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A munkaközösség tagjai: 

Baranyai Andrea magyar 

Bartha Ágnes történelem 

Benkő Ildikó magyar, üzleti 

kommunikáció 

Dancsné Papp Ildikó magyar, üzleti 

kommunikáció 

Harmath Zsolt történelem 

Horváth Tamás történelem, földrajz 

Hunyadi Márton történelem 

Kozma Helga magyar, német 

Molnár Judit magyar, informatika 

Tóth Andrea magyar, német, üzleti 

kommunikáció 

 

Fejlesztési célok, feladatok: 

 a nyelvi kompetencia fejlesztése, a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárának 

bővítése, hatékony kifejezőképesség fejlesztése 

 kulturált nyelvi magatartás kialakítása, az árnyalt és igényes nyelvhasználathoz 

szükséges nyelvi, nyelvtani ismeretek továbbépítése 

 szövegalkotási képességek fejlesztése, saját vélemény megfogalmaztatása szóban és 

írásban 

 az anyanyelvű írásbeliség normáinak kialakítása, helyesírás fejlesztése 

 olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása, mélyítése 

 különböző szövegek megértése, elemzése, kritikai feldolgozása 

 analizáló, jelentésfeltáró szövegelemzési eljárások alkalmazása 

 az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az irodalom megszerettetése 

 az olvasott, feldolgozott művek gondolati, érzelmi befogadásának támogatása 

 a művekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák 

megbeszélése, értelmezése, megvitatása 

 kreativitás, kritikai gondolkodás fejlesztése 

 folyamatos fejlesztő visszajelzés, értékelés 

 tanulási képesség fejlesztése különböző tevékenységeken keresztül (kooperatív 

tanulási helyzetek, anyaggyűjtés és előadás, egyéni feladatvállalás) 

 a gyenge képességű tanulók felzárkóztatása 

 tehetséggondozás, felkészítés a versenyekre 

 lehetőség szerint színházlátogatás, múzeumlátogatás szervezése 

 tanulóink alapos felkészítése az érettségi vizsgára 



 multimédiás eszközök használata 

 könyvtár használatának hangsúlyozása 

 a kompetenciafejlesztésre átdolgozott tankönyvek használata 

 tantárgyi feladatbankunk folyamatos bővítése 

 rendszeresen konzultáció, tapasztalatcsere 

 a tanév során meghirdetett versenyekre jelentkeztetés, felkészítés 

Naptári terv: 

Szeptember 

 Munkaközösségi munkaterv megbeszélése szaktanárok 

 Iskolatörténeti előadás a 9. évfolyam részére Horváth Tamás 

 Tanmenetek felülvizsgálata, aktualizálása 9. évf.   Harmath Zsolt 

10. évf. Horváth Tamás 

11. évf. Bartha Ágnes 

12. évf. Hunyadi Márton 

 SNI-s gyerekek feltérképezése szaktanárok 

 Anyanyelvi kompetenciafejlesztésre szorulók 

feltérképezése, a fejlesztés indítása a 9. évfolyamon 

Molnár Judit 

Papp Ildikó 

Baranyai Andrea 

 Korrepetálásokra igény felmérése, indítása szaktanárok 

 Történelem emelt szintű érettségire felkészítő 

indítása  

Hunyadi Márton 

 Olvashow meghirdetése szaktanárok 

 Iskolaújság szerkesztőbizottságának megalakulása Molnár Judit 

 „Édes anyanyelvünk” fővárosi forduló Baranyai Andrea 

 Bemeneti mérés nyelvtanból szaktanárok 

12-ig A szeptemberi történelem évfolyamdolgozat 

tartalmi keretének összeállítása és közzététele 

9. évf.   Harmath Zsolt 

10. évf. Horváth Tamás 

11. évf. Bartha Ágnes 

12. évf. Hunyadi Márton 

26.  

7. óra 

9. évf. Bemeneti mérés történelemből Harmath Zsolt 

27. 

7.óra 

10. évfolyam történelem évfolyamdolgozat 

(fogalomtár) 

Horváth Tamás 

28. 7. 

óra 

11. évfolyam történelem évfolyamdolgozat 

(fogalomtár) 

Bartha Ágnes 

29. 

7.óra 

12. évfolyam történelem évfolyamdolgozat 

(fogalomtár) 

Hunyadi Márton 

 

Október 

 „Édes anyanyelvünk” országos forduló Baranyai Andrea 

25. Nyílt nap   

 Honlapunk munkaközösségi oldalának gondozása  

 

 



November 

 Olvashow - délután   

24. Nyílt napon részvétel  

 Így írtok ti  

 

December 

 Implom József Középiskolai Helyesírási 

Verseny iskolai forduló 

 

21. Szóbeli kisérettségi és érettségi tételsorok 

összeállítása és kihirdetése 

szaktanárok 

 

Január 

 Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 

fővárosi forduló 

 

9. 7. 

óra 

Történelem évfolyamdolgozat 9. évf. (fogalomtár) Harmath Zsolt 

10. 

7.óra 

Történelem évfolyamdolgozat 10. évf. (fogalomtár) Horváth Tamás 

11. 

7.óra 

Történelem évfolyamdolgozat 11. évf. (fogalomtár) Bartha Ágnes 

12. 

7.óra 

Történelem évfolyamdolgozat 12. évf. (fogalomtár) Hunyadi Márton 

9. Nyílt nap  

 Osztályozó vizsgák  

 Felvételi dolgozatok javítása  

 Tanmenet szerinti haladás ellenőrzése  

 

Február 

 Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai forduló, 

nevezés 

 

 Olvashow - délután  

 Projekthét  

 

Március 

 Szép Magyar Beszéd Verseny fővárosi forduló  

   

 

Április 

 Költészet napi vetélkedő szervezése  

 Szép Magyar Beszéd Verseny országos forduló  

 Rónai szavalóverseny  

20. Történelem próbaérettségi (12. évf.) Hunyadi Márton) 



 

Május 

 Felkészülés a kompetenciamérésre Baranyai Andrea 

Molnár Judit 

Papp Ildikó 

8.  

13 

óra 

Kisérettségi történelem írásbeli vizsga Bartha Ágnes 

9-

11. 

Kisérettségi szóbeli a 11. évfolyamon magyarból és 

történelemből 

szaktanárok 

 Végzősök osztályozó vizsgája  

 

Június 

 Osztályozó vizsga  

 Tanmenet szerinti haladás ellenőrzése  

 Éves eredmények értékelése  

 

 

Budapest, 2016. augusztus 30. 

 

 

       Baranyai Andrea 


