindig nehézséget, hogy egy igazán jól összerakott KIP-es órához nagyon sok
előkészületre, felkészülési időre van szükség. Illetve a túl gyakori alkalmazást nehezíti, hogy több
témához nehezen találom meg azokat a feladatokat, amivel KIP-es órát lehetne tartani.
Sipos Gábor
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Tanulói kérdőív
összesítés
Válaszadók száma:
OSZTÁLY

VÁLASZADÓ
TANULÓK SZÁMA

5. b osztály

15

7. a osztály

14

7. b osztály

10

8. a osztály

16

Összesen:

55

A KIP módszer alkalmazása a LOSI-ban már két éve része a pedagógiai munkának az
osztálytermekben. A tanulók számára készített kérdőívvel (4 kérdés) arra kerestük a választ, hogy
a gyerekek hogyan élik meg ezeket az órákat, milyen jellemzői tudatosodtak bennük. A
kérdőíveket négy osztály tanulói kapták meg, összesen 55 tanuló töltötte ki. Nem minden kérdésre
válaszoltak teljes körűen. Ezekben az osztályokban már több pedagógus, rendszeresen alkalmazza
a módszert.
A kapott válaszok azt tükrözik, hogy a KIP alapelvei érvényesülnek, a legfontosabb elmei
tudatosultak a tanulókban. Megfogalmazásaik egyértelműek és elég változatosak.
A Komplex Instrukciós Program (KIP) mindenek előtt együttműködésen alapuló tanulást
támogatja a kiscsoportok tagjai között.
1. Kedveled-e a KIP-es órákat?










csoportokban jobb dolgozni (5. osztály)
nem egyedül dolgozol, és úgy jobban meg lehet érteni (7. osztály)
együtt megtanuljuk csoportban lévő munkát (7. osztály)
együtt dolgozunk (7. osztály)
szeretem a tanárt és szeretem a csoport munkát (7. osztály)
mert így csoportban jobban érezzük magunkat és értjük is. (7. osztály)
tudunk együttműködni (8. osztály)
mókás és együttműködve segítünk egymásnak (8. osztály)
sokkal jobban működünk együtt és teljes összhangban voltunk (8. osztály)

Egy másik fontos elv a státuszkezelés, amely a tanulási motiváció erősítését szolgálja, a tanulók
szolidaritását, egymás támogatását, elfogadását, segítését.
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Kedvelem, mert:









mert csapatmunkában lehet dolgozni – mert segítenek (5. osztály)
jó, ha segítünk egymásnak közben (7. osztály)
nem egyedül dolgozol, és úgy jobban meg lehet érteni (7. osztály)
többet tudok egy órán tanulni és segítenek a többiek (7. osztály)
jó, ha segítünk egymásnak közben (7. osztály)
így tudok segíteni az osztálytársaimnak, ha nem tudnak valamit (7. osztály)
mókás és együttműködve segítünk egymásnak (8. osztály)
könnyebben tanulunk, és akik egy kicsit visszafogottabbak, könnyebben vesznek
részt az órán (8. osztály)

Fontos cél, az ismeretszerzés, hiszen ez az egyik fontos tevékenység az iskolában. Az adott
ismeretanyag elsajátítása, megértése, alkalmazhatósága teszi lehetővé majd a pályaválasztást, a
helyt állást az életben, a tájékozódást a világban. A KIP módszer sajátos úton, együttműködésen
alapuló, kreatív csoportmunkán keresztül ad módot a tanulóknak egy-egy témakör több szempontú
vizsgálatára, körbe járására, felfedezésére.
Kedvelem, mert:















könnyebb tanulni (5. osztály)
jobban, hamarabb lehet tanulni a tananyagot (5. osztály)
érdekesebb, könnyebb (5. osztály)
jobban meg lehet érteni (7. osztály)
jobban tudok figyelni (7. osztály)
többet tudok egy órán tanulni és segítenek a többiek (7. osztály)
tetszik, mert izgalmas (7. osztály)
játékosan és érthetőbben lehet megérteni a tananyagot (7. osztály)
csoportban kell lenni és ez könnyebb a tanulásban (8. osztály)
mert könnyebben tanulunk, és akik egy kicsit visszafogottabbak,
könnyebben vesznek részt az órán (8. osztály)
mert érdekesebbé változott (8. osztály)
meg tudjuk beszélni, és jobban a fejünkben marad (8. osztály)
a több információ miatt (8. osztály)
ha valamit nem értek, akkor az, aki velem egykorú és egy csoportba tartozunk,
jobban az én nyelvemen tudja elmagyarázni (8. osztály)

A válaszadók több, mint 90 %-a kedveli a KIP-es órákat. Szórakoztatónak, érdekesnek tartják,
és szeretnek csoportban dolgozni a legtöbben.
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2. Mit gondolsz változtak-e az osztálytársaid közötti kapcsolatok a KIP-es órákra jellemző
együttműködések, csoportmunkák miatt?
A kérdés azt feszegeti, hogy van-e és milyen hatással a módszer alkalmazása a gyerekek közötti
kapcsolatra. A válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy jó a kapcsolat, a gyerekek között és
jellemzik is néhányan, hogy miben látják a KIP szerepét a változásban.

















jobban odafigyelnek, mint a rendes órákon (5. osztály)
jobb az összhang (5. osztály)
sokkal kedvesebbek, segítőkészek lettünk (5. osztály)
kedvesebbek vagyunk egymáshoz, kevesebb a veszekedés, verekedés (5. osztály)
hogyha valaki nem ért valamit, akkor nyugodtan kérhet segítséget a másiktól
(7. osztály)
többet segítenek (7. osztály)
régen, akik nem vettek részt a csapatmunkában, most ezek az aktívabbak
(7. osztály)
az osztálytársaim és közöttem lévő barátság változott (7. osztály)
nem vágnak bele egymás szavába, és meghallgatják egymást (7. osztály)
megértjük egymást, összedolgozunk (7. osztály)
mert meghallgatjuk egymás véleményét és jobban megismerjük (8. osztály)
sokkal jobban állunk egymáshoz; meg mi mindig is együttműködtünk (8. osztály)
jobban odafigyelne; próbálnak ők is részt venni (8. osztály)
ha az egyik megérti az anyagot, el tudja magyarázni a társainak is (8. osztály)
a csoportmunka és a feladatok (8. osztály)
csoportban én is segíthetek másokon (8. osztály)

Az egy osztályban tanítók KIP-es órainak hatása összeadódik, és idővel érezhetően változást idéz
elő a kapcsolatok minőségében. A tanulók nem minden esetben tudják ezt a változást tetten érni,
talán még nagyobb kihívás ezt meg is fogalmazni, megnevezni. Sokan válaszolták, hogy nem
változott semmi. A változás követését szolgálják azok a mérések, értékelések, amelyeket évente,
másfél évente az iskolák elvégeznek, hogy az eredményeket követni lehessen.
3. Mi a véleményed a KIP-es órák segítenek-e megérteni a tananyagot, amit közösen
feldolgoztok? Mi az, ami elsősorban segíti a megértést, a tanulást?









csoportmunka és a feladatok (5. osztály)
odafigyelés (5. osztály)
el kell olvasni és megérted, meg persze meg kell tanulni (5. osztály)
tudjuk egymást segíteni (5. osztály)
meg tudjuk érteni egymást (5. osztály)
ha az egyik megérti az anyagot, el tudja magyarázni a társainak is (5. osztály)
én jobban megértem csoportban, mint egyedül (5. osztály)
csoportban én is segíthetek másokon (5. osztály)
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játékosan és érthetőbben lehet megérteni a tananyagot (7. osztály)
amit a barátaimmal csinálok, arra mindig emlékszem (7. osztály)
eljátsszuk az eseményeket (7. osztály)
amit nem értek, mindenki máshogy mondja el, és az ezek közül megértem
valamelyiket (7. osztály)
hosszabban veszünk át egy-két tananyagot (8. osztály)
több mindent elmagyaráznak és mindenki segít mindenkinek, hogy jobban
megértsük és megtanuljuk (8. osztály)
elmagyarázzuk egymásnak (8. osztály)
meg tudjuk beszélni, és jobban a fejünkben marad (8. osztály)
a képes projektek (8. osztály)

A tanulók, függetlenül az életkoruktól, magabiztosan fogalmazzák meg, mi az, ami elsősorban
segíti a megértést, a tanulást a KIP-es órákon. Persze mondhatnánk azt is, hogy ezek érvényesek
más módszereknél is. Valóban, de a KIP komplexitásából eredően gazdag mozgásteret ad a
pedagógusoknak, hogy a csoportfeladatok eléggé változatosak legyenek, és figyelembe vegyék a
csoportok tagjainak képességeit. Az egyéni feladatokkal együtt biztosított az egyéni differenciálás
is, de a csoporton belüli segítségnyújtás, együttműködés érdekes, izgalmas, kalanddá alakíthatja a
közös tanulási folyamatot. A válaszok tükrözik is a sokszínűséget, változatosságot, amelyet
megélnek a KIP-es tanórákon a gyerekek.
A 4. kérdésre (4. A KIP-es órát tartó tanáraid többi órája, tanítási stílusa változott-e azóta
KIP módszerrel tanultok?) adott válaszok egysíkúak. A többség nem érzékelt változást, vagy
nem tudta megfogalmazni. Álljon itt néhány válasz illusztrációként.
Ha igen, miben változott?
 Hát, kevesebbet beszélnek, mint a rendes órákon! (5. osztály)
 Sokkal többet játszunk (5. osztály)
 kicsit több a csoportmunkás feladat (7. osztály)
 kedvesebbek (7. osztály)
 ugyanúgy kedvesek, mint eddig (7. osztály)
 hát abban, hogy amikor egy rendes óra van, akkor beszél meg ilyesmi – tanít
minket. De amikor KIP-es órák vannak, akkor amit tanított, be kell mutatnunk. (7. osztály)
 sokkal lassabban és érthetőbben mondják az anyagot (8. osztály)
 a KIP-es órákon sokkal „nyugodtabbak”, de ugyanolyan jól tanítanak (8. osztály)
 többet vagyunk csoportmunkában (8. osztály)
Befejezésül, az olvasóra bízom, hogy ezután a kérdésekre adott válaszokból összeállított körkép
alapján, mennyire tartja sikeresnek a KIP tanulás-tanítás módszerét. A LOSI-ban bő két éve vert
gyökeret a módszertani palettán a KIP, amelyet a gyerekek kedvelnek. Még meg is tudják
indokolni, hogy miért.
B. Nagy Éva

Budapest, 2016. szeptember 16.
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„Csomagolj!”
KIP
Tájékozódást segítő viszonyok
MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika
2. ÉVFOLYAM

Nagy gondolat: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”
Weöres Sándor
Készítette: Kériné Böröcz Klára
Iskola: Losonci Téri Általános Iskola
Műveltségi terület: matematika
Tantárgy: matematika
Tanítási egység: év eleji ismétlés
Témakör: Tájékozódást segítő viszonyok
Tankönyvi anyagrész: (könyvenként változó)
Nagy gondolat: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”
Forrásanyagok:
MIMIO programmal saját magam áltat készített ridikül, mátrix, tárgyak az internetről
másolva
Az óra didaktikai feladatai: ismeretek felelevenítése, alkalmazás
Célok, feladatok:
 helyviszonyok felelevenítése, gyakorlása
 párbeszéd használata
 igaz állítás készítése
 mellett, előtt, között, mögött, jobbra, balra szavak helyes használata
 önálló mondatalkotás
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Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, vizuális technika, informatika, környezetismeret
Osztály/évfolyam: 2. évfolyam
Csoportok: 4 x 5 fő
Dátum: 2016. szeptember 8.
Az óra szerkezete, időkerete:
1. Csoportalakítás
4 perc
2. Motiváció, célkitűzés
2 perc
3. Alapelvek áttekintése
2 perc
4. Csoportmunka
10 perc
5. A csoportok beszámolója
8 perc
6. Egyéni feladatok
7 perc
7. Egyéni beszámolók
8 perc
8. Az óra értékelése
4 perc

CSOMAGOLJ!

Fejlesztendő készség- és képesség területek:
 beszédkészség fejlesztés
 kommunikációs készség fejlesztése
 önértékelő képesség fejlesztése
 alkalmazkodási funkció fejlesztése
 vitakészség fejlesztése
 empátia fejlesztése
Alkalmazott kulcskompetenciák:
 matematikai
 anyanyelvi
 a tanulás tanulása
 digitális
Eszközszükséglet: lásd a feladatoknál
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I.

rész - Motivációs tevékenység

Csoportválasztás: irányított csoportválasztás, az általam kiválasztott csoportvezetők egy-egy
szókártyát kapnak, a többi gyerek egy-egy tárgy képét kapja, a képek és a kártyák alapján kell
csoportosulni.
Eszközök:
 szókártyák (iskola, uzsonna, kirándulás, költözés)
 képek az internet oldalairól (vonalzó, ceruza, radír, banán, szendvics, alma, süti,
elemlámpa, kulacs, esőkabát, létra, elemlámpa, kartondoboz, bőrönd)
Téma előkészítése:
Milyen közös lehet a felsoroltak között?
Milyen alkalmakkor szoktunk csomagolni?
Célkitűzés: A mai órán mi is csomagolni fogunk, de használjuk a helyviszonyokat kifejező
szavakat (előtt, mögött, alatt, fölött, mellett, között, jobbra, balra)
A mai órán csoportokban fogunk dolgozni.
Szabályok megbeszélése: illemkártyák segítségével
Eszközök: Illemkártyák (ld. óravázlat melléklete)

II.

rész - Csomagolj!

Csoportfeladatok 1 – 4.:
1. csoport feladata: Párbeszéd írása képről az előtt, mögött, között, fölött, jobbra, balra
szavak segítségével.
2. csoport feladata: Igaz állítások készítése általuk összerakott csomagról az előtt, mögött,
között, fölött, jobbra, balra szavak segítségével.
3. csoport feladata: Mátrixba helyezett tárgyak helyzetéről igaz állítások írása az előtt,
mögött, között, fölött, jobbra, balra szavak segítségével.
4. csoport feladata: Elkészített szendvics bemutatása az előtt, mögött, között, fölött, jobbra,
balra szavak segítségével.
1. csoport: Költözéshez csomagol




Figyeljétek meg a képet!
A család éppen most költözött új lakásba. Láthatjátok, hogy még nagy a rendetlenség.
Képzeljétek el, hogy két felnőtt beszélget költözés közben!
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Írjatok legalább 3 mondatból álló párbeszédet a kép segítségével!
A KÉRDEZŐ használhatja a HOL? HOVÁ? szavakat!
A VÁLASZOLÓ válaszaiban szerepeljenek az előtt, mögött, között, fölött, jobbra, balra
szavak is!
Beszéljétek meg, hogyan oldjátok meg a feladatot!

Eszközök: kép, kistábla, filctoll, papírzsebkendő
2. csoport: Iskolatáskába csomagol





Rakjatok össze az általatok választott (legalább 5 db) tárgyból csomagot, amit az
iskolatáskába tennétek!
Az elrendezésnél használjátok az alatt, fölött, között, mellett, jobbra, balra
helyviszonyokat!
Írjatok az elrendezésről legalább 3 igaz állítást a táskába csomagolt tárgyakról az alatt,
fölött, között, mellett, jobbra, balra szavak segítségével!
Beszéljétek meg, hogyan oldjátok meg a feladatot!

Eszközök: kisautó, kártya, üdítő, mobil, tolltartó, vonalzó, radír, könyv, füzet, ceruza, hegyező,
filctoll, írólap, iskolatáska rajza A3-as papírra nyomtatva, kistábla, filctoll, papírzsebkendő
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3. csoport: Ridikülbe csomagol







Képzeljétek el, hogy a ridikülbe kell csomagolnotok.
Tegyétek a ridikülbe a tetszés szerinti kiválasztott tárgyakat, a négyzetháló mindegyik
négyzetébe egyet-egyet!
Ti is rajzolhattok a táskába!
Írjatok legalább 3 igaz állítást az alatt, fölött, között, mellett, jobbra, balra szavak
felhasználásával!
Használjátok az interaktív táblát!
Beszéljétek meg, hogyan oldjátok meg a feladatot!

Eszközök: Laptop, projektor, interaktív tábla, MIMO program, kistábla, filctoll, papírzsebkendő
4. csoport: Szendvicset csomagol






Készítsetek szendvicset!
A kapott alapanyagok közül bármit és bármennyit felhasználhattok.
Mutassátok be az elkészült szendvicseteket!
A bemutatáshoz használjátok az alatt, fölött, között, mellett szavakat!
Beszéljétek meg, hogyan oldjátok meg a feladatot!

Eszközök, anyagok: kés, tálca, szalvéta, félbevágott zsemle, szalámi, paradicsom, szeletelt sajt,
salátalevél, uborka, majonéz, piros arany, kistábla, filctoll, papírzsebkendő
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Egyéni kérdések
Az egyéni kérdések az adott csoport produktumára vagy forrásanyagára vonatkoznak. Így a
kérdések bizonyos esetekben rögtönzöttek, helyben kitaláltak lesznek.

1. csoport






Hol van a cipő?
Hol van a fogas?
Hol van a könyv?
Hol van a táska!
Hol van a teáskanna?

2. csoport






Hol van a füzet?
Hol van az olló?
Hol van a vonalzó?
Hol van a könyv?
Hol van a…?

3. csoport





Hol van a pénztárca?
Hol van a slusszkulcs?
Hol van a papír zsebkendő?
Hol van a …?

4. csoport





III.

Hol van a saláta?
Hol van a sajt?
Hova tettetek paradicsomot?
Hol van a…?

rész - Önértékelés, értékelés

Csoport önértékelés
Beszéljétek meg, hogy hogyan dolgoztatok! A szóvivő értékelje a csoport munkáját!
Egyéni önértékelés
Tedd oda a zsetonodat, amelyik illemkártya ma rád jellemző volt!
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Az óravázlat melléklete

Illemkártyák

Csendben dolgozz!

Ne nevesd ki társaidat!

Örülj a mások sikereinek!

Segítsd társadat!

Közösségben dolgozz!

Tudásoddal segítsd a csoportot!

Ne veszekedj, ne sértődj meg!

Ügyelj az időre!
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KIP elégedettségmérés 2.a osztály matematika
1. Érdekesek voltak-e a feladatok?

2. Mennyire volt nehéz a munkád a csoportban?

3. Megértetted-e a feladatot?

4. Miben tudtál a legtöbbet segíteni?

5. Megszólaltál-e csoportodban?

6. Mindenkivel jól kijöttél a csoportban?

7. Hányan hallgatták meg a többiek ötleteit?

8. Szeretnél-e még ilyen órát?

Köszönöm a válaszokat!

Klári néni
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KIP elégedettségmérés elemzés
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A tanóra utáni elégedettség mérő lapot úgy állítottam össze, hogy a tanulók életkori
sajátosságainak megfeleljen, humoros legyen, gyorsan, könnyedén meg tudják oldani. Ezért
alkalmaztam a rajzok bekarikázásával adható válaszadási lehetőséget.
A mérőlap a várakozásomnak megfelelt, hiszen nagy kacagások közepette oldották meg. Az
eredmények magukért beszélnek. A KIP-es tanóra minden tanulónak elnyerte a tetszését. Mind a
tizennyolc tanuló megértette a feladatot, mindenkivel kijöttek a csoportjukban, meghallgatták
egymás ötleteit, és mindenki szeretne még ilyen tanórán részt venni. A tizennyolc tanuló közül
tizenhat jelezte, hogy megszólalt a csoportjában. Tizenegyen könnyűnek, heten nehéznek találták
a csoportban végzett feladatukat.
Véleményem szerint az ilyen tanórák, melyek a KIP-es látásmód sajátosságaival készülnek, és
valósulnak meg, a tananyag könnyebb elsajátításán kívül legnagyobb mértékben és
legjelentősebben a szociális kompetenciákat fejlesztik. A mai viszonyok között, ahol azt látjuk,
hogy az emberek bezárkóznak saját világukba, az okostelefonok magányossá tesznek, nagyon
fontos a közösségépítés a közösségi magatartás gyakorlása, a KIP-es módszerrel tervezett tanórák
jelenléte az iskolai oktatásban.
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KIP tanóra reflexió
A tanórám mottóját Weöres Sándor Szembe fordított tükrök verséből választottam:
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni,
cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a
létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

https://www.youtube.com/watch?v=tEYR6n7q92w

Az idézet illik a tájékozódást segítő viszonyok témakörbe, amennyiben az alattad és fölötted
szavakra gondolunk, de ennél többet sejtet. Azok a tanulók, akiket az újonnan megszerzett
tudásunkkal felvértezünk, minden letanított órával egy létrafokkal feljebb kerülhetnek.

A KIP előtt
A jó pedagógus ösztönösen is alkalmazza azokat a módszereket, eszközöket, munkaformákat,
amelyek nincsenek könyvekben megírva, nem tanították neki és soha nem hallott róla. Mégis
valahol a gondolataiban motoszkál a „NE CSAK ÍGY!” és a „MÁSHOGY”.
Már első osztályban, év elején az első csoportmunkám egyik feladatát nyílt végűre terveztem.
Az elvégzett tanfolyam óta megismertem az ilyen típusú feladatok használatának jelentőségét.
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Csoportalakítás
A 6-10 éves korban egyik legnehezebb feladat a csoportalakítás. Már többször próbálkoztam a
véletlenszerű csoportalakítással, de egyelőre ez még nem kedvez a feladatok sikeres elvégzésének.
Ezért a tanulóimat folyamatosan figyelem munka közben. A megfigyelés a gyerekek egymással
való viselkedésére, a viták, veszekedések kiküszöbölésére, a munkazaj csökkentésére, és a
különböző képességű tanulók egyenletes elosztására irányul. A tapasztalatok egyelőre irányított
csoportválasztást indokolnak.
Tevékeny tanulás, játék
Minden életkor megköveteli, a játékosságot, a 6-10 éves kor különösen. Az iskolába szoktatáshoz,
az új közösséghez tartozáshoz, később a közösség erősítéshez a játék módszere elengedhetetlen.
A KIP tanórákon a szerepjáték, a tevékenykedtető feladatok biztosítják a monotonitás elkerülését,
a tananyag játékos elsajátítását.
Felelősség a csoportért, a vállalt feladatért
Mondhatnék nagy szavakat, hogy a közös munka majd a felnőttek, a munka világában kamatozik,
de alsós tanító révén a közösségi munka hozadékát a felső tagozatra kerülő tanulók
kezelhetőségében, a lelkes munkavégzésben és a csoportmunkára való alkalmasságában kell
keresnem. Arra kell törekednem, hogy ne legyen a csoportból kilógó, perifériára szoruló gyerek.
Az alsós tanulók még nem ijednek meg a szerepléstől, bátran vállalják véleményüket, tévedés
esetén sem esnek kétségbe. A bátor megnyilvánulások elősegítik, hogy felsős korukban se üljenek
ölbe tett kézzel, lógjanak ki a csoportból. A tanulóknak meg kell érteniük, hogy az egyéni
felelősségtől függ a csoport sikere. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy mindenki tehetséges
valamiben. Tehát az alsó tagozat szerepe a KIP-es órák által az, hogy a tanulói csoportokat
összehozza, a csoport-munkamorált kialakítsa, hogy a felsős kollégák összeszokott közösséggel
folytathassák a munkát.
Önértékelés
Különösen nagy szerepet szánok a KIP órák végén, az önértékelésnek. A tanulóknak fontos
tisztában lenniük a tanórai aktivitásukkal, fegyelmükkel, a közösségért végzett munkájukkal.
Kritikusan kell szemlélniük nemcsak társukat, hanem önmagukat is. Fontos tudniuk, hogy minden
tevékenységükért felelősek, hogy a pozitívumokat és negatívumokat meg kell találniuk
önmagukban, és negatív tulajdonságok esetén keresniük kell az utat a változáshoz.
Kompetenciák
Az óravázlatban leírjuk az általunk fejlesztett fő kompetenciákat, de hogy ezen belül mennyi
fontos készséget, képességet, attitűdöt fejlesztünk, az álljon itt pár szóban:






szakszerűen használtuk a
helyviszonyokat kifejező szavakat,
kulturáltan kialakítottuk a csoportokat,
elosztottuk a munkát,
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megismertük az iskolatáskába való
csomagolást, a női táska rejtelmeit,
felkészültünk arra, hogy egyszer majd
önállóan csomagoljunk szendvicset,
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megismertük a Piros Arany kinyitását,
elvetettük ketchupként való használatát
megismertük a személyi igazolványt,
megtapasztaltuk a közös munka örömét,
figyeltünk az időre,
figyeltünk egymásra és örültünk
egymás sikerének,
felelősséget vállaltunk a csoportban
való munkánkért
türelmesen meghallgattuk egymás
beszámolóját,
ketten is megfértünk ülve a kis fellépőn,
fejlesztettük szókincsünket,
egész mondatokban beszéltünk,
ügyeltünk a helyes, szabatos beszédre,
írtunk mondatokat,












rájöttünk, hogy úgy kell írni, hogy
mások el tudják olvasni,
használtuk a modern technikát, és
megosztottuk egymás között ennek
lehetőségét,
megtanultuk, hogy mivel jár egy
költözés,
megismerkedtünk az elemlámpa, sátor
rendeltetésével,
értékeltük magunkat, egymást
készítettünk és leolvastunk grafikont,
segítettünk az arra rászorulónak,
segítettünk a migráns tanulóknak, mert
ők nem magyar anyanyelvűek.
és megállapítottuk, hogy közösen a
legjobb dolgozni
Kériné Böröcz Klára
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A 35 éves LOSI köszöntő verse:
Kedves LOSI! Mit kívánjak Neked?
Referencia intézményként ismerjék meg a neved!
Legyen rövidesen 10 új projektorod,
Költségvetésedben a kelleténél eggyel több forintod!
Szeressenek a gyerekek a Losiba járni,
Ötösöket lehessen a kisujjból kirázni!
Vigye híredet szét sok okos diák,
Nyerjenek a sakkosok újabb diákolimpiát!
Ússzatok, fussatok, repüljön a labda,
Persze elégtelent senki sem kapna!
A tanerőknek kívánok kötél idegzetet,
Cserébe kapjanak gyermek-szeretetet!
Elsősöknek piros pontot, matricát, csillagot,
Élményekben gazdag 182 napot!
Végezetül csengjen pohár, tányér, villa
Boldog 2016-2017-es tanévet kíván:
Stenczinger Csilla
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