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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

a „Jelenben a jövőnkért” Egyesület (Továbbiakban Egyesület)  

2018. 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 2018. évben végzett tevékenysége 

 

1. Oktatás, nevelés 

 Kommunikációs készségek fejlesztése idegen nyelveken 

- PROJECT 2 FOURTH EDITION MUNKAFÜZET beszerzése 

A Project 2 Fourth Edition Munkafüzet a 2018. tanévben lekerült a tankönyvcsomag 

listájáról, ezzel kikerült a támogatott áru könyvek közül. Tekintettel arra, hogy a Project 

tankönyvcsalád hosszú ideje szerves részét képezi iskolánkban a magas szintű nyelvoktatás 

megvalósításának, és a tapasztalatok alapján a tanulók is kedvelték a feladatait, az iskola 

angoltanárai, lévén hogy új kiadású kiadvány, nélkülözhetetlennek ítélték meg a Project 2 

Fourth Edition tankönyvben szereplő tananyag megfelelő begyakoroltatásához, 

elmélyítéséhez. A tankönyvben szereplő szókincshez, nyelvtani- és kommunikációs 

tananyaghoz tökéletesen igazodó gyakoroltató feladatokat tartalmaz, ezért nagyban 

megkönnyíti a tanulók számára az otthoni felkészülést, a szülők számára a haladás követését, 

a tanárok számára pedig az otthoni gyakorlás biztosítását. Hosszú távon a diákok finn és 

német testvériskolai diákcsereprogramra való nyelvi kommunikációs felkészítésének 

megvalósításához is hozzájárul.  (Mindkét csereprogram munkanyelve az angol.) A 

munkafüzet beszerzését az angol nyelvi munkacsoport és a szülői munkaközösség felkérése 

alapján az Egyesület biztosította.  

 

 Környezettudatosságra nevelés  

- HULLADÉKGYŰJTÉS az udvari játszóvár felújításának támogatására 

 Az udvari játszóvár, amely az alsós gyerekek egyik kedvenc játéka, mintegy 10 éves 

használatot követően a tavalyi évre balesetveszélyes állapotba került, ezért a tanulók nem 

használhatták a tanítási idő utáni szabad játék alkalmával. Az alsós tanítók jelzését követően 

az iskola vezetése és műszaki szakértő szemléjén megállapítást nyert, hogy a szerkezet 

gazdaságosan már nem újítható fel, így teljes cserére van szükséges. 

Az Egyesület céljai között megjelölt környezettudatos nevelés keretében meghirdetett 

hulladékgyűjtést az Egyesület tagjai készítették elő, szervezték meg és bonyolították le. 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 
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(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. 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. 

 

 Egészséges életmódra nevelés  

- Az udvari JÁTSZÓVÁR FELÚJÍTÁSA 

Az Egyesület végezte a kivitelező kiválasztását, a kapcsolattartást, a megrendelést és a 

fenntartó képviselőjével a játszóvár átvételét. Az új játékvár kiválasztásához felvettük a 

Szülői Munkaközösség vezetőivel is a kapcsolatot és a velük történt egyeztetések után 

született meg a végleges döntés. A gyermekek a játékvárat nagy örömmel vették birtokba. 

Ennek a projektnek a megvalósításával a szabad játékidő egy tartalmas és mozgással teli 

eltöltéséhez teremtette meg az Egyesület a Szülői Munkaközösséggel karöltve a megfelelő és 

biztonságos tárgyi feltételeket, valamint sikerült javítanunk az iskolai tárgyi környezetet. 

 

3. Közösségformálás, - építés 

- TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS SZERVEZÉSE  

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth 

utcai feladatellátási helyének 8.a osztálya Szülői Munkaközössége Egyesületünket kérte fel, 

hogy segítsen a tanulmányi kirándulás megszervezésében. 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.  
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- ELSŐSAVATÁS 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. 

 

- 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. 

 

- KARÁCSONYI KONCERT  

A karácsonyi koncert, mint kulturális esemény előkészítésében és megszervezésében az 

Egyesület oroszlánrészt vállalt. A fellépő diákcsoportok szüleik és tanáraik nagy örömére 

változatos előadásokat mutattak be, amelyek alkalmával bizonyították együttműködési 

készségüket. A közönség tanúja lehetett annak, hogy hogyan tudnak az egészséges és a 

fogyatékkal élő gyermekek egyenrangúként (mindannyian tudásuknak, fejlettségi szintjüknek, 

és képességeiknek megfelelő módon) együtt szerepelni egy magas színvonalú eseményen. Az 

előadás segített az érzékenyítésben, ezen hátrányos helyzetű csoport társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítésében, és az empátia mélyítésében. 

 

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 JUTALMAZÁSa  

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.  
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III. Az egyesület 2018. évben végzett tevékenysége időrendben 

Január  

Február Tánciskola megszervezése 

Március Tánciskola záró rendezvényének megszervezése 

Április 
Tánciskola záró rendezvényének megszervezése, lebonyolítása 

Hulladékgyűjtés az udvari játszóvár felújításának támogatására 

Május Ballagási meghívók beszerzése 

Június 

Tanulók, szülők munkájának jutalmazása 

Tanulmányi kirándulás szervezése  

 

Július  

Augusztus 

Iskolai pólók beszerzése 

Iskolai nyakkendő beszerzése 

Elsősavatás ajándékai 

Szeptember 
Játszóvár felújítása 

„SULIZSÁK” akcióban való részvétel 

Október Project 2 Fourth Edition Munkafüzet beszerzése 

November  

December 
Karácsonyi koncert 

„KÉK VÖDÖR” akcióban való részvétel 

 

Debrecen, 2019. május 30.    

 ………………………………………. 

    Csomorné Albert Tímea Katalin 

            elnök 


