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I. Személyi feltételek:  

A munkaközösség tagjai:  

• Baranyai-Pécsi Edina (magyar nyelv és irodalom)  



• Bokrossy Ágnes (magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, igazgatóh.)      

• Egyed Márta (történelem)  

• Horváth Eszter (magyar nyelv és irodalom)  
• Horváth-Szalai Zoltán (német nyelv)  

• Magyar Györgyné (magyar nyelv és irodalom, német nyelv)  
• Mészárosné Radics Eszter (magyar nyelv és irodalom, történelem) 
• Kárpátiné Németh Anita 

  

II. A munkaközösség célja:  
  

Legfőbb célunknak tekintjük, hogy olyan tudást adjunk át a tanulóknak, amely biztos alapot 
nyújt, és képessé teszi őket a továbbhaladásra, a további boldogulásra. Igyekszünk a 
gyermekeket megismertetni anyanyelvünk szépségeivel, és arra buzdítjuk őket, hogy az 
internet és a mobiltelefonok világában is figyeljenek oda a kulturált kommunikációra, az  
anyanyelv helyes használatára írásban és szóban egyaránt.  
 Mindent megteszünk annak érdekében, hogy diákjaink művelt, anyanyelvüket ismerő, 

szerető, idegen nyelvekben is jártas, a kultúra iránt fogékony, és az őket körülvevő világban 

eligazodni képes felnőttekké váljanak. Törekszünk a szóbeli és írásbeli kommunikációs 

készség, a véleménynyilvánítás megfelelő módjának a kialakítására. Az anyanyelvi 

kompetenciák megfelelő elsajátítása azért is alapvető fontosságú, mert a többi 

műveltségterület tanulása elengedhetetlen a szóbeli és írásbeli szövegértés, szövegalkotás 

megfelelő színvonala nélkül. A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek 

fejlesztése szintén kitüntetett szerepet kap a tanórákon. Arra is tanítjuk őket, hogy a könyvtár 

és az internet segítségével képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre. Felkészülve ezzel az 

élethossziglan tartó tanulásra. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék irodalmi 

értékeinket, szeressenek olvasni, ápolják anyanyelvüket, fejlesszék helyesírási készségüket. 

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. Célunk, hogy tanulóink olyan önálló gondolkodású 

fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra. Arra biztatjuk 

őket, hogy aktívan vegyenek részt az iskola és a város társadalmi életében, ismerjék meg helyi 

kulturális értékeinket. Éljenek azokkal a településünk adta lehetőségekkel (szakkörök, klubok, 

egyesületek, városi rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, pályázatok), amelyek 

segítségével tovább tágíthatják látókörüket, és a közösség értékes tagjaivá válhatnak. Mindent 

megteszünk azért is, hogy az általános iskolában megalapozhassák idegen nyelvi tudásukat, 

és anyanyelvi környezetben vagy tábori közösségben gyakorolhassák megszerzett 

ismereteiket, hiszen globalizálódó világunkban a boldogulás alapvető feltétele az idegen 

nyelvek elsajátítása, széleskörű és helyes használata.  

  
  

III. A munkaközösség feladatai:  
  



Tanítási módszereinkben igyekszünk megőrizni hagyományainkat, de nyitottak 

vagyunk az újra is, módszertani kultúránkat fejlesztjük. Egymás munkájával 

óralátogatásokon ismerkedünk.  

Iskolai munkánk során a tantárgyi ismeretek átadásán túl kiemelt figyelmet 

fordítunk a nevelésre, a tanulók személyiségének fejlesztésére. A tehetséggondozást 

és a felzárkóztatást a tanórai differenciálás mellett szakkörök keretében, illetve 

korrepetálásokon végezzük. Munkaközösségünk tagjai bekapcsolódnak projektek, 

témahetek, modulok megvalósításába, továbbfejlesztésébe, valamint táborok 
szervezésébe. Tanulóinkat felkészítjük körzeti, megyei és országos tanulmányi 

versenyekre. Az idegen nyelvek oktatása a csoportok létszámától függően 

osztályszinten, az adott évfolyamon összevontan vagy teljesítmény alapján bontva 

folyik. A magyar nyelv és irodalom tanítása pedig a hetedik és a nyolcadik 

évfolyamon történik csoportokban.  

  
  

IV. Éves munkaterv:  
  
  
Augusztus:  

- A tanév feladatainak tervezése (munkaközösség tagjai)  

- Az idegen nyelvi és anyanyelvi csoportok kialakítása  

- Angol nyelvi és szabadidős tábor Balatonszepezden  

 
  
Szeptember:  
                   -Részvétel a megyei szakértők tanév eleji tájékoztatóján (munkaközösség tagjai)  
                   -Tanmenetek, foglalkozási tervek elkészítése (munkaközösség tagjai)                    -
Szakkörök, korrepetálások szervezése, beindítása (munkaközösség tagjai)  

- Jelentkezés a levelezős versenyekre (munkaközösség tagjai)  
- Részvétel a város által szervezett szüreti fesztiválon (munkaközösség tagjai)  
- „Itt vagyok otthon” Örökségünk  Alpokalja, Fertő- táj projekt 7. osztály  

  
   

Október:  
- Megemlékezés az aradi vértanúkról iskolai  ünnepségen (Magyar Györgyné) - 

Megemlékezés iskolánk névadójának születésnapjáról (Baranyai-Pécsi Edina) - 
Ünnepi műsor az iskolában és a városban az 56-os forradalom évfordulója 
tiszteletére - Házi versenyek szervezése:   

- német  nyelvi verseny 7-8. évfolyam (Magyar Györgyné)  

- helyesírási verseny 7-8. évfolyam  (Horváth Eszter, Baranyai-Pécsi Edina)  
  

   



November:  
  

     Házi versenyek lebonyolítása  

- német nyelvi verseny: 7-8. évfolyam (Magyar Györgyné )   

- helyesírási verseny első fordulója 7- 8. évfolyam (Horváth Eszter, Baranyai-
Pécsi Edina)  

  
  

December:  

- Karácsonyi ünnepég szervezése osztálykeretekben   

- A Gombocz Zoltán helyesírási verseny második fordulója (Horváth Eszter, 
Baranyai-Pécsi Edina )  

- Karácsonyi koncert, (2017. 12.17. vasárnap) (Egyed Márta)  
  
  

Január:  

- A tankönyvrendelés megkezdése (munkaközösség tagjai)  

- Központi felvételi vizsgák (Horváth Eszter)  

- Az első félévi munka értékelése  (munkaközösség tagjai)  

- Félévi bizonyítványok kiosztása (munkaközösség tagjai)  

- Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról osztálykeretben, részvétel a városi 
ünnepségen (magyartanárok)   

- Félévértékelő  (munkaközösség tagjai)  
  

Február:  

- Bendegúz verseny iskolai fordulója  

- Így írok én pályázat  
  

 Március:  

- Emlékműsor március 15-e tiszteletére az iskolában és a városban  (Horváth 
Eszter)   

- Bendegúz verseny megyei fordulója - Házi versenyek szervezése:  német 
tesztverseny 5-6. évfolyam (Horváth-Szalai Zoltán)  helyesírási verseny 5-6. 
évfolyam (Horváth Eszter, Baranyai-Pécsi Edina) szövegértési verseny 5-6. és 
7-8. évfolyam  Április:  

- Megemlékezés a költészet napjáról osztálykeretek között ( magyartanárok)  

- Házi versenyek  

- Helyesírási verseny 5- 6. évfolyam (Horváth Eszter, Baranyai-Pécsi Edina)  

- Szövegértési verseny 5-6. és 7-8. évfolyam  

- Német tesztverseny 5-6. évfolyam (Horváth-Szalai Zoltán)  

- Angol tesztverseny 5-6. és 7-8. évfolyam ( Bokrossy Ágnes )  



  

Május:  

- Országos kompetenciamérés (munkaközösség tagjai)  

- Projektek előkészítése, megvalósítása ( munkaközösség tagjai)  
  

   

 Június :  

- A tanévben végzett munkánk értékelése (munkaközösség tagjai)  
  
  
  
  

Ellenőrzési terv  
  
Szeptember - december:  
  

- Óralátogatások   

- Dokumentumok, e-napló ellenőrzése  

- Érdemjegyek számának ellenőrzése  
  

Január:   

- A félév munkájának értékelése  

- A második félév előkészítése  
  

Február - május:  

- Óralátogatások  

- Érdemjegyek számának ellenőrzése  
  
  
Április- május:  

- Az előkészített projektek megvalósítása, ellenőrzése  
  

  
  

Június:  

- Dokumentumok   ellenőrzése  
  
  
A munkaterv a munkaközösség tagjaival történő megbeszélés és egyeztetés alapján készült.   
 


