
SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

a „Jelenben a jövőnkért” Egyesület (Továbbiakban Egyesület)  

2020. 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. 

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 

 

 



II. Az egyesület 2020. évben végzett tevékenysége 

 

1. Közösségformálás, - építés 

- SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG BÁLJÁNAK TÁMOGATÁSA 

Az iskolai közösség fontos részét képezik a szülők. Az általuk szervezett hagyományos ú.n. 

„Szülői Bál” támogatásával az Egyesület hozzájárult a közösségépítés segítéséhez. 

 

- ELSŐSAVATÁS  

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. 

 

2. 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. A járványhelyzet miatt a nagyszabású záró rendezvény ebben az 

évben elmaradt.  

 



- BALLAGÁSI TARISZNYÁK ÉS DVDk beszerzése 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth 

utcai feladatellátási helyének 7.-es osztályai felkérésére a ballagási tarisznyák beszerzésében 

segített az Egyesület.  

 

- Tanulók munkájának JUTALMAZÁSa  

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

tanulóknak az iskola vezetése a ballagási ünnepség keretében 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 második alkalommal. Idei díjazottaink: 1 néptáncos tanítványunk, valamint 

egy matematikus és egy természettudományos diákcsapat.  

 

Debrecen, 2021. május 27.  


