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Iskolánk nagy múltú, gazdag hagyományokkal rendelkező, több évtizedre visszatekintő 

intézmény.  Az elmúlt időszakban számtalan változást, átszervezést élt meg. 2007-ben a város 

három általános iskoláját egy intézménnyé vonták össze. 

Jelenleg két iskolaegységben zajlik a nevelő, oktató munka. Évfolyamonként 5 tanulócsoport 

működik. 

 

888 tanuló, 93 pedagógus, 7 oktatást- nevelést segítő munkatárs tartozik iskolánkhoz. 

A tanulóink 50,5%-a hátrányos 25,08%-a halmozottan hátrányos helyzetű. 

Az intézmény tárgyi felszereltsége összességében jónak mondható. Rendelkezünk a szükséges 

berendezésekkel, a megfelelő szemléltető- és infokommunikációs eszközökkel, és egyéb 

tanítást segítő felszereléssel. Bár már az igazgató elődeim is nindent megtettek az 

infrastruktúra feltételeinek javításáért, máig nem sikerült a gyereklétszámnak megfelelő 

tornatermet megépíteni. Így a testnevelőinknek a legváltozatosabb módszerekkel, a 

legváltozatosabb helyszíneken kell végezni a megfelelő képzést, edzést.  

Iskolám egyik legnagyobb érdemének a nyitottságot, a rugalmasságot és az új iránti 

fogékonyságot tartom. A tantestületünket szakmai igényesség jellemzi. Folyamatos 

önképzéssel fejlesztjük tanári kompetenciánkat. A tanulásban, a személyiségformálásban 

jelentős szerepet tulajdonítunk a tehetségek felismerésének, az önálló alkotó munkára 

nevelésnek, és a kis lépésekkel haladók hátránycsökkentésének.  

Tanulóink szociokulturális helyzetét igen nagy szélsőségek jellemzik, ezért gazdag nevelési- 

oktatási programkínálattal igyekszünk megfelelni a környezet elvárásainak. 

Az a célunk, hogy olyan klímát alakítsunk ki, ahol a tanulók önálló tanulási képességei 

erősödnek, egyénre szabott fejlesztés valósul meg, növekszik belső motiváltságuk, 

kiteljesedik személyiségük. 

 



 Sok évtizedre visszanyúló eredményeink és tapasztalataink vannak a tehetséggondozásban. 

Egészen az ötvenes évekig visszatekintve nyomon követhetjük az iskolában folyó szakmai 

munka változását, tartalmi megújulását, melyek gyökerei voltak a napjainkban folyó 

tehetséggondozó munkának. 

 

Józan és helyes irányba megtett lépések jelzik a folyamatos innovációt: 

- 1960-tól emelt óraszámú ének-zene oktatás 

- 1981-től emelt szintű angol és német nyelv oktatás 

- 1995-től emelt óraszámú informatika és testnevelés tanítás 

- Angol két tanítási nyelvű képzés 

- 2005-től az angol nyelvoktatást lektor tanár segíti 

Az emelt szintű képzések sok tapasztalatot adtak, máig ható modellértékű változásokat 

indított el: kipróbáltuk a team munkát, új, sokszínű módszereket alkalmaztunk, kialakítottuk 

mérési rendszerünket. Mindezek teret engedtek a pedagógusok kezdeményezőkészségének, 

kreativitásának. 

A több évtizedes tehetséggondozó munka hagyományát folytatva lényegesnek tartjuk, hogy 

diákjaink minél több versenyen szerepeljenek. 

Ezzel nemcsak a külső megmérettetést vállaljuk, hanem diákjaink a versenyzésben rutint 

szereznek, kortársaikkal kapcsolatokat építenek. 

Az intézmény pedagógusai szakmai elhivatottságból évente 30-40 megyei-országos versenyre 

készítik fel a diákjaikat.  A Tiszavasvári Általános Iskola a kistérségi iskolák számára évente 

30-40 versenyt szervez. A versenyeredmények, a továbbtanulási mutatók az iskola 

eredményességét és hatékonyságát mutatják. 

Az előző évek egyik legkomolyabb elismerésének tartjuk, hogy kapcsolódva a Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz programhoz, elsők 

között nyerhettük el az Akkreditált Tehetségpont címet. Hatókörét tekintve térségi 

tehetségpontként tevékenykedünk, szervezzük a tehetségfejlesztő programokat.  

Tehetségsegítő Tanácsot  és Térségi Tehetségsegítő Szakmai munkaközösséget és  hoztunk 

létre, ezzel is erősítve a térség iskolái közötti hálózati együttműködést, hálózatépítést. 

2010-ben két szervezet: az Észak-Alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ és az 

EDUCATIO társadalmi Szolgáltató nonprofit Kft végezte szakmai előminősítésünket. 

A helyszíni látogatás során megállapították: befogadó és az egyéni fejlődést biztosító nevelés- 

oktató eljárását érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazó intézmény vagyunk. 



Tantestületünk továbbra is kész a folyamatos önfejlesztésre, önértékelési rendszert működtet. 

Vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt. 

A Tisza Menti Iskolaszövetség Központi iskolájaként részt veszünk a megyei pedagógiai 

intézet által támogatott és az iskolánk által kezdeményezett térségi szakmai szolgáltatásokban. 

A térségben tanító pedagógusok pedagógiai kultúrájának fejlesztése érdekében 

Tiszavasváriban igyekszünk megszervezni a továbbképzéseket. 

A szakmai információk átadásában meghatározó szereppel bírnak a szakmai 

munkaközösségek, melyek választott vezető irányításával saját program szerint dolgoznak.   

A munkaközösségek havonta műhelyfoglalkozást szerveznek, ahol tapasztalataikat átadják 

egymásnak, és lehetőséget biztosítanak a tagjaik számára az új elméleti és gyakorlati 

ismeretek megszerzésére.  

Ma is élő kapcsolatunk van a bajorországi Prien városával. 1996-óta testvériskolai diákcsere 

kapcsolatunk van, amely révén a német nyelv intenzív gyakorlására nyílik lehetőség.  

Kétévente  Angliába utaznak gyermekeink, ahol anyanyelvi környezetben gyakorolhatják az 

angol nyelvet. Ez is hozzájárul, hogy évről évre növekszik a nyelvvizsgára jelentkezők és a 

követelményeket teljesítő gyerekek száma. 

Két jól felszerelt informatikai termünk van, ahol tanítási órákon kívül érdeklődést felkeltő 

foglalkozások sokaságát tartjuk. Évente 10-15 tanuló teljesíti az ECDL vizsga 

követelményeit.  

Mindig nagyon fontosnak tartottuk az intellektuális képességek mellett a testi képességek 

fejlesztését. Bár tornatermünk nem mindenben felel meg a 700 gyerek egészséges, kulturált 

kiszolgálására, nagy örömöt jelentett a tavaly átadott kondipark. Teniszpálya, a jól felszerelt 

sportudvar szolgálja az erőnlétet, a fittség megőrzését, a kikapcsolódást.  

A sportban tehetségesek felismerésére a testnevelés órák mellett a tömegsport, valamint 

területi és országos versenyekre való felkészítő foglalkozások nyújtanak lehetőséget. Atlétika 

sportágban  számos megyei és országos versenyen dobogós helyezéseket értek el sportolóink. 

Olyan tehetségeket neveltünk, mint pl. Kajibás Dalma, aki súlylökésben korosztályában 

többszörös magyar bajnok. Vagy szintén atlétikában, négytusában Diákolimpiai dobogós 

sportolónk Rontó Ákos. 

 Kézilabda sportágban kiváló utánpótlás nevelés folyik, számtalan megyei bajnok és országos 

döntőbe jutott csapatokkal büszkélkedhetünk.  2006-ban a Magyar Kézilabdázásért kitüntető 

címet is megkaptuk. 



Az itt folyó utánpótlás nevelés terén elért eredmények alapján iskolánkat beválasztották a 

Kézilabda az iskolában c. programba, melyet a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai 

felügyeletével valósítunk meg.  

Közel 30 éve szervezünk sítáborokat  a gyerekek és családjaik részére. Az idén 105 résztvevő 

utazott Gerlicen Alpokba. Ez a program is hozzájárul a család és iskola szorosabb 

kapcsolatának fenntartásához 

Egészségtudatos, erőszakmentes iskolai és ökoiskolai programot valósítottunk meg. Minden 

évben az 5. évfolyamos tanulók erdei iskolai programban vesznek részt. 

A diákönkormányzattal, a partnerintézményekkel együtt gazdagító rendezvényeket kínálunk a 

gyerekeknek. Fontos célunk a szülőkkel együtt megvalósított közös programok: kirándulás, 

farsang, majális, adventi-, húsvéti kézműves délutánok szervezése.  

Többnyire támogató szülői hátterünk van. Minden számíthatunk a Szülői Munkaközösség és 

alapítványunk vezetésére, akik pártfogói minden kezdeményezésünknek, partnerek azok 

megvalósításában. Évente anyagi támogatást nyújtanak, ebben az évben segítségükkel 2 

millió forintért a hangosító rendszerünket újíthatjuk fel. 

A tanítványaink sokirányú fejlesztése érdekében együttműködünk a városi zeneiskolával és a 

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolával. Gyermekeink  művészeti nevelése több 

mint 15 éves múltra tekint vissza. Tanévenként 200-300 tanuló részesül néptánc, és 

képzőművészeti és hangszeres oktatásban. 

 A nevelőtestület 95%-a szívesen vesz részt pályázatok írásában, műhelymunka irányításában. 

A Nemzeti Tehetség Pont pályázati felhívására 2009 óta közel 50 program megvalósítására 

nyertünk támogatást. Az iskola valamennyi tanulója részt vett már pályázat keretében 

szervezett műhelyfoglalkozáson.  Pályázataink típusai: tehetséggondozó műhelyek, táborok, 

közös programok szülői házzal, térségi hálózatépítés. 

A TÁMOP 3.4.4 pályázatunk keretében a versenyek 805 diákot mozgattak meg. Ezzel 

gazdagodtak iskolánkban  a lehetőségek a kivételes tehetségű, de  hátrányos helyzetű, 

valamint a valamilyen képességdeficittel küzdő gyerekek számára is. Ezen a programon belül 

2010 és 2013 között a nevelőtestület  90%-a vett részt a Géniusz program módszertani 

képzésein. 

Az előző tanévben TÁMOP 3.4.5 Tehetséghidak Program keretében tanórán kívüli gazdagító 

programokon  250 diák,  81 szülő részvételével 17 pedagógus szervezett változatos, közös 

programokat.  

Népszerűek a gyerekek, szülők, felkészítők körében a Tehetségnapok, ahol térségünk 

iskoláinak is lehetőséget biztosítunk az értékeik bemutatására.  



A Felfedezettjeink pályázat keretében  már két diákunk vehette át kitüntető díját az Országos 

Tehetségnapon. 

Tavaly iskolánk két pedagógusa kapott Bonis Bona elismerést. Ebben az évben  Kovácsné 

Klicsu Katalin moderátorunk vehette át ezt a díjat a Kiváló Tehetséggondozó kategóriában, 

amelyhez ezúton is gratulálunk. 

 

Az iskolánk képzési szerkezetének sokszínűsége – az emelt szinten oktatott  tantárgyak 

sokasága-  már nem szolgálta a tervszerű képzést,  a jó képességűek tehetségének gondozását. 

Ez  indokolttá tette iskolánk beiskolázási rendszerének megváltoztatását. Ezért a korábbi 

ötféle emelt szintű képzések helyett  2012 szeptemberétől bevezettük a Komplex 

tehetséggondozó programunkat.  

A bevezetést 2 éves előkészítő munka előzte meg.  

Mérlegeltük az eddigi tapasztalatainkat, számba vettük erőforrásainkat, sajátosságainkat. 

Tanulmányoztuk a területre vonatkozó szakirodalmat, kutatásokat. Egyetemi szintű képzésre 

iskoláztunk be egy alsó és egy felső tagozatban tanító kartársnőnket. Az ezirányú képzéseket 

azóta is preferáljuk. Taasztalatszerzésre elmentünkmentünk a Mádi és Törökszentmiklósi 

Komplex Tehetséggondozó programmal haladó intézményekbe. 

Azóta is figyelemmel kísérjük mások jó gyakorlatait. 2013 novemberében a Tanítói Klub 40 

pedagógussal egy tanítási napot töltött a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Iskolában. 

A program kidolgozásának fő mentora Dr. Balogh László Tanár Úr volt. A tantestületsokat 

tanult tőle  a tehetséggondozás témakörben. Segítette a szülők tájékoztatását, meggyőzését. 

Munkánk során számos esetben kértünk telefonos segítséget az akadályok leküzdésére.  

Milyen kérdésekre kerestünk választ: 

- milyen korosztállyal, mikor kezdjük a tehetséggondozást 

- milyen képességeket fejlesszünk, 

- milyen szervezeti formát válasszunk, 

- kiket vonjunk be. 

Számos tantestületi megbeszélés, vezetői értekezlet, team megbeszélés témái voltak ezek. 

A következő alapelvek segítették a program véglegesítését: 

- minden diák tehetséges valamiben 

- fontos az egyéni képességek feltárása, fejlesztése 

- a személyiség gazdagítása 

- kreativitás, motiváció fejlesztése 

-  tevékenység központúság. 



Ezeknek az alapelveknek megfelelően, az iskola diákjainak igénye, felkészültsége alapján, 

intézményünk adottságaira építve 2012. szeptembere óta működik a tehetséggondozó 

programunk. 

 


