Az osztályfőnöki munkaközösség 20 éve
„ A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és a szárnyak.” (Goethe)

Iskolánk egyetlen osztállyal indult 1998-ban Szabóné Sánta Julianna igazgatóhelyettes
irányításával, míg a 2017-2018-as tanévben már 12 osztályt koordinálunk. Az osztályfőnöki
munkaközösség

intézményünk

legnagyobb

lélekszámú

munkaközössége,

amelynek

újraválasztott vezetője Lukács Gyöngyi tanárnő.
Feladatunk háttértevékenység, ám ez a hétköznapok gördülékeny munkavégzéshez
nélkülözhetetlen. Az osztályfőnök nevelőmunkája komplex, szerteágazó, amely teljes odaadást
igényel és nemcsak a tanítási időszakra szorítkozik, hanem kiterjed a délutáni periódusra és a
szünetekre is (pl. városi rendezvényeken való részvétel, szakmai gyakorlatok és nyári táborok).
A pedagógiai pálya legnehezebb kihívásával nézünk szembe a fiatalok nevelése során, ahol
célunk az erkölcsi alapelvek és időtlen etikai értékek megismertetése és elfogadtatása.
Feladatunk az osztály irányítása, a személyiség-és közösségformálás, az egyéni problémákra
való odafigyelés mellett tartalmas programok és műsorok szervezése.
Intézményen

belüli

kapcsolatrendszerünk

támaszai

az

iskolavezetés,

a

tantárgyi

munkaközösségek szaktanárai, a fejlesztőpedagógus, a védőnő, a szülői közösség, a gyermekés ifjúságvédelem és a diákönkormányzat. További teendőnk az osztályügyekkel kapcsolatos
dokumentumok naprakész, szakszerű vezetése, így a törzslap, bizonyítványok, közösségi
szolgálat és hiányzások pontos könyvelése. Mindemellett igyekszünk egymástól is tapasztalatot
szerezni az óralátogatások alkalmával, és segítünk eligazodni fiatal pályakezdő kollégáinknak
az osztályfőnöki teendők útvesztőjében. Módszertani továbbképzéseken bővítjük eszköztárunk,
igyekszünk megfelelni az új kihívásoknak. Szoros kapcsolatot ápolunk a kollégiumokkal is,
ahol vidéki tanulóink kerültek elhelyezésre.
Éves munkatervünkben a nemzeti hagyományok ápolása mellett, hasznos programok
szervezésével juttatjuk élményekhez diákjainkat. Minden osztálynak lehetősége adódik az évek
alatt két ünnepség megszervezésére, ahol a műsor összeállítása, a próbák és előkészületek
elősegítik egymás jobb megismerését, a közösség összekovácsolódását is. A legtöbb
eseményről digitális formában őrzünk felvételeket.
Leendő tanulóinkkal a kollégák először a felvételi előkészítőkön, majd a beiratkozáskor
és a tanulásmódszertan táborban találkoznak. A közösségek kialakítása, a szabályok
megismertetése, egymás tisztelete és elfogadása az első év komoly feladata. Az öt év alatt az
osztályfőnöki órák témáinak keretében lehetőség adódik az önismeret, a konfliktuskezelés, az

egészséges életmód, a családi életre nevelés, a környezettudatos életmód mellett a gazdaságipénzügyi ismeretek témáinak feldolgozására. Továbbá a pályaorientációt helyi cégek és
felsőoktatási intézményekben tett látogatásokkal segítjük.
Egy-egy területhez külső előadók közreműködését is igénybe vesszük; Prof. Dr. Király László
Pályaorientációs vizsgálattal segíti tanulóinkat. Gyergyádesz László művészettörténész
képzőművészeti előadásával hangol rá a karácsony ünnepére, míg a nemzeti ünnepekre való
méltó megemlékezéseket több alkalommal színesítette Valter Ferenc operaénekes, a Szent
Mihály Szekere Vándorszínház közreműködésével. Vidám színfolt volt a Bohém Ragtime Jazz
Band koncertje iskolánkban és egyéb rendezvényeinkre meghívott sport-és táncbemutatók
előadásai.
További közösségépítő programjaink a Gólyaavató-diákanap, a Mikulás műsor, a közös
karácsonyi teázások, a tanulmányi kirándulások, sportversenyek és kiállításlátogatások.
A nevelési célokban az önkéntesség, a közösségi szolgálat gyakorlati vállalásaiban, illetve a
véradás keretében nyilvánul meg.
Legszínvonalasabb éves eseményeink közé tartozik a szalagavató bál és a ballagás. Az
előkészületek megszervezése szerteágazó és időigényes feladat, de a fáradozást felülírja a
végzős osztályok összehangolt ünnepélyes tánca, illetve a ballagás felemelő hangulata.
Kuriózumként említhető, hogy végzős diákjaink hosszú évek óta saját maguk által készített
kisfilmmel emlékeznek meg a négy év eseményeiről, ahol a kreativitásuk és humorukat is
megcsillantják. Emellett egyedi ötletekkel kialakított tablóink is egyre népszerűbbek, a városi
tablóversenyen tavaly 2. helyezettek lettünk. Hagyomány, hogy az események meghívóit
grafikus szakképzésben tanuló diákjaink tervezik.

Keringő a szalagavató bálon

Az előbbiekhez kapcsolódó szép tradíció az iskolai szerenád, ahol pedagógusaink látják
vendégül a „Fehér házban” egy közös vacsora keretében a szerenádot adó végzős osztályokat.

A négy éven át kiemelkedően teljesítő tanulóinkat Katedra-díjjal jutalmazza iskolai
alapítványunk, amelynek ünnepélyes átadása mindig a ballagás keretében zajlik.
Külső programokra is szívesen ellátogatunk, helyi és országos rendezvényeket is
felkeresünk, legyen szó kulturális, tudományos vagy sporteseményről. Ha lehetőség adódik
aktívan részt vállalunk városunk rendezvényein is, amelyek közül kiemelném a Nagy Rajzolás
eseményét, a KIO programsorozatait, diákjaink kiállítását a Városházán, az iskolabörzén való
jelenlétünket és az Univer24 úszást. Az évek alatt nemzetközi projektek és pályázatok Comenius, Leonardo, Aces, Elmefesztivál, Gútai Képzőművészeti Fesztivál, francia és német
művészeti pályázatok - keretében tíz európai országba utazhattak diákjaink. Mindezen
események koordinálásban a szaktanárok mellett az osztályfőnököknek is kiemelt szerep jut,
gondolok itt a pályázatfigyelésen át a jelentkezésre, buzdításra, az utazások lebonyolítására, az
eredmények népszerűsítésére és könyvelésére. Ezen eseményekről szóló tudósítások
iskolánk honlapján megtekinthetők. Több diákot anyagi támogatást nyújtó pályázatokkal
segítettünk, mint az Út az érettségihez és Út a szakmához nyertes pályázatokkal.
Kiemelt, felelősségteljes feladatunk az osztálykirándulások lebonyolítása, amely széles
skálát mutat. Prioritás hazánk tájainak, településeinek és kultúrájának megismertetése
diákjainkkal, de határainkon túlra is ellátogattunk már több országba (Ausztria, Görögország,
Olaszország, Románia és Szlovákia).

Firenzében, 2009

A szülőkkel való kapcsolattartást kiemelten fontosnak tartjuk, a hivatalos szülői értekezletek és
fogadóórák mellett kötetlen formában is igyekszünk egymással megismerkedni, például a közös
családi főzős-délutánokon és az alapítványi bálok keretében.
Más jellegű az osztályfőnökök feladata 9-12. évfolyamon, mint az érettségi utáni
szakképzésben, ahol az OKJ szakmai vizsgán túl a munka világára, a továbbtanulásra és az
önálló életvezetésre készítjük fel diákjainkat.

A pályakövetés folyamatos, mindig örömmel könyveljük el volt diákjaink sikereit, és
szeretettel látjuk őket, ha visszalátogatnak hozzánk. Büszkék vagyunk rá, hogy több volt
diákunk választotta a pedagógus pályát. Legeredményesebb tanulóinkról a Katedrás
büszkeségfalon emlékezünk meg. A kellemes hangulatú osztálytalálkozók alkalmával a
diákokban felelevenednek az emlékek, megosztják tapasztalataikat, s ezen együttlétek adják
pedagógiai munkánk hitelét.

Osztálytalálkozó 2016

Természetesen nem lehet 20 év eseményeit néhány oldalon összefoglalni, de remélem
sikerült egy kis ízelítőt adni az osztályfőnöki munka sokoldalú, színes és sok türelmet igénylő
nevelőmunkájából, amely bőven túlmutat a napi tanítási órákon. Az osztályfőnöki
munkaközösségünk tagjai elkötelezett pedagógusok, törekvésük, hogy diákjaink társas
kapcsolataikban kiegyensúlyozott, egészséges lelkületű felnőttekké váljanak, eligazodjanak a
társadalmi életben és szakmájukban is helyt álljanak. Köszönjük mindannyiunk lelkiismeretes
munkáját!
Osztályfőnökeink az iskola alapításától napjainkig: Agg Péter, Barna Barbara,
Bárány Hedvig, Benes Bátor, Bimbóné Ádám Mónika, Bodnár István Aurél, Bognár Andrea
Boglárka, Borza Zoltán, Détári Csaba, dr. Tóthné Domján Gabriella, dr. Tubak István, Erdész
Fanni, Farkas László, Horváth Éva; H. Tóth Gabriella, Istvánffy Ilona, Kapás Anita, Kary
Tünde, Kása Attila, Kristófné Lőrincz Hajnalka, Kőrös Sára, Kun-Sebők Kata, Lovas Ádám,
Lovas Tibor, Lukács Gyöngyi, Magos András, Matócsiné Csabai Krisztina, Menyhey Szabolcs,
Moravcsik Csabáné, Nagy Ferenc, Nagy István, Nagy Szilvia, Porkoláb Eszter, Purgelné Nóbik
Éva, Saláta László, Szabóné Sánta Julianna; Szerémi Éva Krisztina, Szijártó Sándor,
Szoboszlay Eszter, Tokodi Anita és Zsolczai Balázs.
Lukács Gyöngyi
osztályfőnöki munkaközösségvezető

