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1. Helyzetelemzés
1.1. Az intézmény adatai:
Neve: Manolisz Glezosz 12 Éfvolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola
Idegen nyelvű elnevezése: 12τάξιο Συμπληρωματικό Σχολείο Ελληνικών «Μανώλης Γλέζος»
Nyilvántartási száma: 3/2004
OM azonosítója: 200472
PIR-azonosító: 598019
Székhely: 1054 Budapest, Vécsey u. 5.
Intézmény alapítója és fenntartója: Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
Az alapító székhelye: 1054 Budapest, Vécsey u. 5.
A fenntartó képviselője: Hristodoulou Konstantinos elnök
Módosító alapító okirata: 2020/07/01 alkalmazási dátummal
Telephelyeink:
(A 2020. 07. 01-től alkalmazandó alapító okirat módosítás folytán a telephelyekben
bekövetkezett változásokat vastagon jelöljük.)
telephely megnevezése

telephely címe

1

Ferencvárosi telephely

1098 Budapest, Börzsöny utca 2/a.

2

XVIII. kerületi telephely

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

3

Újbudai telephely

1119 Budapest, Bikszádi utca 61-63.

4

Budaörsi telephely

2040 Budaörs, Esze Tamás utca 3.

5

Százhalombattai telephely

2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.

6

Szentendrei telephely

2000 Szentendre, Duna korzó 24.

7

Váci telephely

2600 Vác, dr. Csányi László körút 63.

8

Beloianniszi telephely

2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 26-28.

9

Miskolci telephely

3532 Miskolc, Torontáli utca 8. fsz. 2.

10

Debreceni telephely

4028 Debrecen, Kardos Albert utca 24.

11

Nyíregyházi telephely

4400 Nyíregyháza, Toldi utca 23.

12

Szegedi telephely

6721 Szeged, Osztrovszky utca 6.

13

Tatabányai telephely

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

14

Táci telephely

8121 Tác, Kossuth Lajos utca 1.

15

Szentesi telephely

6600 Szentes, Könyök utca 1/a.

16

Pécsi telephely

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.

17

Zuglói telephely

1142 Budapest, Ungvár utca 36.

18

Újpesti telephely

1048 Budapest, Csíkszentiván utca 2.

19

Angyalföldi telephely

1131 Budapest, Övezet utca 5.

1.2. Személyi feltételek
Intézmény alapítója és fenntartója: Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
1.3. Közalkalmazottak
Pedagógusok
1. Kakukné dr. Partics Krisztina
2. Dercsényi Stavroula
3. Vengrinyák Edit

teljes munkaidő (intézményvezető)
teljes munkaidő (ig.h.)
teljes munkaidő (ig.h.)

4.
5.
6.
7.
8.

teljes munkaidő
0,5 munkaidő
teljes munkaidő
teljes munkaidő
teljes munkaidő

Mokka Pinelopi
Nagyné Szabó Antigoné
Ouli Panagiota
Piltikaki Marilia
Tori Ourania

1.4. Vendégtanárok/anyanyelvi pedagógusok
1. Katsiri Thekla
teljes munkaidő
2. Siapanidou Eleftheria
0,5 munkaidő
3. Gkalidou Christina
teljes munkaidő
Nevelést-oktatást segítők
1. Papavramidou Hrisoula (iskolatitkár)

teljes munkaidő

1.5. Megbízási szerződéssel:
Pedagógusok
1. Purosz Alexandrosz
2. Nagy Krisztina
3. Oikonomou Andreas
4. Dimanovszka Mahi
5. Erdélyi Marian
6. Pancsosz Alexandra
7. Klitsas Spiros

heti 10 óra
heti 4 óra
heti 4 óra
heti 4 óra
heti 4 óra
heti 8 óra, ebből 4 óra könyvtár
heti 2 óra

A 2020/2021. tanévben a tanulói létszám alapján 10 finanszírozott pedagógus álláshellyel
rendelkezünk.
Betöltött álláshelyek: 6 fő teljes állás közalkalmazott (6 álláshely)
1 fő napi 7,5 órában közalkalmazott (0,9 álláshely)
1 fő félállású közalkalmazott (össz. 0,5 álláshely)
össz. heti 36 óra óraadói megbízás (1,5 álláshely)

3 fő görögországi vendégtanár (2,5 álláshely:görög állam finanszírozza)
Összesen: 8,9 álláshely (+ 2,5 álláshelyen görög vendégtanár)
Az intézményben szakmai munkaközösségek – a csekély pedagógusi létszámra és a kiegészítő
oktatás speciális jellegére való tekintettel – nem működnek.
1.6. Erasmus+ ösztöndíjas tanárjelöltek
?
MGOÖ alkalmazásában
4 fő gazdasági ügyintéző
Személyi változások:
1 fő 2019. aug. 1-jétől továbbra is gyermeknevelési szabadságon van.
1 fő közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel a nyár folyamán megszűnt.
Az álláshelyeket ebben a tanévben sikerült a jogszabályban előírt végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkező pedagógusokkal betölteni.
A 2012/21-es tanévre beiskolázott pedagógusaink:
Megnevezés, időtartam

Meghirdető intézmény

Alkotó-fejlesztő meseterápia Független Pedagógiai Intézet
60 óra (2020. okt. 9.,10.,11.) Boldizsár Ildikó
1.7. A tanulókra vonatkozó adatok
idő

létszám

2017/18. tanév

260 fő

okt. 1-jén

250 fő tanuló + 10 óvodáskorú

2018/19. tanév

244 fő

okt. 1-jén

227 fő tanuló + 17 óvodáskorú

2019/20. tanév

216 fő tanuló + 10 óvodáskorú

szept. 1-jén
2019/20. tanév
okt. 1-jén

216 fő tanuló + 15 óvodáskorú

Oktatás munkarendje: délutáni
Évfolyamaink száma: 1-12. évfolyam + iskola-előkészítő
Csoportok száma: 57

Résztvevő neve, képzés
költsége
Kakukné dr. Partics Krisztina
70.000,- Ft

1.8. Tárgyi feltételek
Tárgyi eszközök
A nyári szünet alatt a NEMZ-BER-20 pályázat keretében nyert 2 millió Ft összegen megtörtént
az erkély teljes felújítása (homlokzati elemek, kőoszlopok, padlóburkolás), továbbá a
tantermekben egyes nyílászárók felújítása (asztalos munkák, zárcsere, mázolás, szigetelés).
A székhelyen található óvodahelységbe új tárolószekrény készül. nagytakarítás (ablak-, ajtó-,
szőnyegtisztítás) folyt az iskola székhelyén. Karbantartási munkát a nyár folyamán nem
végeztek.
Telephelyeinken az épület mindenkori működtetője végezteti el a szükséges állagmegtartó és –
javító, továbbá a takarítási munkálatokat.
Tankönyvek
Augusztusban a KELLO-tól aug. 18-án megérkeztek a hazai kiadású tankönyvek és
munkafüzetek, melyekből a tanév eleji igényfelmérés alapján szeptemberben várhatóan
pótrendelést adunk le.
Azon tanulók számára, akik felsős korukban kapcsolódnak be a kiegészítő görög nemzetiségi
oktatásba, valamint a nyelvvizsgára készülőknek – az igényfelmérést követően – a görögországi
Κλικ στα ελληνικά c. tankönyvsorozat adott részét rendeljük meg, melyet az iskola saját
költségvetési forrásból finanszíroz.
Az iskolai könyvek, tankönyvek katalogizálása július és augusztus folyamán szünetelt,
szeptembertől folytatódik.
1.9. Egyéb
A NEMZ-TAB-20 pályázaton nyert 10 millió Ft támogatás egy részéből valósult meg 2020.
jún. 29. – júl. 5. között a Szigetközben a nagysikerű kenutáborunk, melyen 31 tanulónk és 6
felnőtt kísérő vett részt. A támogatás másik részéből az őszi szünetben (2020. okt. 24-27. között
4 napos tanulmányi és közösségépítő kirándulást szervezünk Eger és Szilvásvárad környékére.
2021.

A tanév célkitűzései

2.1. Törvényi kötelezettségekből adódó feladatok
• Cél: Az iskola mindenkori jogszabályoknak megfelelő, törvényes működtetése.
Feladat: A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az Nkt. és a 20/2012
(VIII.30.) EMMI rendelet módosításainak átültetése az iskolai szabályzókba,
Feladat: iskolai dokumentumok felülvizsgálata, lefordítása görög nyelvre
o Ped.Program, SzMSz, Házirend
o Etikai Szabályzat létrehozása
o Telephelyszerződések felülvizsgálata
o Kinevezések, óraadói megbízások felülvizsgálata
o Munkaköri leírások felülvizsgálata, hiányok pótlása
o Önértékelés, tanfelügyelet, pedagógusminősítés:
- 2 fő pedagógus önértékelésének elvégzése

-

3 fő 2020/21-ben minősülendő kolléga portfólióírásának, felkészülésének segítése,
ebből 1 fő gyakornok mentorálása

2.2 A tanév legfontosabb oktatási célkitűzései, feladatai
•
•

Cél: az oktató-nevelő munka magas színvonalának biztosítása,
Feladatok:

o Bázisintézményi feladatok ellátása:
•
•
•

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

tudásmegosztás
szemináriumok, workshopok szervezése
helyszín
biztosítása
tudásmegosztó
programoknak
a pedagógiai munka tudatosabb tervezése: az előző tanévben elkészített egységes
tanmenetek felülvizsgálata az új Nat. kerettantervek tükrében, azok tudatosabb
alkalmazása
az értékelési rendszer átdolgozása: félévkor és év végén az osztályzatok mellett,
rövid, egyénre szabott, egyedi szöveges értékelés adása
differenciálás elvének rendszeres alkalmazása a tanórákon
belső nyelvi mérés online bonyolítása.
kollégák beiskolázásának folytatása
kéthetente kedden délelőtt nevelőtestületi értekezlet, önképző szeminárium megtartása,
téma- ill. projektnapok rendezése:
o OLIMPIA PROJEKT ötletek:
▪ 1. forgószínpad: szellemi és fizikai feladatok,
▪ 2. tanéven átívelő, egészséges nevelést előmozdító kezdeményezés:
„Jussunk el virtuálisan a Manolisz Glezosz Iskolából a Tokiói Olimpiára
gyalog, futva vagy biciklin!” 9.045 km-t kell megtennünk valamilyen
aplikációval mérve a megtett távot. Az egyénileg megtett távok
összeadódnak. A cél, hogy odaérjünk 2021. július 23-ra!
o részvétel a tanév rendjében meghirdetett Digitális Témahéten
o tanév végi tanulmányi kirándulásba ágyazott fenntarthatósági és környezeti
nevelés projekt
workshopok, szakmai műhelyek szervezése pedagógusaink számára
bemutató órák tartása / hospitálás egymás óráin (táblázat!)
előadók meghívása a kollégák igényeinek megfelelően
Erasmus+-os pedagógusjelöltek fogadása tanítási gyakorlatra, mentorálásuk
az anyaországban és más európai országokban működő görög iskolákkal
partnerkapcsolat kiépítése, job shadowing

• Cél: A görög identitástudat elmélyítése a görög nyelv- és kultúra átadásával
Feladat:
o a népismeret oktatás hangsúlyosabbá tétele, népismereti (online) feladatgyűjtemény
összeállítása

o tanulóink felkészítése a
o belső nyelvi mérésre
o az Ellinomatheia nyelvvizsgára, mely május helyett 2020. októberében kerül
megrendezésre
o az érettségi vizsgára az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban
o a nemzetiségi versenyekre
o részvétel a nemzetiségi POK által szervezett 4. osztályosok online nyelvi versenyén
o házi online nyelvi verseny rendezése az 5-6. évfolyam számára
o házi vers- és prózamondó verseny rendezése az óvodások és az 1-12. évf. tanulók
számára
o részvétel a Nemzetiségi POK által kiírt rajzpályázaton
o részvétel az OÁTV-n nemzetiségi nyelv és irodalom, ill. népismeret kategóriában
o iskolai könyvtár (új) könyveinek katalogizálása, kölcsönzési rendszer fejlesztése
•
o

Cél: tanulmányi kirándulás(ok), nyári táborok, projektnapok rendezése
Feladat:
tanulmányi kirándulás az őszi szünetben fenntarthatósági témában
téli sport- és csapatépítő kirándulás Ausztriába, téma: TÉLI OLIMPIÁK
projekthétvége a tanév végén Nyíregyházán
(igény esetén) kenutúra a nyári szünetben
tanulmányi kirándulás a 14 év felettieknek Eipirusba

o
o
o
o
o
o anyaországi hagyományőrző nyári tábor a 14 év alattiaknak Görögországba
•
o
o
o
o
o

Cél: hagyományaink, kultúránk ápolása
Feladat:
az 1821-es görög szabadságharc 200. évfordulójának méltó megünneplése
nemzeti ünnepek, jeles napok iskolai szintű méltó megünneplése
irodalmi est megrendezése, egybekötve az Ellinomatheia nyelvvizsga bizonyítvány
osztóval
tanulóink felkészítése az iskolai nemzeti ünnepekre, jeles napokra (versek, énekek,
hangszeres kíséret betanítása)
kézműves foglalkozások rendezése (karácsonyi díszek, melomakarona készítés, húsvéti
kalács készítés, stb)

2.3 A tanév legfontosabb nevelési célkitűzései, feladatai
Cél: identitás-, személyiség- és közösségfejlesztés
Feladat:
o Tanulói közösség erősítése
o Nikosz Beloiannisz Általános Iskola tanulóival kapcsolatépítés, közös tanórán
kívüli tevékenységek szervezése (pl. beloianniszi tanulók meghívása a karácsonyi
színdarabra, közös sítábor, közös Tsiknopempti, Márc. 25. közös ünneplése)

o Tanításon kívüli közösségépítő, kulturális programok, tanulmányi kirándulások,
táborok (téli és nyári) szervezése
o Az érzelmi intelligencia fejlesztése görög nyelvű szépirodalmi műveken, népzenén
keresztül.
Cél: Digitális nevelés: a digitális eszközök használatára, önálló alkotások készítésére nevelés.
Feladat:
o Digitális feladatgyűjteményünk folyamatos bővítése és annak rendszeres
alkalmazása a tanórákon
o Részvétel minél több, iskolai kereteken túlmutató digitális kezdeményezésben (pl.
Digitális Témahét, TÉMA: OLIMPIA)
Cél: Fenntarthatósági nevelés
Feladat:
o Kollégáknak workshop szervezése a témában
o Projektkirándulás szervezése fenntarthatósági témakörben

A tanév egyéb feladatai
Az iskola 25 éves évfordulója alkalmából készült évkönyv kiadása és terjesztése
Az iskolai életről kisfilm készítése (felelős: Piltikaki Maria)
Faliújság
Iskolai honlap és az iskola fb oldalának folyamatos frissítése. Új Instagram profil
létrehozása.
o kollegiális közösség erősítése, csapatépítő programok szervezése
o kollégák egyenletes terhelésének biztosítása
o
o
o
o

A tanév munkarendje
A tanév első napja: 2020. szeptember 1. kedd: nevelőtestületi értekezlet, szülői értekezlet
A tanév utolsó napja: 2021. június 15. kedd: nevelőtestületi kirándulás
2021. június 14. hétfő: tanévzáró ünnepség
Utolsó tanítási nap: 2021. június 11. péntek
Első szülői értekezlet: 2020. szeptember 1. kedd
A tanítás kezdete: 2020. szeptember 2. szerda
Tanítási napok száma: 179
Őszi szünet: 2020. október 23. – november 1.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)
Szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. (hétfő)

Téli szünet: 2020. december 19. – 2021. január 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. péntek
Szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. hétfő
Az első félév vége: 2021. január 22. péntek
Január 29-ig a nappali iskolák értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről. Iskolánk jan. 26-ig megküldi a görög osztályzatokat a nappali
iskoláknak.
Síszünet: 2021. febr. 24-28. (ausztriai sítábor)
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. február 26. kedd
Szünet utáni első tanítási nap: 2021. március 1. hétfő
Tavaszi szünet: 2021. április 1-7.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. szerda
Szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 8. csüt.
Versenyek, mérések:
Belső nyelvi mérés: 2021. május utolsó hete
Funkciója: nyelvi kompetencia-mérés.
Írásbeli vizsga, melynek szintezése és felépítése az Ellinomatheia nyelvvizsgát veszi alapul.
Központilag írják a fent megjelölt időpontokban.
Időtartama 1-1,5 óra a szinttől függően.
szintek:
Nyelvi szint

A1
gyerek

A1

A2

B1

B2

Ha a tanuló legkésőbb 7-8
éves korában kezdi a görög
nyelv tanulását

4-5. évf.
végén

6-7. évf.
végén*

8-9. évf.
végén*

10-11.
évf.
végén

12. évf.
végén*

Nyelvi szint

A1

A2

B1

Ha a tanuló felső tagozatos korában 3 év görög
5 év görög 7 év görög
kezdi a görög nyelv tanulását
tanulás után tanulás után
tanulás
után

B2
9 év görög
tanulás

Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek:
Görög nemzetiségi nyelv és irodalom
A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf.: 84.): 2020.
december 18.
Írásbeli: 2021. február 4.
Szóbeli: 2021. április második felében
Görög népismeret
A jelentkezések felterjesztése az Oktatási Hivatal címére (1363 Budapest, Pf.: 84.): 2020.
december 18.
Írásbeli: 2021. február 11.
Szóbeli: 2021. április második fele
Nemzetiségi POK rajzpályázata:
Ellinomatheia görög állami nyelvvizsga:

2020. október 13. kedd -16. péntek

Érettségi írásbeli vizsga újgörög nyelvből:

2020. október 28., szerda 14.00
2021. május 21., péntek 8.00

Érettségi szóbeli vizsga újgörög nyelvből:

2020. november 12–16. (emelt szint)
2020. november 23–27. (középszint)
2021. június 3-10. (emelt szint)
2021. június 14-25. (középszint)

Tanítás nélküli munkanapok:
Napok
1
2
3
4
5
6

Időpont
2020. szept. 1.
(kedd)
2021. jan. 27.
(szerda)
2021. jan. 28.
(csüt.)
2021. jan. 29.
(péntek)
2021. ápr. 7.
(csütörtök)
2021. jún. 15.
(kedd)

2020. december 13. (vasárnap)

Téma
nevelőtestületi értekezlet,
szülői értekezlet
karácsonyi
kézműves
foglalkozás
karácsonyi színdarab

2021. február 20. (szombat)

iskolai farsang

2021. március 27. (szombat)

húsvéti
kézműves
foglalkozás
tanulmányi kirándulás

Ledolgozozva
2020. szept. 1.
(kedd)
2020. november 28. (szombat)

2021. jún. 3. vagy 10. (szombat)

Témahetek:
EU Code WEEK: 2020. október 10. vagy 17. látogatás a

EMMI digitális témahét 2021. március 22-26.
Az intézmény kapcsolatrendszere
4.1 Belső partnerek
Kapcsolattartás a szülőkkel
Szülői értekezletek: szeptember első hét. és febr. első hete.
Fogadóórák:
Intézményvezető: kedd 15-18.00h (e-mailben vagy telefonon bejelentkezés szükséges)
Intézményvezető-helyettesek: csüt. 12-14h (e-mailben vagy telefonon bejelentkezés
szükséges)
tanárok: e-mailben történő vagy telefonos egyeztetés alapján
Nyitott napok a szülők részére, melyeken a tanítási órák látogathatók: 2021. február 15-26.
SZMK
Ebben a tanévben szeretnénk erősíteni az együttműködést az SZMK-val, ezért szeretnénk a
segítségüket kérni az alábbi dolgokban:
-

az iskolai farsang lebonyolításának segítése étellel-itallal

DÖK
tekintettel arra, hogy a DÖK felelős kolléga jogviszonya iskolánkban megszűnt, új DÖK
felelős tanár megbízása szükséges.
4.2. Külső partnerek
1. Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
2. görög nemzetiségi szószóló
3. Fővárosi Görög Önkormányzat
4. helyi görög nemzetiségi önkormányzatok
5. Nikosz Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda
6. ELTE BTK Újgörög szak
7. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
8. Görög Nagykövetség
9. Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete (Syllogos)
10. Helidonaki Görög Hagyományőrző Egyesület
11. OH Nemzetiségi POK
12. Budapest Főváros Kormányhivatala
13. Görögországi iskolák, akik ellátogattak intézményünkbe
14. Bukaresti Görög Iskola
15. Osloi Görög Iskola
16. Erasmus+ Teacher Traineeships
17. Görögországi pedagógusképző felsőoktatási intézmények
18. Ellinismos folyóirat
.

5. Szakmai programok
5.1 Bázisintézményi programok
Időpont

2020.

Népismeret

Mokka

Dercsényi

műhely-

Szüksége
s
eszközök,
anyagok
online

novemb

tanítás a

Pinelopi

Stavroula,

munka

platform,

max.

osztályban

er 2.

digitális

Nagyné

(magyar

számítógé

létszám.

tanító

történetmesélés

Szabó

nyelven)

p

10 fő

pedagógus

módszerével 1.

Antigoné

Feladat/
téma*

Felelős

Intézményi
munkatárs
ak

Munkafor
ma

Helyszí
n, max.
létszám

Célcsoport

online

5-12.

ok

2020.

Népismeret

Mokka

Dercsényi

műhely-

online

online

5-12.

novemb

tanítás a

Pinelopi

Stavroula,

munka

platform,

max.

osztályban

er 9.

digitális

Nagyné

(magyar

számítógé

létszám.

tanító

történetmesélés

Szabó

nyelven)

p

10 fő

pedagógus

módszerével 2.

Antigoné

ok

2020.

Népismeret

Dercsényi

Mokka

műhely-

online

online

5-12.

nov. 30.

tanítás a

Stavroula

Pinelopi,

munka

platform,

max.

osztályban

digitális

Nagyné

(görög

számítógé

létszám.

tanító

történetmesélés

Szabó

nyelven)

p

10 fő

pedagógus

módszerével 1.

Antigoné

ok

(Διδασκαλία
λαογνωσίας /
Ψηφιακή
αφήγηση
ιστορίας 1.)
2020.

Népismeret

Dercsényi

Mokka

műhely-

online

online

5-12.

dec. 7.

tanítás a

Stavroula

Pinelopi,

munka

platform,

max.

osztályban

digitális

Nagyné

(görög

számítógé

létszám.

tanító

történetmesélés

Szabó

nyelven)

p

10 fő

pedagógus

módszerével 2.

Antigoné

ok

(Διδασκαλία
λαογνωσίας /
Ψηφιακή
αφήγηση
ιστορίας 1.)
2021.
márc.1.

A
fenntarthatóság
ra nevelés
népismereti
tartalmakon
keresztül

Vengrinyá

Dercsényi

műhely-

k Edit

Stavroula,

laptop

1054

4-12.

munka

Bp.,

osztályban

(magyar

Vécsey

tanító

nyelven

u. 5.

digitális
eszközökkel 1.

Nagyné

max.

pedagógus

Szabó

létszám:

ok

Antigoné,

20 fő

Kakukné dr.
Partics
Krisztina,
Mokka
Pinelopi,
Penny Ouli
2021.
márc.8.

A
fenntarthatóság
ra nevelés
népismereti
tartalmakon
keresztül
digitális
eszközökkel 2.

Vengrinyá

Dercsényi

k Edit

Stavroula,

1054

4-12.

Bp.,

osztályban

Vécsey

tanító

Szabó

u. 5.,

pedagógus

Antigoné,

max.

ok

Kakukné dr.

létszám:

Partics

20 fő

Nagyné

műhelymun
ka magyar
nyelven

Krisztina,
Mokka
Pinelopi,
Penny Ouli

5.2. Nyelvvizsgával, érettségivel kapcsolatos szakmai programok:
Cél: „Ellinomatheia” vizsgaközpontként való működés folytatása
Feladat:
o vizsgaidőpontok, részvételi feltételek, vizsgakövetelmények megismertetése a
tanulókkal/szülőkkel
o felkészítés a vizsgára
Cél: Az érettségi feladatok elkészítésében és a vizsgáztatásban való részvétel folytatása,
további együttműködés az Oktatási Hivatallal.
Feladat:
o vizsgaidőpontok, részvételi feltételek, vizsgakövetelmények megismertetése
o felkészítés a vizsgára

5.3. Eseménynaptár: Ünnepek, rendezvények, programok
Dátum
2020. szept. 1. kedd

Felelős

Program
de. nevelőtestületi értekezlet

Kakukné

2020. szept. első hete

szülői értekezlet

minden pedagógus a saját
csoportjaiért

2020. okt. 11.
vasárnap 19h

Nemzeti Színház: Szophoklész,
Oidipusz türannosz c. darabja
(Amfiteatro- Kollatos Fotios) – 30
db iskolai jegy
Ellinomatheia nyelvvizsga

Papavramidou Hrisoula

2020. október 13-16.

Katsiri Thekla

2020. október 10 vagy EU-Code Week
Látogatás a győri Mobilis
17.
Központban
Mokka Pinelopi és Ouli Panagiota
2020. okt-nov.
pedagógusminősítése
Nagyné Szabó Antigoné
2020. okt-nov-dec.
Tori Ourania
önértékelése
Szaktanácsadó Piltikaki Mariliánál
2020. okt. 21.
Őszi szünet
2020. október 23november 1.
Tanulmányi kirándulás Egerbe és
2020. október 24-27.
Szilvásváradra, téma: Olimpia

Kakukné dr. Partics Krisztina

2020. október 28.,
Érettségi vizsga
szerda 14.00 (írásbeli)

Vengrinyák Edit

2020 október –
november

Nemzetiségi rajzpályázat

Vengrinyák Edit

2020. november 6.
péntek

OXI – nemzeti ünnep (Aranytíz)

Ouli Panagiota, Nagyné,
Vengrinyák

2020 nov-dec.

Bázisintézményi program

Mokka Pinelopi, Dercsényi
Stavroula

2020. november
13.11h (szóbeli emelt
szint)

Érettségi vizsga

Vengrinyák Edit

2020. november 1620.

Műegyetemi felkelésről
megemlékezés a tanórák keretében

Gkalidou, Katsiri

2020. nov. 17.

Pedagógus továbbképzés,
workshop: „Nemzetiségi
nyelvoktatás kis létszámú
tanulócsoportok esetén”

Kakukné dr. Partics Krisztina

Kakukné dr. Partics Krisztina
Vengrinyák Edit
Nagyné Szabó Antigoné
Tori Ourania
Kakukné dr. Partics Krisztina
Kakukné
Kakukné dr. Partics Krisztina

2020. november 23–
27. (szóbeli
középszint)

2020. november 20.
péntek

Online nyelvi háziverseny az
általános iskolák 4. osztálya
számára

Kakukné dr. Partics Krisztina

2020. november ?

Online nyelvi háziverseny az
általános iskolák 5-6. osztálya
számára (Nemzetiségi POK)

Kakukné dr. Partics Krisztina

2020. november 29.
2020. december 13.
2020. december 19. 2021. január 3.

Karácsonyi kézműves foglalkozás
Karácsonyi színdarab
Téli szünet

Dercsényi Stavroula

Dercsényi Stavroula

Tori Ourania
Vengrinyák Edit
-

2021. január 22.
péntek

Első félév vége

2021. január 27-29.
szerda-péntek

Síszünet

2021. január 26-30.
kedd-szombat

Téli sí- és csapatépítő tábor
Ausztriában

Kakukné dr. Partics Krisztina

2021. február 4. csüt.

OÁTV Nemzetiségi nyelv és
irodalom írásbeli fordulója

Dercsényi Stavroula

2021. február 11. csüt. OÁTV Nemzetiségi népismeret
írásbeli fordulója

-

Dercsényi Stavroula

2021. február 9. kedd

Szavalóverseny és irodalmi est,
Ellinomatheia nyelvvizsga
bizonyítványosztó

Nagyné Szabó Antigoné,
Dercsényi Stavroula

2021. február 20.
szombat

Farsang

Gkalidou Christina, Piltikaki
Marilia

2021.febr. 15-26.

Nyílt órák

Kakukné dr. Partics Krisztina

2021. március 4. csüt.

Τσικνοπέμπτη (Nikosz Beloiannisz
Ált. Isk-val közös program)

Kakukné dr. Partics Krisztina

2021. március 15.
hétfő

munkaszüneti nap

-

2021. március

Bázisintézményi program

Vengrinyák

2021. március 22-26.

Digitális témahét

Dercsényi Stavroula

2021. március 26.
péntek?

Görög nemzeti ünnep, 200.
évforduló

Siapanidou Elli

2021. március 27.
szombat

Húsvéti kézműveskedés

Gkalidou, Piltikaki, Tori

2021. ápr. 1-7.

Tavaszi szünet

-

2021. április

Nemzetiségi nyelvi és népismereti
verseny szóbeli fordulója

Vengrinyák Edit
Nagyné Szabó Antigoné

2021. május 18-20.?

Ellinomatheia nyelvvizsga

Katsiri Thekla

2021. május 21.
péntek 8.00h

Érettségi írásbeli vizsga közép- és
emelt szinten

Vengrinyák Edit

2021. május 24.

Munkaszüneti nap, Pünkösd hétfő

-

2021. május 25-június Belső nyelvi mérés
3.

Vengrinyák Edit
Dercsényi Stavroula
Kakukné dr. Partics Krisztina

2021. június 4-5.
(péntek-szombat)

Tanulmányi tematikus kirándulás
Nyíregyházára

Kakukné dr. Partics Krisztina

2021. június 3-10.

Szóbeli érettségi vizsgák (emelt
szint)

Vengrinyák Edit

2021. június 14.

Tanévzáró ünnepség,
bizonyítványosztás

Vengrinyák Edit
Kakukné dr. Partics Krisztina

Tanulók színdarabja
2021. június 15.

Tanítás nélküli munkanap:
Pedagógusok kirándulása

Kakukné

2021. június 14-25.

Szóbeli érettségi vizsgák
(középszint)

Vengrinyák Edit

2021 június

Tanulmányi kirándulás Eipirusba a
14 év felettieknek

Kakukné dr. Partics Krisztina

2020 június /július

14 év alattiak anyanyelvi
táborozása Görögországban (Tsaf
Tsouf?)

Dercsényi Stavroula

2020 nyár

Kenutábor?

Kakukné dr. Partics Krisztina

2020-21

Iskolai promo videó

Piltikaki Marilia

A vidéki telephelyeinken élő kollégák felelnek a helyi görög nemzetiségi önkormányzatokkal
való együttműködésért, az általuk megrendezett görög nemzeti ünnepekre a tanulóink
felkészítéséért.
5.4. Mérések, értékelések a tanév során
5.4.1. Belső nyelvi mérés rendszere
•
•
•
•
•

online tesztek elkészítése, értékelési skála elkészítése
mérés lebonyolítása
tesztek javítása
eredmények kiértékelése
fejlesztendő területek kijelölése

5.4.2. Új értékelési rendszer:
Cél: Személyre szabott, egyénenként külön megfogalmazott szöveges értékelést adni a
tanulóknak az osztályzatok mellett félévkor és tanév végén.
5.5. Nevelőtestületi értekezletek
•
•
•
•
•
•
•
•

2020. augusztus 24. – tantestületi alakuló értekezlet
2020. augusztus 25-28. – tantestületi értekezletek, felkészülés a tanévre
Minden második kedden de. 11.00 – 13.00 h között tantestületi megbeszélés/ önképző
szeminárium, melyen a részvétel kötelező
2021. jan. 22. kedd: - félévi osztályozó értekezlet
2021. febr. 2. kedd - nevelőtestületi értekezlet, téma: I. félévet értékelő értekezlet
2021. június 8. kedd- év végi osztályozó értekezlet
2021. június 14. hétfő de.: téma II. félévet értékelő értekezlet
minden hónap első hétfőjén 11h iskolavezetőségi értekezletet

6. Ellenőrzési terv
Az éves ellenőrzési terv ütemezése a mellékletben olvasható (1. sz. melléklet).
Kiemelt területek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

népismereti tartalmak közvetítése
pedagógus továbbképzések
pedagógiai folyamatok: óralátogatások minden kollégánál, különös tekintettel a
minősítésben résztvevő kollégára
tervezés folyamata (tanmenetek, óratervek, és gyakorlati megvalósításuk)
differenciálás
a 4 nyelvi készség egyenlő mértékű fejlesztése
digitális eszközhasználat
tanulói füzetvezetés
Erasmus+ gyakornokok

Budapest, 2020. szeptember 1.

Kakukné dr. Partics Krisztina
intézményvezető
1.sz. melléklet: Ellenőrzési terv 2020/2021. tanévre
Időpont

Ellenőrizendő
(kit? mit?)

feladat Szempont(ok)

augusztus 31MÁK utóellenőrzés
ig
augusztus

augusztus
utolsó hete

augusztus
utolsó hete
szept első hete
szept.
első
hete
szept.
első
hete
augusztus
utolsó heteszeptember
első hete
augusztus
vége

telephelyek
szerződései

Felelős

intézkedési terv (kollégáktól: Kakukné
erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz)
bérleti Új
szerződések
megkötése, Kakukné
korábbiak
meghosszabbítása,
szükséges
módosítások
végrehajtása

iskolai nyomtatványok
(beírási napló,
bizonyítványok,
törzslapok, iktatókönyv,
stb.)

Rendelkezésre állnak-e?

Kakukné

tűz- és balesetvédelem

a tűz- és balesetvédelmi oktatás Papavramidou
megtörtént-e

üzemorvosi vizsgálat

megtörtént-e

Papavramidou

iskolai évkönyv

Papavramidou

iskolai pólórendelés

Papavramidou

tantárgyfelosztás

Megfelel-e az új jelentkezések Vengrinyák
által
keletkező
csoportigényeknek?
nyári
karbantartás, Megfelelő állapotúak-e, tiszták-e a Kakukné
takarítás
termek, a folyosó és a mosdók a
székhelyen és a telephelyeken?
augusztus
facebook-oldal,
iskolai Információk frissítése
Vengrinyák
utolsó
hete honlap
(majd
havonta)
augusztus
továbbképzési program, Beiskolázási
tervbe
bekerült Kakukné
utolsó hete
beiskolázási
terv kollégák hová nyertek felvételt
megvalósulása
szeptember
Erasmus+ gyakornok
Megismertetése
az
iskolával Dercsényi
eleje
megtörtént-e?
szeptember 1. munkaterv hirdetőtáblára Értesítés/ tájékoztatás megtörtént- Dercsényi
hete
+
szülőknek
szülői e?
értekezleten, e-mailben
szept. 5-ig
őszi
érettségire Felmérni: Van-e jelentkező? Vengrinyák
jelentkezés
Jelentkezés megtörtént-e

tantárgyfelosztás,
órarendek
jelentkezési lapok, tanulói
adatok,
NYILATKOZATOK A
NEMZETISÉGI
HOVATARTOZÁSRÓL
(17/2013 EMMI rendelet
melléklete)
Nyilatkozat a hang- és
képanyag készítsésről
szeptember 2. kinevezések,
óraadói
hete
megbízások
szeptember 2. tankönyvek
hete
szeptember
közepe
szeptember
közepe

szeptember 3.
hete
szeptember 3.
hete
okt. 1.
szeptember 3.
hete

szeptember
30.

szeptember
vége (majd
minden
hó
végén)
szeptember
vége (majd
minden
hó
végén)
szeptember
vége
október eleje
okt. eleje
október
október

Elkészültek-e, biztosított-e a Vengrinyák
pedagógusok arányos terhelése?
Vengrinyák
Megvannak-e a nyilatkozatok?

A dokumentumok áttekintése,
szükség esetén elkészítése.
Igények felmérése, tk-ek rendelése
Görögországból és KELLO-tól
pótrendelés
KIR-ben
telephelyek A módosított alapító okiratnak
módosítása
megfelel-e?
KIR-ben alkalmazottak Változások átvezetése.
adatainak frissítése
KIR-adatszolgáltatás
Változások átvezetése.
tanulói létszámjelentés
E-napló
Új
tanév
csoportjainak,
tantárgyfelosztásának,
órarendjeinek, tanulóinak felvitele
megtörtént-e?
Módosítás
szükséges-e?
tanmenetek elkészítése
Megírta-e minden pedagógus a
tanmenetet? A munkatervben
megadott szempontoknak megfelelnek-e, jól használhatóak-e?
pedagógus jelenléti ívek Maradéktalanul kitöltötték-e a
beírása
kollégák?
tanulói jelenléti ívek

munkaterv görög nyelvű
változatának elkészítése
tárgyi eszközbeszerzés
Erasmus+ gyakornok

Kakukné
Dercsényi,

Papavramidou
Papavramidou
Papavramidou
Dercsényi

Dercsényi,
Vengrinyák
Vengrinyák

Kitöltették, leadták-e a kollégák a Vengrinyák
tanulók aláírásával ellátott jelenléti
íveket?

A magyar nyelvűnek megfelel-e a
fordítás?
Megtörtént-e?
Fogadása,
programjának
kialakítása,
miben
igényel
támogatást?
Szakmai
előadások, Kollégák
jelentkezése
/
szakmai napok szervezése jelentkeztetése megtörtént-e?
Iskolai
ünnepségek, Külső helyszínek terembérlete
programok

Dercsényi
Kakukné
Dercsényi
Kakukné
Kakukné

október

Külföldi
partnerkapcsolatok

október

MGOÖ
Hivatala
utasítására leltár készítése

októbernovember

óralátogatások
székhelyen és
telephelyeken

nov. eleje

online nyelvi
feladatai

október vége

Füzetek, dolgozatfüzet

a

a
Bp-i

verseny

október
– Nemzetiségi rajzpályázat
november
novemberóralátogatások a vidéki
december
telephelyeken
nov. közepéig Karácsonyi
műsor
előkészületei,
november
teremleltárak elkészítése

dec. eleje

jan. végi
kirándulás

dec. közepe
december
közepe

Erasmus+ gyakornok
félévi osztályozó vizsga

december 18- adminisztráció
ig
tanár)

tanulmányi

(minden

dec. 20-ig

Nemzetiségi nyelvi
népismereti verseny

január eleje

telephelyek
bérleti
szerződések
Erasmus+ gyakornok

január

és

Külföldi partneriskolákkal, egyéb
partnerekkel
írásos
kapcsolatfelvétel, testvérkapcsolat
megkötése megtörtént-e?
Szükséges-e selejtezés, pótlás?
Selejtezési
jegyzőkönyv
elkészítése.
A csoportok kialakítása megfelelőe? Tárgyi feltételek?
Rendelkezésre
állnak-e
a
szükséges tk-ek?
Tanmenetnek megfelelő haladás?
Módszertan?
Digitális
eszközhasználat?
Elkészültek-e?
Lektorálás:
megfelel-e a szintnek a feladatsor?
Füzetvezetés, tanulói és tanári
javítások, tanári visszajelzések

Dercsényi

Kakukné
Kakukné,
Dercsényi,
Vengrinyák

Dercsényi

Kakukné,
Dercsényi,
Vengrinyák
Részvételi szándék felmérése, Dercsényi
jelentkeztetés megtörtént-e?
Tanmenetnek megfelelő haladás – Kakukné,
célok, feladatok megvalósítása, a Dercsényi,
taneszközök használata.
Vengrinyák
Digitális eszközhasználat?
Próbák
Kakukné
Terembérlet
Szükséges-e selejtezés, pótlás?
Vengrinyák
Selejtezési
jegyzőkönyv
elkészítése.
Jelentkezők, utazás körülményei Kakukné
(busz, szállás,stb) biztosítás?
Érintett tanulók és szülők
megfelelő tájékoztatást kaptak-e?
3 havi gyakornoki idő eredményei Dercsényi
Tanulói hiányzások alapján kiknek Kakukné
szükséges ?
Készen állnak-e csoportonként az
írásbeli vizsgafeladatok?
naplók
(haladási
rész),
és Vengrinyák,
szükséges havi jegyek (értékelési Dercsényi
rész) beírása
Hány tanuló vesz részt? Mennyire Vengrinyák
felkészültek?
Dercsényi
TANULÓK
JELENTKEZTETÉSE
lejáró
szerződések Kakukné
meghosszabbítása
Bevezetése az iskolai életbe?
Dercsényi

január 15-ig

félévi osztályozó vizsga

január 20-ig

nappali iskolák értesítése

január

érettségire jelentkezés

jan.15-ig
január vége

digitális
feladatgyűjtemény
bővülésének felmérése
Pedagógus továbbképzés

január vége

Erasmus+ gyakornok

február eleje

DÖK működése

február eleje
február eleje

létszámjelentés

február
február
közepéig

Megírta-e minden tanuló, akinek
vizsgáznia
kellett?
Javítás?
Értékelés?
Megtörtént-e a félévi osztályzatok
kiküldése?
Érettségizni kívánó tanulóink
tájékoztatása, segítése megtörténte?
Milyen fázisban tart a munka?
Megosztásra került-e minden?

Kakukné
Dercsényi,
Vengrinyák
Vengrinyák
Kakukné

A képzésben résztvevők sikeresen Kakukné
befejezték-e az első félévet?
Beilleszkedett-e, miben igényel Dercsényi
támogatást?
DÖK első félévi tevékenysége
Venrinyák
Hol szükséges beavatkozás?

Oslói görög iskolával Eddigi tevékenység?
folytatott projekt
Hol szükséges beavatkozás?
OÁTV írásbeli forduló
Vizsga megíratása, feladatlapok
visszaküldése
Füzetek, dolgozatfüzet Füzetvezetés, tanulói és tanári
javítások, tanári visszajelzések

Dercsényi
Dercsényi

Kakukné,
Dercsényi,
Vengrinyák
február
jelentkeztetés, Kakukné
májusi
tanulmányi meghirdetés,
repjegyfoglalás, szállásfoglalás
kirándulás
febr.-május
Óralátogatások
Tanmenetnek megfelelő haladás
Kakukné
Digitális eszközhasználat
március eleje Digitális Témahét
Megvalósítandó projektek tervei Kakukné
márc.15-ig
digitális
Milyen fázisban tart a munka?
Kakukné
feladatgyűjtemény
Elkészült feladatok megosztásra
készítése
kerültek-e,
április eleje

tanév végi projekthétvége szállás,
utazás,
programterv,
projektterv
április eleje
Erasmus+ gyakornok
Bevezetése az iskolai életbe
megtörtént-e?
április közepe belső nyelvi mérés
Körülmények,
feltételek
biztosítottak-e?
április vége
Erasmus+ gyakornok
Beilleszkedett-e, miben igényel
támogatást?
április
Nyári
anyanyelvi
és Szállás, utazás, jelentkeztetés
hagyományőrző tábor
május eleje
BELSŐ
NYELVI Elkészültek-e?
MÉRÉS tesztjei
Kompetenciaalapúak-e?
Megfelelnek-e a KER 6 fokú
skálájának?

Kakukné
Dercsényi
kakukné
Dercsényi

Kakukné

május eleje
május
közepéig
május

május
május vége
jún. 9-ig
június 10-ig
június
június
június

június

Ellinomatheia
anyaga

vizsga Teljes, nem hiányos-e az KEΓ által
megküldött anyag?
Füzetek, dolgozatfüzet Füzetvezetés, tanulói és tanári
javítások, tanári visszajelzések

Kakukné
Katsiri Thekla
Kakukné,
Dercsényi,
Vengrinyák

üzemorvos

Kakukné

kollégák érvényes üzemorvosi
vizsgálattal/
szakvéleménnyel
rendelkeznek-e
Tanévzáró ünnepség
Terembérlet?
tanév végi osztályozó Megírta-e minden tanuló, akinek
vizsga
vizsgáznia
kellett?
Javítás?
Értékelés?
adminisztráció (minden naplók
(haladási
rész),
és
tanár)
szükséges havi jegyek (értékelési
rész) beírása
nappali iskolák értesítése Megtörtént-e az osztályzatok
kiküldése?
törzskönyvek,
Összeolvasás
bizonyítványmásolatok
Szülői elégedettségmérés Kérdőív elkészült-e, elküldésre
került-e?
Pedagógus továbbképzés A beiskolázási tervbe kerültek
jelentkeztek-e, a már képzésben
résztvevők sikeresen befejezték-e
a második félévet?
Erasmus+
gyakornok- Hasznossága?
program
Továbbműködtetése?

Kakukné
Kakukné
Vengrinyák,
Dercsényi
Dercsényi,
Vengrinyák
Dercsényi
Vengrinyák
Kakukné

Dercsényi,
Kakukné

