
 

 

Próbáld ki magad a tanár szerepében!!! Na; persze…, ez nem arról szól, hogy milyen érzés 

érdemjegyet adni… Hanem arról, hogy milyen másoknak segíteni tanulni, azoknak, akiknek valami miatt 

nincs erre lehetőségük úgy, mint neked. Légy segítségére kortársaidnak!  

Ez egy komoly munka! A Lévayban mi szeretnénk azzal értékelni a munkádat, 

hogy ha sikerült elkészítened egy tanegységet, amit a mentorod is jóváhagyott, 

akkor azért kaphatsz egy szorgalmi ötöst a tantárgyhoz kapcsolódóan. 

A csatolmányban megtalálhatod azokat a tantárgyakat és tanároknak a névsorát, akik tudnak ebben téged 

támogatni. Fontosak a következők is: 

 Nem minden tantárgynál és anyagrésznél jó ezt beépíteni az értékelésbe, ebben szuverén döntési 

lehetősége van minden szaktanárnak.  

 A megszerzett szorgalmi jegy nem jelenti azt, hogy mentesülsz az aktuális tananyag számonkérése 

alól.  

 Ezen túl abban is szabad döntése van egy szaktanárnak, hogy egy félévben 1-2-3(-?) ilyen szor-

galmi ötöst szerezhetsz.  

 Természetesen a félévi és az év végi értékelésbe mindenképpen beleszámít az ily módon szerzett 

jegy. 

 Ebben a motivációs környezetben már IKSZ-es órát nem tudunk neked felszámolni a tananyag 

készítéséért és gondozásáért.  

o Ugyanakkor dönthetsz úgy is, hogy IKSZ-es órákért végzed ezt a szolgálatot, akkor vi-

szont Panka néni felé mindenképpen jelezd ezt a szándékodat és vele egyeztess a további 

feladatokról. 

Mit kell tenned, ha szeretnél belevágni? 

 Tájékozódj a két lehetőség honlapján arról, hogy mit is kíván a folyamat attól, aki részt vesz benne. 

 Próbáld kideríteni, hogy mely tantárgy(ak) keretén belül próbálnád ki magad. Erről első körben 

érdemes az osztályfőnököddel is konzultálni. 

o Mindenképpen jó, ha tudja rólad az osztályfőnököd, hogy milyen értékes „fába vágtad 

bele a fejszédet”. 

 Döntsd el, hogy IKSZ, vagy ötös… 

 Ha ötös, akkor nézd meg, hogy a szaktanárod benne van-e a támogató szaktanárok csoportjában 

(kaphatsz-e abból a tantárgyból szorgalmi ötös(öke)t. 

 Személyesen konzultálj vele az elképzeléseidről. Hallgass a tanácsaira! 

 Ha minden jelzés Zöld, akkor jelentkezz be a programba a regisztrációs felületen. 

o Innentől már a program koordinátorok irányítják online a folyamatot. 

o A Lévayban SKU tanárnő tud segíteni téged, ha bármilyen kérdésed van. 

 Az elkészült és jóváhagyott tanegységedről tájékoztasd a szaktanárodat. 

 Kövesd figyelemmel azt, hogy megkaptad-e az ötöst! 

 

KAT-E-DRÁRA FEL!!! 



 

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUSOK  

A 2018-2019-ES TANÉVBEN: 

 

A minden jelölés azt jelenti, hogy az érintett pedagógus az általa tanított tantárgy(ak) minden évfolya-

mán elképzelhetőnek tartja a szorgalmi jegy szerzését. Ha csak a tantárgy neve szerepel a pedagógus 

mellett, akkor abból a tantárgyból minden évfolyamon. 

 

Ábrám Tibor    Minden 

Adamcsik Dávid   Minden 

Bacsóné Szabó Renáta   Német 11. és 12. évf. 

Barócsi Angéla    Minden 

Bikova Marianna   Informatika 9. évf. 

Borosné Répási Rita   Minden 

Dr. Farkasné Sajó Márta  Előzetes személyes egyeztetéssel lehet róla szó 

Dr. Rózsáné Nagy Mónika  Angol 11. évfolyam, Matematika 11 és 12. évf. 

Dr. Szilágyiné Rádai Gabriella  Földrajz-rajz 10 évf. 

Dr. Velkey Lászlóné   Informatika 11. évf. 

Dr. Vonáné Vincze Viktória  Minden 

Kiros Eszter    Minden 

Kiss István    Matematika 10 és 11. évf. 

Kissné Fodor Tímea   Fizika tagozat 

Kollár Enikő    Angol 10. évf. 

Kulcsárné Egeresi Enikő  Minden 

Lengyelné Csőry Barbara  Minden 

Lenkei Éva    Előzetes személyes egyeztetéssel lehet róla szó 

Lévai Attila    Angol 11. évf. első nyelv 

Madarász Péterné   Angol  

Mártonné Kiss Ágnes   Minden 

Molnár Csaba    Előzetes személyes egyeztetéssel lehet róla szó 

Molnárné Litványi Krisztina  Előzetes személyes egyeztetéssel lehet róla szó 

Pap Erika     Minden 

Pozsárné Szilágyi Erzsébet  Minden 

Skultéty Zoltánné   Minden 

Sipos Tamás    Minden 

Szilágyi Benjámin   Informatika 7. évf. 

Takács Judit     Minden 

Tóthné Nagy Anikó   Minden 

Zsolnai Beáta    Minden 

 

 


