
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a „Jelenben a jövőnkért” Egyesület (Továbbiakban Egyesület) 

2019. évben végzett tevékenységéről

I. Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

Az egyesület tevékenységét az általános iskolai diákság körében végzi. Céljai sokrétűek.

1. Oktatás és nevelés: 

Esélyegyenlőség megteremtése, egészséges életmódra nevelés, környezettudatos gondolkodás

kialakítása, kommunikációs készségek fejlesztése anyanyelven és más nyelveken,

kooperációs (együttműködési) készség fejlesztése, nem formális módszerek alkalmazása az

oktatás-nevelésben, információs, digitális társadalomba való beilleszkedés segítése.

2. Közösségformálás, - építés: 

Szabadidős programok szervezése és lebonyolítása, külkapcsolatok előmozdítása, európai és

hazai  kulturális  örökség  megismertetése  és  megóvása,  kulturális  események  szervezése,

esztétikai nevelés, hagyomány és honismeret előmozdítása

3. Mindezen célok tárgyi feltételeinek megteremtése, fejlesztése.

2. Az egyesület tevékenysége:

Oktatás  és  nevelés:  Készségfejlesztés  szakkörök  segítségével,  felzárkóztatás

korrepetálásokkal,  tehetséggondozás  tanulmányi  versenyekre való felkészítéssel  és  tanulók

számára kiírt pályázatok szponzorálásával.

„Helyes  táplálkozási  szokások”  ismeretterjesztő  programok  szervezése,  testmozgás

népszerűsítése,  sportágak  tárgyi  feltételeinek fejlesztése,  sportversenyek rendezése,  iskolai

sportcsapatok  alakítása,  tömegsportrendezvények  szervezése,  káros  szenvedélyekkel

kapcsolatos  megelőző  tevékenység:  felvilágosító  előadások,  videó  vetítések  szervezése  a

káros hatásokról.

Természet-  és  környezetvédelemi  akciók  szervezése:  pl.  papírgyűjtés,  szelektív

hulladékgyűjtés, télen madáretetők kihelyezése, faültetés, a belső iskolai környezet javítása,

energiatakarékossági programok (otthon és az iskolában).

Nyelvi táborok szervezése, külföldi iskolákkal való kapcsolattartás, nemzetközi projektekben

való részvétel, idegen nyelvi versenyek szervezése.

Szituációs játékok segítségével fejlesztjük a kooperatív képességeket.
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Számítástechnikai  tanfolyamok,  versenyek  szervezése,  internetes  klub  működtetése.

Közösségformálás,  -  építés:  Tanulmányi  kirándulások,  színház-  és  múzeumlátogatás,

könyvtári programok, iskolai vetélkedők megvalósítása, kiállítások megtekintése.

Külföldi,  hasonló  tevékenységi  körrel  rendelkező  egyesületekkel  való  kapcsolattartás,

projektekben való közös részvétel.

Városunk  építészeti  alkotásainak  megismerése,  védelme  a  rongálások  megelőzésével,

takarítási  programok szervezése köztereken, iskolákban, nemzeti  ünnepeinkhez kapcsolódó

műsorok  létrehozása,  világnapokról  való  megemlékezés,  néphagyományok  őrzése,  saját

előadások szervezése (színjátszó és báb), művészeti kiállítások rendezése.

Kirándulásokkal,  népszokások  bemutatásával,  történelmi  hagyományőrző  egyesületek

látogatásával fejlesztjük a gyerekek honismeretét.

Az egyesület tevékenységét a következő értékek támogatásával végzi:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,

2. családsegítés,

3. tudományos tevékenység, kutatás, tehetséggondozás

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (különös tekintettel az információs 

társadalomba való beilleszkedésre)

5. kulturális tevékenység

6. kulturális örökség megóvása, 

7. műemlékvédelem

8. természetvédelem, állatvédelem

9. környezetvédelem

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

12. emberi és állampolgári jogok védelme

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység, valamint más országokkal való külkapcsolat előmozdítása

14. európai integrációs folyamatok elősegítése
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II. Az egyesület 2019. évben végzett tevékenysége

1. Oktatás, nevelés

 Környezettudatosságra nevelés 

- Az iskola Szülői Munkaközössége által szervezett HULLADÉKGYŰJTÉS támogatása   az

iskola közösségi tereinek felújítása érdekében

 Az idei hulladékgyűjtésből befolyt összeget a Szülői Munkaközösség a földszinti zsibongó

berendezési tárgyainak cseréjére kívánta fordítani. A zsibongó a tanulók mindennapi iskolai

életében központi  szerepet tölt  be.  Az órák közötti  szünetekben és a tanítási  órák után itt

pihennek, beszélgetnek, némelyek hazaindulás előtt a házi feladatot készítik el itt. 

Az  Egyesület  céljai  között  megjelölt  környezettudatos  nevelés  keretében  meghirdetett

hulladékgyűjtést az Egyesület tagjai segítették. A gyerekek az akció keretében megismerték a

hulladékok újrahasznosításának fontosságát,  a legtöbb papírt  gyűjtő alsós és felsős osztály

külön jutalmat kapott. 

- „SULIZSÁK  ” akcióban való részvétel

Iskolánk az  Egyesületen  keresztül  2018.  évben  regisztrált  a  programra,  mely  keretében  a

gyerekek  által  kinőtt,  már  nem  használt  ruhákat  szervezett  keretek  között,  kettős  céllal

(adomány, újrahasznosítás)  gyűjtik  és  a  mennyiség  függvényében  fizetnek  is  érte,  így  az

Egyesület a befolyt összeggel, a gyerekek pedig a segítő adakozás és a környezettudatosság

pozitív érzésével gazdagodhatnak. A 2019. évben vettünk részt először az akcióban. Mivel a

begyűjthető ruhamennyiség rendszeresen újratermelődik, az akcióban az Egyesület és általa

az iskola folyamatos részvételével számolunk. 

- „KÉK VÖDÖR  ” akcióban való részvétel 

A Dorkász Szolgálat által elindított „Kék Vödör” tartósélelmiszer-gyűjtő akció egy szociális

étkeztetési  projekt,  mely keretében 12 literes műanyag tároló vödrökben tartós élelmiszert

gyűjtöttünk rászorulóknak a karácsonyi ünnepeket megelőzően. Az akcióban való részvétellel

a  gyerekek  figyelmét  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  társadalmi  esélyegyenlőségének

elősegítésére,  az  adakozás  és  a  rosszabb  körülmények  között  élő  gyermekek  iránt  érzett

empátiára próbáltuk irányítani. A programhoz a következő években is csatlakozni kívánunk.

3. Közösségformálás, - építés
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- KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TÁBOR TÁMOGATÁSA 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth

utcai feladatellátási helyének 5.c osztálya számára támogatást biztosítottunk a Hortobágyon

megszervezésre került közösségépítő táborban való részvételre.

A kirándulás lehetőséget teremtett a gyermekek számára, hogy a közösen eltöltött idő alatt

jobban  megismerhessék  egymást,  valamint  a  változatos  programokon  való  részvételen

keresztül a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőség nyílt nevelni az osztály tagjait. 

- ELSŐSAVATÁS ÉS AZ ADVENTI PROGRAMOK AJÁNDÉKAI

Az iskolába újonnan érkező kis nebulókat a tanévnyitó ünnepségen fogadják közösségbe az

iskola  idősebb  tagjai.  Ennek  jelképe,  amikor  a  legnagyobbak,  a  nyolcadikosok  az  iskola

közössége  előtt  kötik  a  legkisebbek  nyakába  az  iskolai  identitást  és  összetartozást

megtestesítő  nyakkendőt  és  átadják  nekik  az  eredményes  iskolakezdéshez  szükséges

ajándékcsomagot, amelyet az Egyesület biztosít.

Az  adventi  időszakban  nyílt  órákat  és  foglalkozásokat  szervezett  az  iskola  azon

óvodáskorú  gyermekek  számára,  akik  a  2020-2021.  tanévet  ezen  a  feladatellátási  helyen

szeretnék  elkezdeni.  A kis  vendégeinket  ajándékkal  leptük  meg,  amelyeket  az  Egyesület

biztosított.  

- ISKOLAI NYAKKENDŐ   beszerzése

Az iskolai egyenruha részét képező nyakkendő jelképezi az iskolai közösséghez tartozást, és

segíti  a „kiskossuthos” identitás kialakulását és erősödését.  Az Egyesület  szervezte meg a

nyakkendők megrendelését, beszerzését és kiosztását. 

- ISKOLAI PÓLÓ   beszerzése

Az Egyesület rendelte meg, szerezte be és osztotta ki az iskolai pólókat a tanulók számára,

amelyeket  iskolai  rendezvényeken az  iskolai  közösséghez  való  tartozás  érzését  erősítendő

viselnek. Sportversenyek alkalmával a póló viselésével is jelzik, hogy ők ehhez a közösséghez

tartoznak. Fontos „eszköze” a közösségépítésnek is.

4. Hagyományőrzés, - teremtés

- TÁNCISKOLA 

A  több  évtizedes  hagyományokkal  rendelkező  tánciskola  program  megszervezéséhez  és

lebonyolításához a Szülői Munkaközösség Egyesületünk segítségét kérte. A tanfolyam során a

gyerekek  lehetőséget  kapnak  a  társastáncok  alapjai  és  az  ehhez  kapcsolódó  illemtani

szabályok elsajátítására.  Tudásukról  egy nagyszabású záró  rendezvényen adhatnak számot
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szüleik  és  tanáraik  előtt.  A rendezvény  megszervezését  és  lebonyolítását  is  Egyesületünk

végezte.

- BALLAGÁSI MEGHÍVÓ   beszerzése

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth

utcai  feladatellátási  helyének  7.-es  osztályai  felkérésére  a  ballagási  meghívók

megtervezésében és beszerzésében segített az Egyesület. 

- Tanulók, szülők munkájának   JUTALMAZÁS  a 

Az  egész  évben,  valamint  a  több  éven  keresztül  kiemelkedő  munkát  végző  nyolcadikos

tanulóknak és a Szülői Munkaközösség 8.-os osztályai tagjainak az iskola vezetése a ballagási

ünnepség keretében,  a  közösség előtt  köszöni  meg az elért  eredményeket  és a  befektetett

energiát,  időt  és  munkát.  A  köszönetnyilvánítást  minden  esetben  egy  jelképes  ajándék

átnyújtása kíséri. Az ajándékok beszerzését az Egyesület végezte. 

- TALENTUM NÍVÓDÍJ   megalapítása

Az  Egyesület  egyik  fontos  célja  és  feladata  azon  tanítványaink,  tanulócsoportjaink

ösztönzése,  jutalmazása,  akik  különleges  tehetségükről  adnak  tanúbizonyságot.  Ezért  az

Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy hagyományteremtő céllal egy díjat alapítanak, amelyet

minden tanítási év végén ítélnek oda. A Talentum nívódíjat, amely pénzjutalommal is jár, idén

nyújtottuk át első alkalommal 2 tanítványunknak, egy bábcsoportnak és egy énekegyüttesnek.

Debrecen, 2020. szeptember 14.
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