Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre
a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.
/Janikovszky Éva: Ők ma gyerekek/
A 2014/15-ös tanév egyik meghatározó feladata a pedagógusminősítést,
országos pedagógiai szakmai ellenőrzést, intézményi önértékelést előkészítő
munkák voltak, melyek minden intézményünkben sikeresen lezajlottak.
Másik változás a tanügy-igazgatási dokumentumok használatát érintette,
melynek helyes vezetését a következetesen lezajló belső ellenőrzések
segítették. Mindeközben pedagógusaink változatlan szeretettel és figyelemmel
fordultak a gondjaikra bízott gyerekek felé egy olyan nagy család légkörét
megteremtve, ahol valóban lehet tudásban és hitben növekedni.
Miskolci Görög katolikus Általános Iskola
Az idei év leglátványosabb feladata és eseménye az óriási beruházás,
„Mozgás-, közösség- és oktatásfejlesztési háttér megteremtése a Miskolci
Görög Katolikus Általános Iskolában” elnevezésű európai uniós projekt
megvalósulása volt, mely elhúzódott a tanév végéig. Köszönjük a tanárok,
gyerekek, szülők türelmét és a szülők kimagasló segítségét az idei év
feladatainak a megoldásában.
A projekt eredményeképpen jelentősen kibővült és megszépült az iskola,
valamint rengeteg új eszközzel gyarapodott. Megvalósulhatott az intézmény
akadálymentesítése is, melynek köszönhetően ez évtől már látássérült –
gyengénlátó tanulók, a 2015/16-os tanévtől pedig mozgássérült tanulók
nevelés-oktatását is felvállalja az iskola.
A rendkívüli körülmények dacára éppolyan igényes oktató-nevelő munka
zajlott az iskolában, mint az előző években. A sokféle közösségi és lelki
program zöme most is megvalósulhatott (családcsoport, rekollekciók,
csodapatika, kántálás, kirándulások, pedagógus bográcsozás, stb.), sokat
jelentett a fenti kápolna megépülése, melyben már osztály-liturgiákat is
tarthattunk.
A minőségirányítási program keretében kitöltött véleménykutató
kérdőívek a szülők elégedettségéről tanúskodnak. Szociometriai mérés, mely
a gyerekek osztályközösségben elfoglalt helyét vizsgálja, valamint
tehetségtérkép készítése is segíti a szakmai munka hatékonyságát.
Büszkék lehetünk kisdiákjaink kimagasló versenyeredményeire: az 505
tanuló közül 132 ért el rangos helyezést országos, megyei és városi
versenyeken

Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola
Edelényi iskolánk is óriási mértékben megújult egy ÉMOP pályázatnak
köszönhetően: „Kősziklára Építünk” Görögkatolikus oktatási intézmény
fejlesztése Edelényben.
Nemcsak kívülről szépült meg, hanem a tárgyi feltételek is soha nem
látott mértékben korszerűsödtek: többek között a gyerekek gerincét kímélő
ergonometrikus székek, 75 négyzetméteres, egész falat borító mászófal,
ízületkímélő, pontelasztikus sportburkolat a tornatermekben, modern
természettudományos labor gazdagítja az itt tanuló gyerekek lehetőségeit.
Nyílászárócserére és fűtéskorszerűsítésre is sor került ebben az évben.
A felújítás ideje alatt hosszú hónapokra sok osztály számára szorított
helyet a település másik görögkatolikus iskolája, a Szent János
Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, valamint a Művelődési
Központ. Köszönet testvéri támogatásukért. Az új környezet adta
frissességgel folytatja az iskola a gyerekek lelki-szellemi formálását,
tehetséggondozását
angol
nyelv,
matematika-logika,
anyanyelvkommunikáció és sport területen, a művészeti iskolának köszönhetően a
hangszeres zeneművészet, néptánc valamint a grafika és festészet világában
is. Több gyermek tett sikeres középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből. Az
aggteleki nyári tábor és angol nyelvi tábor az idén is megvalósulhatott.
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola Rakacaszendi Tagintézménye
Mivel az előző évben nagyobb felújítás történt az intézményben, az idén
csak kisebb beruházások valósultak meg. Az udvarra kalandpark elemet
telepítettünk, háztartási és kerti gépeket vásároltunk. Az óvoda egy vegyes
életkorú csoporttal, az iskola egy összevont osztállyal működik, mely
csoportbontásban két osztályteremben tanul. Sok gyerek vett részt az
Istenszülő Oltalma Ifjúsági Pontban tartott délutáni foglalkozásokon,
melyeket a Miskolci Egyházmegye biztosított pályázat segítségével tanoda
jellegű szolgáltatás keretében 2013. szeptembere és 2015. júniusa között. Itt
a gyerekek többek között citerázni tanulhattak, kézműveskedtek,
kirándultak, sportoltak. Sikeresnek és fontosnak tartjuk a gyerekekkel való
foglalkozás ezen formáját, bízunk benne, hogy a folytatás módját a jövő
tanévben is megtaláljuk. Belső ellenőrzésre is sor került az idén, hogy az
intézmény működésének hatékonyságát ezzel is segítsük.
Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda
Az iskolába rendkívül különböző körülmények közül érkeznek gyerekek
(50,2% a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya, ami jóval
magasabb a megyei átlagnál), akiknek hatékony oktatására és nevelésére az

Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése tűnik a legcélravezetőbbnek. A
tehetséggondozás és felzárkóztatás érdekében a 26-28 fős osztályok
csoportbontásban tanulnak. Az intézmény sokféle programmal, képzéssel
segíti tanulói sokoldalú fejlődését. Az ezekhez szükséges anyagi feltételek
nem elhanyagolható részét pályázati forrásból nyeri. (Türr István Képző és
Kutatóintézet TÁMOP pályázata, Eötvös József Program, sportolást-és
egészségmegőrzést segítő TÁMOP pályázat, Útravaló, Út a szakmához, GYEP)
Ebben az évben Educatio-s pályázatból sikerült jelentősen megnövelni a
tanárok és diákok számítógép hozzáférési lehetőségeit. Az önkormányzat
felajánlotta az iskolával szomszédos telek egy részét, hogy az udvar
bővülhessen, ahol elkészült a régóta tervezett játszótér szintén pályázati
segítséggel. A Barátság-ház tárgyi felszereltsége gyarapodott, kerítése
megépült, kezdetét vette a kertgondozás. Könyvtára már főállású
könyvtárossal működik, ahol a gyerekeknek író-olvasó találkozó keretében
alkalma nyílik megismerkedni kortárs írókkal, költőkkel (pl. Csorba Piroska
miskolci író-költőnővel és Fecske Csaba költővel). A Szent Efrém Férfikar
ebben az évben is ellátogatott az iskolába, és rendhagyó egyházi-ének órát
tartott mindenki örömére. Szép eredményeket értek el az iskola tanulói
körzeti és megyei versenyeken matematika, német, hittan és informatika
tantárgyakból.
Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Homrogdi
Tagóvodája
Az Óvoda a Tevékenység-központú Óvodai Nevelési Programot adaptálta,
melyet Kompetencia alapú óvodai neveléssel egészít ki és önálló intézményi
innovációként kidolgozta a „Környezettudatos magatartás kialakulásának
programját” is. Az óvodában két csoport működik, melyekbe az idei nevelési
évben 41 gyermek járt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya
jelentősen magasabb (22,2%-kal), mint a járásban. Már középső csoporttól
alkalmazzák a DIFER fejlődésvizsgáló rendszert, hogy elősegítsék a gyerekek
iskolaérettségének
kialakulását,
iskolakezdésének
sikerességét.
Az
óvodapedagógusok és dajkák a gyerekeket szeretetteljes gondoskodással
nevelik, mely elengedhetetlen a gyermekek harmónikus fejlődéséhez és
keresztény hitük megalapozásához. Beindult a valamennyi dolgozóra
kiterjedő belső szakmai ellenőrzés, mely biztosítja a minősítési eljárásba való
bekapcsolódás zökkenőmentességét.
Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda selyebi
tagintézménye: Szent Gergely Görögkatolikus Általános iskola és Óvoda
A szép természeti környezetben, de kívülről felújításra szoruló
reprezentatív épületben otthont kapó általános iskola két osztállyal
(összevont 1-3. és 2. osztály), az óvoda 1 csoporttal működik. Jövőre plusz

egy osztályt kell indítanunk a növekvő létszám miatt, melyet egy, az
önkormányzat tulajdonában lévő tágas helyiség használatbavételével tudunk
megoldani. Az intézmény kihasználtsága optimális. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók aránya az iskolában 97,2%, az óvodában 84,6 %, mely sok
kihívás elé állítja a pedagógusokat és munkatársaikat. Nagy hangsúlyt
fektetnek a felzárkóztató – és fejlesztő foglalkozásokra, valamint a gyerekek
hitéleti nevelésére. Nagy jelentősége van a gyerekek személyiségének és
értelmének formálásában az itt zajló igényes zenetanításnak (zeneiskolai
tanórán, citeraszakkörön, énekkaron). Az intézmény szoros kapcsolatot ápol
a homrogdi anyaintézménnyel közös programok, versenyek és pályázatok
szervezésével.
A
gyerekeket
autóbusszal
hordják
Homrogdra
gyógytestnevelésre, kulturális programokba vonják be őket: kastélylátogatás,
jutalomkirándulás a Fővárosi Nagycirkuszba, néptánc-találkozó, bábszínház.
Az intézményben jól működik a belső ellenőrzés rendszere.
Angyalkert Görögkatolikus Óvoda
Az intézmény 3 csoportjába ebben a nevelési évben összesen 67 gyermek
járt. A kétszintes épület tárgyi feltételei tovább javultak: idén például
gyermekfektetők-és ágyneműk, valamint a pedagógiai munka fejlesztését
célzó IKT eszközök beszerzése valósult meg, két csoportszoba pedig új
asztalokat és székeket kap a nyár folyamán.
A nevelési program kiemelkedő területei az egészségfejlesztés,
környezetvédelem, tehetséggondozás, melyek megvalósulását több nyertes
pályázat is támogatta. Mindezek mellett a keresztény hit magvait a nevelők
értő kézzel és szívvel plántálják a fogékony gyermeki szívekbe.
A Művelődési Ház bábszínház előadásait, és a Gyermekek Háza sokszínű
foglalkozásait rendszeresen látogatják a gyerekek
A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek bevonásával fejlesztő
foglalkozásokon és tehetséggondozáson vehetnek részt a gyerekek.
Szemmel látható volt a szakmai munkaközösség aktivitása, mely
számtalan bemutató foglalkozást és tapasztalatcserére alkalmat adó
találkozót szervezett a görögkatolikus társóvodák óvónőivel együttműködve.
Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda
A sárospataki óvodánkban három vegyes életkori összetételű csoportban
81 gyermeket neveltünk ebben a nevelési évben. Az óvoda pedagógiai
programjában törekszik arra, hogy megtalálja az egyensúlyt a
készségfejlesztést célzó tevékenységek és a gyermekek számára alapvetően
fontos önfeledt játék között, de kiemelten fontos szerepet kapnak a
keresztény hit világát feltáró tevékenységek is. Jelenleg integráltan nevelnek
egy mozgáskorlátozott gyermeket, melyhez a tárgyi és személyi feltételeket
megteremtettük. A pedagógiai szakszolgálattal együttműködve az arra

rászoruló gyerekek logopédiai, mozgás- és pedagógiai fejlesztésben
részesülnek. A Tehetséggondozó Műhelyekben képzőművészet, bábozás,
hangszeres zenetanulás, zeneovi és néptánc képzésbe kapcsolódhatnak be a
gyerekek. A belső ellenőrzések, melyek a foglalkozások megfigyelésén kívül a
dokumentumok vezetésének pontosságára is kiterjedtek, a tervek szerint
lezajlottak. Az idei nevelési évre kitűzött udvari játékok karbantartása és
átalakítása reményeink szerint a jövő évben meg fog valósulni.
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Művészeti
Iskola Oltalom Tagóvodája
Az óvoda 6 csoportjába 161 gyermek jár, a férőhelyek kihasználtsága
optimális. Alternatív pedagógiai programja a gyerekek érzelmeire épít,
különös hangsúlyt fektetve a művészeti eszközök használatára. A gyerekek
tevékenységeit és programjait átszövi a keresztény tanítás tematikája. Az
intézmény tárgyi ellátottsága megfelelő, ebben az évben szülői támogatásból
sóbarlang került kialakításra. Az idei év színfoltjaként tarthatjuk számon a
szülők kezdeményezésére megrendezett jótékonysági Retro Discot és a
farsangot, mely a Művelődési Házban valósult meg, és zenés táncház
valamint élő zene tette még hangulatosabbá. Örömmel látjuk a szülők aktív
együttműködését, mellyel támogatják az óvoda nevelő munkáját. A belső
ellenőrzések itt is az ütemterv szerint lezajlottak.
Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
A 2014/2015-ös nevelési év legfontosabb változása, hogy a Bocskai úti
tagóvoda levált és helyette a Soltész Nagy Kálmán utcán indult új vegyes
életkori összetételű óvodai csoport 28 fővel. A görögkatolikus iskola közelsége
kedvez az óvoda kihasználtságának, udvara és könyvtári állománya még
fejlesztésre vár.
A Szentpéteri kapuban található székhelyintézményben a szülők igénye
alapján néptánc, balett és judo foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Az
egészségnevelésre, mozgásfejlesztésre és természetszeretetre nagy hangsúlyt
fektetünk. Az udvar új játékeszközzel bővült és 20 tujával szépült a Bosch
cég jóvoltából. Örömmel látjuk, hogy sikerült jó munkahelyi légkört
teremteni és a pedagógusok fluktuációját lecsökkenteni, sőt, a közösség
belső kohéziója kialakulóban van. Rendszeresek a szakmai konzultációk és
foglalkozáslátogatások.
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola
Az iskola eredményes tanévet tudhat maga mögött. A szakképzésben
bekövetkező képzésszerkezeti változásokhoz jól adaptálódik, az új, komplex
szakmai vizsgák megszervezése sikeresen megtörtént, melynek során
pénzügy-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, vám-, jövedéki és

termékdíj ügyintéző valamint ügyviteli titkár szakképesítések megszerzésére
került sor.
A 2015/16-os tanévtől új szakképzésként államháztartási ügyintéző
képzést indítunk, melyhez a szükséges tárgyi és személyi feltételeket
megteremtettük.
Fennakadást
okoz,
hogy
a
szakmai
érettségik
vizsgakövetelményei még nem ismertek, így az elő– és felkészítő munkák
nehézségekbe ütköznek. Az iskolaépület modernizálása tovább folytatódott:
KEOP pályázat keretében kicserélésre kerültek a tornatermi épület
nyílászárói, napkollektorok és napelemek kerültek felszerelésre, illetve új
kerítést is építtettünk.
Az iskolában minden munkaközösség aktívan és hatékonyan végzi
munkáját, a beszámolók alapján fiatalos, összetartó tantestület képe
rajzolódik ki. Minden osztályfőnök munkáját társosztályfőnök segíti, ami
nagyon hasznosnak bizonyul a gyakorlatban. A diákok mindennapjaiban
iskolapszichológus is jelen van, akihez problémáikkal egyéni tanácsadást
kérve is fordulhatnak.
A rendkívül gazdag közösségi, lelki, idegennyelvi és szakmai programok
közül ebben az évben kiemelkedik négy külföldi út: egy tíznapos
tanulmányút Brüsszel-Párizs-London úticélokkal, egy angliai út, egy erdélyi
kirándulás és túra a Magas-Tátrába.
Az idegen nyelvi munkaközösségek munkáját angol és francia anyanyelvi
lektorok segítik. Az iskola kapcsolatban áll nyelviskolákkal is, melyek által
szervezett versenyeken és próbanyelvvizsgákon szép eredményeket érnek el
diákjaink.
Örülünk az Avasi Gimnázium Francia Filmtörténeti városi
versenyén induló tanulóink első helyezésének. Az angol nyelvi
munkaközösség módszertani megújulásra törekszik, melynek érdekében
jövőre az országban elsőként alkalmazza a Learning/Lesson Study
programot.
A szakképzés magas színvonalát mutatja 5 tanuló OSZTV versenyen elért
kimagasló eredménye, melynek következtében teljes vagy részleges
felmentést kaptak a szakmai vizsgák alól.
Idén először a Miskolci Egyetemen a történelmi egyházak és az
Ökumenikus Egyetemi Lelkészség nyílt napot szervezett, amit a rajta részt
vevő diákok hasznosnak ítéltek meg.
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
Az idei tanévben megvalósultak azok a beruházások, melyekre a
szakképzésben bekövetkező változások miatt égető szükség volt. Az új
környezetvédelmi technikusi képzés környezetvédelmi laboratórium és
tanműhely kialakítását igényelte, a megszűnő webmester-képzés helyett
induló informatikai rendszergazda-képzés pedig új oktatóterem létesítését
tette szükségessé. Terveink szerint a jövő tanítási évben a 15. évfolyamon új

szaktechnikusi osztályt is indíthatunk. Az informatikai fejlesztés fenntartói
és pályázati támogatásból a tanári szobára illetve a gazdasági irodára is
kiterjedt, melynek eredményeképpen minden tanár egyénileg csatlakozhat az
iskolai hálózathoz. Az iskola fogadja a testi fogyatékossággal rendelkező
diákokat is: szeptembertől újabb mozgássérült tanuló kezdi meg itt
tanulmányait. A nemrégiben megújult könyvtárat gyengénlátó diákok is
használhatják egy felolvasó szoftver segítségével. A 2011-ben alapított iskola
számtalan
módon
képviseli
egyházunk
lelkiségét.
A
térségben
megfogalmazódó közismereti és szakmai képzést érintő igényekre érzékenyen
figyel és reagál. Örvendetes tény, hogy az intézménybe járó tanulóink
létszáma folyamatosan növekszik, az érettségire felkészítő digitális
középiskola keresett oktatási forma a már nem tanköteles korúak körében.
Az iskola virágzó kapcsolatot tart fenn a térség iskoláival (pl. kerékpáros
nap, infomeccs), diákjaink az edelényi kastély megújuló életének aktív
részesei. A diákok örömmel üdvözlik az évente megszervezett bécsi utazást. A
tehetséggondozás, a közép- és emeltszintű érettségire felkészítő foglalkozások
és az elismerést szolgáló leleményes jutalomformák sokat segítenek a szép
tanulmányi és versenyeredmények elérésében.
Köszönjük minden pedagógusunk és dolgozónk egész évi
munkáját.
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