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I . A munkaközösség tagjai, szakok:  
 
 
1.Nyitrai Katalin -  magyar mk.vezető, általános felelős, ünnepélyek 
2.Horváth Erika - kompetencia 
3.Melisné Petrovszki Andrea  - német nyelvi versenyek, időpontok 
4.Molnár Ottó történelem ünnepélyek,megemlékezések,kerületi    kapcsolattartás a szakon  
5.Deák Rita -  angol nyelv angolos műhelymunka irányítása  
6.Bölcsföldi Petra – könyvtár, faliújság, házi versenyek 
7.Szabó Andrea -  angol nyelv angol nyelvi házi versenyek  
 
 

Legfontosabb küldetésünknek tekintjük, hogy olyan tudást adjunk át a 
tanulóknak, amely biztos alapot nyújt, és képessé teszi őket a 

továbbhaladásra, a további boldogulásra.Törekszünk a megfelelő szóbeli 

és írásbeli kommunikációs készség, a véleménynyilvánítás megfelelő 

módjának kialakítására. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék irodalmi értékeinket, 
szeressenek olvasni, ápolják anyanyelvüket. Szeretnénk, ha tisztában 

lennének az alapvető történelmi eseményekkel, tényekkel és 

összefüggésekkel, ha értenék a társadalmi cselekvések okait és okozatait, 

és ennek tudatában alakítanák jelenüket és jövőjüket. Arra bíztatjuk őket, 

hogy aktívan vegyenek részt az iskola és a város társadalmi életében, 
ismerjék meg helyi kulturális értékeinket. Célunk az is, hogy az iskolában 

alapozzák meg idegen nyelvi tudásukat.Tanítási módszereinkben 

igyekszünk megőrizni hagyományainkat, de nyitottak vagyunk az újra is. 

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. 

 

 



 

 

II. Kiemelt feladataink, céljaink a tanév során 

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 

 

Kiemelt feladataink: 

      - Az IKT eszközök használatának bővítése. 

- A kulcskompetenciák állandó és folyamatos fejlesztése.   

- Kompetenciaalpú feladatlapok, feladatsorok gyűjteményének 

létrehozása. 

- Egységes fejlesztési terv készítése az BTM-es tanulók részére, 

kiegészítve a tantárgyi sajátosságokkal. 

-  A pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység összehangolása 

- Tanmenetek készítése, ellenőrzése 



- Egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók 

ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése 

- Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása 

- A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének segítése 

- Iskolai műsorok összeállítása, betanítása 

- Az iskolában használandó tankönyvek kiválasztása. 

- Az iskolarádió műsorainak kordinálása 

- Irodalmi séták és múzeumlátogatások szervezése 

         A Pál utcai fiúk nyomában - irodalmi seta 

         Petőfi Irodalmi Múzeum - múzeumpedagógiai órák 

         Egri vár látogatása, múzeumpedagógiai foglalkozás 

-  Márciusban, ha a vírushelyzet engedi,egy török tanárasszisztens érkezik 

hozzánk.  Angol nyelvtanári gyakorlatra jön, 

így ő is a  humán munkaközösség munkájába fog bekapcsolódni. 

- Az esetleges távoktatásra való felkészülés, így folyó tanítás vezetésének és 

értékelésének kidolgozása. 

 

III. Eseménynaptár 

 

  
szeptember 30.-  A magyar népmese napja   -   
 
 
október 6. - Az aradi vértanúk ünnepe  
 
  

január 22. – A  magyar kultúra napja 

február 25. A kommunizmus áldozataink emléknapja 

április 11.  Költészet Napja 

június 5. Nemzeti összetartozás napja 

 

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. 



 

 
 

 
 
IV.Éves tematika/események, felelősök  

 
SZEPTEMBER  

 
15. Éves tervezés, a tanmenetek elkészítési határideje  -  mindenki 
 
22. Az éves munkaterv összeállítása  -  Nyitrai Katalin  
 
25. Év eleji szaktárgyi felmérések: nyelvek nyelvtanárok  
      szövegértés, helyesírás magyartanárok 
 
30. Magyar irodalom házi verseny: A magyar népmese napja : meseírás 5-6. évfolyam 

 
OKTÓBER 

 
 
6. Az aradi vértanúk ünnepe – Molnár Ottó 

22. Rádiós műsor 1956.október 23. tiszteletére – Bölcsföldi Petra, Molnár  

     Ottó 

Angol nyelv  házi verseny: betűző verseny  

 

 

 
NOVEMBER 

ELTE történelem verseny  

Magyar házi verseny: 220 éve született Vörösmarty Mihály 

 

DECEMBER 

6. Mikulás 

13. Luca-nap 



Adventi készülődés: mesék, vesek,történetek  
a karácsonyról 

 

 

 

JANUÁR 

Félévi felmérések szaktanárok 

22. A Magyar kultúra napja – rádiós műsor – Nyitrai Katalin 

 

Február 

25. A kommunizmus áldozatainak napja- rádiós műsor-Molnár Ottó 

Házi verseny angolból: szépolvasó és versmondó verseny 

 

MÁRCIUS 

12. Iskolai ünnepség – 1848/49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezés 
   

Házi verseny német nyelvből: országismereti verseny 

 

ÁPRILIS 

12. A Költészet napja – felelős:Bölcsföldi Petra, Nyitrai Katalin 

     Rádiós műsor  

Házi verseny magyarból : versillusztrációk készítése, a legsikeresebb munkák kiállítása 

 

MÁJUS 

27. Kompetencia mérés 

25-26-27. Vizsgák a  7. évfolyamon 

 

JÚNIUS 

4. Nemzeti összetartozás napja – Molnár Ottó 



12. Ballagás 

15.Évzáró 

 

Megjegyzés:  

 

 


