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Keleti István AMI és Művészeti Szakgimnázium –  

Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium 

Beszámoló 2020-2021 

 

 Megvalósult feladatok:  

o Valamennyi tervezett programunkat megt tudtuk valósítani, még részben más 

formában is, mint a korábbi években szoktuk. A felvételi folyamat átalakítása, 

illetve a félévi mustrák hiánya volt a legnagyobb változás. Júniusban 

valamennyi csoport olyan extra impulzusokat kap majd a tanórákon kívül, 

melyek valamelyest tompíthatják a vírushelyzet okozta károkat. 

o A feladataink színvonalát, hangulatát jelentősen befolyásolta az, hogy 

elveszítettük egyik diákunkat. Ezt a traumát megpróbáltuk szakemberek 

bevonásával kezelni. Az osztályfőnök és a drámatanárok sokat segítettek abban, 

hogy az érintett csoport tovább tudjon lépni. 

 

 Összetétel, személyi feltételek:  

o A tanév során komoly kihívást jelentett az online jelenlét, a drámaórák 

digitalizálása. Ezzel együtt is sikerült pályázati programokat menedzselni, és 

május-júniusban minden vizsga, mustra meg tudott történni. Kulcsszerepe volt 

a drámatagozaton a KIMI-órák menedzselésében is az osztályfőnököknek. 

o A tanév végén minden kollégával hatszemközti beszélgetéseket folytattam 

Perényi Balázs segítségével. Ez segített abban, hogy átlássuk: ki hol tart a saját 

szakmai fejlődésében, milyen célokat, intézményi feladatokat érdemes 

megfogalmazni a jövőben. 

o Fontos viszont nagyon sokat javítani azon, hogy mi és a kollégák időben 

kommunikáljunk egymással. A KIMI-vel való kapcsolattartás is akadozott az 

online térben, ezen a jövőben változtatnunk kell. 

o Szeretnénk időszakosan értékelő értekezleteket tartani (ennek pontos időpontjait 

tervezzük meg előre az év elején), de még fontosabb, hogy legyenek havi 

rendszerességgel hármas találkozók igazgató, tagoztat- és szakmai vezető 

között, hogy azokon egyeztessük a teendőket, és ne csússzon el a 

kommunikáció.  

o Évfolyamfelelősök választása: az olajozottabb kommunikáció érdekében 

kérem, hogy legyen egy személy minden osztályból, aki legalább kétheti 

rendszerességgel kommunikál velem az osztályban zajló aktuális történésekről.  
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 Belső szakmai programok:  

o az évvégi mustrák és a vizsgák igen jól szervezettek voltak, és magas 

színvonalon zajlottak, és bár nem szerveztünk külön értekezletet, jó 

gyakorlatként a történtek értékelése a programok után, magas belső részvétel 

mellett megtörtént.  

o Problémát okozott ugyanakkor a  szülők beengedése, a vírushelyzet miatt csak 

korlátozottan tudtak jelen lenni.   

 

 Távlati tervek: 

o Drámatábor: szeretnénk a következő tanévben is megszervezni, ennek 

előkészületei a nyáron meg kell, hogy történjenek. Ebben a tanévben nem tudott 

megtörténni, amit terveztünk (nem keveredhettek az évfolyamok), de 

reményeink szerint 2021 szeptemberében megvalósulhat az összművészeti 

alkotófolyamat. 

o Szeretném folytatni Koromné Beck Zsuzsanna igazgatónő halála következtében 

kialakult találkozásokat. A tragédia összehozta a kollégákat, és olyan 

beszélgetések történtek meg, melyek az előző évtizedben nem. Ezek folytatása 

rendkívül fontos lenne. 

o Honlapfejlesztés: a tagozathoz tartozó honlap fejlesztése rendkívül fontos 

lenne, a KIMI-együttműködés bemutatására is remek terep. 

o Jubileum: a 40 éves drámatagozati születésnapot vonjuk össze az iskola 150 

éves fennállásának ünneplésével. A drámatanároknak hangsúlyos részvétele 

nagyon fontos lenne a gála megszervezésében. 

 

 

Budapest, 2021. június 15. 

 

 

Meleg Gábor 

telephelyvezető 

 


