A Humán munkaközösség munkaterve a
2018/19-es tanévre

Készítette: Nyitrai Katalin
munkaközösségvezető

2018. szeptember 7.

I . A munkaközösség tagjai, szakok:
1.Nyitrai Katalin - magyar mk.vezető, általános felelős, ünnepélyek
2.Horváth Erika – magyar nyelvtan, kompetencia
3. Melisné Petrovszki Andrea - német nyelv nyelvszakosok koordinálása, verseny időpontok
4.Molnár Ottó történelem ünnepélyek,megemlékezések,kerületi

kapcsolattartás a szakon

5.Deák Rita - angol nyelv angolos műhelymunka irányítása
6.Némethné Schilling Szilvia – versenyek, faliújság
7.Tóth Etelka - angol nyelv angol nyelvi házi versenyek

II. A munkaközösség célja:
Azonos műveltségi területen működő pedagógusokként a közös minőségi és szakmai munkára,
annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére hoztuk létre a humán munkaközösséget.
Szakmai munkaközösségünk az intézmény pedagógiai programja, munkaterve valamint az
adott közösség javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint
tevékenykedik.
Munkaközösségünk célja az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka. Fontosnak tartjuk
a tanórákra való magas szintű készülést, és ezáltal szeretnénk a legjobb eredményeket elérni
tanulóinkkal. Feladatunk a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben
használandó tudásanyag átadása. Megalapozzuk tanítványaink viszonyát a nemzeti és
egyetemes kultúrához. Átélhetik a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem és a magyar
kultúra más ágazatainak elválaszthatatlanságát. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a
készségfejlesztésre, a munkafegyelemre és a kulturált viselkedésre.


az országos kompetencia-mérésre való felkészülés



egységes követelményrendszer betartása



kerületi versenyeken való részvétel illetve versenyek magas színvonalú megrendezése



felzárkóztatás és tehetséggondozás



iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezése, dekoráció készítése



tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése



az empátia, tolerancia, egymásra figyelés erősítése



a továbbtanulók sikeres szereplése a felvételin

III. A munkaközösség feladatai:


a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység összehangolása



tanmenetek készítése, ellenőrzése



egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos
ellenőrzése, mérése, értékelése



pályázatok, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása



a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének segítése



a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése



iskolai műsorok összeállítása, betanítása



az iskolában használandó tankönyvek kiválasztása.

IV. Munkaközösségünk által vállalt ünnepélyek, megemlékezések
szeptember 30.- A magyar népmese napja - Nyitrai Katalin
október 6. - Az aradi vértanúk ünnepe – Molnár Ottó
Okt 23. – Nyitrai Katalin
január 22. – A magyar kultúra napja –Nyitrai Katalin
február 25. A kommunizmus áldozataink emléknapja – Molnár Ottó
Április 11. Költészet Napja – Némethné Schilling Szilvia
Június 5. Nemzeti összetartozás napja – Molnár Ottó

V. Éves tematika/események, felelősök

SZEPTEMBER
14. Az éves munkaterv összeállítása - Nyitrai Katalin
14. Éves tervezés, a tanmenetek elkészítési határideje - mindenki
28. Év eleji szaktárgyi felmérések: nyelvek nyelvtanárok
szövegértés, helyesírás magyartanárok
28.Rádiós műsor: A magyar népmese napja – iskolarádió - Nyitrai Katalin 5.z

OKTÓBER
1. Jelentkezés a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre
osztályonként legalább egy csapattal - magyartanárok
5. Rádiós műsor: Az aradi vértanúk ünnepe – Molnár Ottó
19.Iskolai ünnepség 1956.október23. 7.z Nyitrai Katalin

NOVEMBER
9. Kerületi Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny a tanítók,
3 – 8. évfolyamon magyartanárok
21. Nyílt nap - szaktanárok
Simonyi Zsigmond kerületi helyesírási verseny (az időpont még nem ismert)

DECEMBER
Adventi készülődés: mesék, vesek,történetek a karácsonyról

JANUÁR
19.A központi felvételi időpontja

20.Félévi felmérések szaktanárok
21. Rádiós műsor:A Magyar kultúra napja, Nyitrai Katalin

FEBRUÁR
25. Rádiós műsor:A kommunizmus áldozatainak napja,Molnár Ottó

MÁRCIUS
22. Mátyás király élete és kora – zenés irodalmi és történelmi vetélkedő, Molnár Ottó, Nyitrai
Katalin

ÁPRILIS
9.Nyílt nap
11.Rádiós műsor: A Költészet napja, Némethné Schilling Szilvia

MÁJUS
22. Idegen nyelvi mérés
27-28. Vizsga 7. Évfolyam
29. Kompetencia mérés

JÚNIUS
4. Nemzeti összetartozás napja
14. Ballagás, évzáró

Megjegyzés: A többi kerületi magyar, angol, illetve történelem verseny időpontja még nem
ismeretes.

TERVEZETT ANGOL NYELVI VERSENYEK, PROGRAMOK

Egész évre tervezett programok a lehetőségeknek megfelelően:
- levelezés angol nyelven
- e-twinning project készítése
- tanárasszisztens fogadása
- angol-német projekt hetek, programok
Versenyek:
- betűző verseny ( október eleje)
- játékos verseny ( december)
- vers- és mesemondó verseny ( február)
- Spelling Bee: angol nyelvi betűző-helyesírási vetélkedő
- kerületi szintű játékos csapatverseny szervezése 5-6. osztályosok számára
- a kerületi munkaközösség által szervezett versenyek
- esetleges levelezős vagy nem iskolai szervezésű versenyek
- külső programok
Az időpontok az iskolai programokhoz fognak igazodni.

