
Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve a 2017/2018-as tanévben 

 
1. tagok (tanított tantárgyak) 

  

 Assmann Erika (angol, matematika) 

 Czuczor Aliz (német, ügyviteli gyakorlatok)  

 Fodor Zsófia (angol) 

 Foster Dóra (angol) 

 Fórizsné Oláh Mária (angol) 

 Harmath Zsolt (német, történelem; intézményvezető-helyettes) 

 Hevesi Katalin (angol) 

 Keszthelyi Mónika (angol, német; intézményvezető-helyettes) 

 Kozma Helga (német, magyar) 

 Pletser Józsefné (angol) 

 Szabó Virág (angol, turizmus) 

 Tóth Andrea (német, magyar) 

 Tóthné Samu Barbara (angol) 

 Tulipán Ildikó (angol) 

 

 

2. fejlesztési célok, feladatok: 

a. a helyi tanterv alapján: 

 a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának  

megalapozása és fejlesztése 

 a célnyelvi műveltség és az interkulturális 

kompetencia fejlesztése 

 a nevelési és tantárgy-integrációs 

lehetőségek kihasználása 

 az IKT alkalmazások készségszintű 

kialakítása és fejlesztése 

 a nyelvtanulási 

stratégiák 

kialakítása 

 a minimálisan elérendő szint: 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. évfolyam 
 

12. évfolyam 
 

9-12. 

évfolyam 

 
 

B1 mínusz 

 
 

B1 

 
nyelvi 

előkészítővel 

induló osztály 

 

első idegen 

nyelv 

 
 

B1 

 
 

B2 



 

 

b. az önértékelésben rögzített elvárások alapján: 

 önálló gondolkodásra, tudás alkalmazására nevelés 

 kompetenciafejlesztés 

 változatos munkaformák, módszerek alkalmazása 

 kölcsönösségen, konstruktivitáson alapuló kommunikáció 

 digitális anyagok, eszközök használata 

 tanulást támogató környezet megteremtése 

 webes felületek működtetése 

 személyiségfejlesztés 

 folyamatos fejlesztő visszajelzés, értékelés 

 foglalkozás különleges bánásmódot igénylő tanulókkal  

 közösségfejlesztés, szociális kompetenciák fejlesztése 

 belső tudásmegosztás 

 részvétel pedagógus továbbképzéseken 

 

c. a pedagógiai program alapján: 

  

 az egészséges életmód: problémák tanulmányozásának lehetősége, a 

nyelven keresztül más országok problémáinak megismerése 

 egészségvédelemmel kapcsolatos problémák önálló, csoportos vagy 

projektmunkában történő feldolgozása 

 multikulturális ismeretek átadása, nemzeti és egyéni eltérések ismertetése 

 a környezeti problémák általános és szakmához kötött tanulmányozásának 

lehetősége, a nyelven keresztül más országok problémáinak megismerése 

 környezetvédelemmel kapcsolatos problémák önálló, csoportos vagy 

projektmunkában történő feldolgozása 

 nemzetközi felelősség a környezettel szemben 

 

 

3. ütemterv: 

 

hónap feladat felelős 

augusztus 30. gólyanap Tóth Andrea 

Fodor Zsófia 

Kozma Helga 

Tulipán Ildikó 

augusztus 31. tanévindító munkaközösségi 

értekezlet  

Assmann Erika 

szeptember 15-ig tanmenetek készítése munkaközösség 

szeptember 15-ig a februári projektnapokon 

lebonyolítandó projektek 

alcímének, vázlatának, a 

résztvevő kollégák nevének 

leadása, ill. a projektvezetők 

kijelölése 

munkaközösség 

szeptember 30-ig 9. évfolyamosok bemeneti 

mérése 

a 9. évfolyam 

tanárai 



október 19. portfólió védése Hevesi Katalin 

október 26. nyílt nap munkaközösség 

október diákcsere: német tanulók 

jönnének 

Tóth Andrea 

Tóthné Samu 

Barbara 

november OKTV 1. forduló Assmann Erika 

november 14. 8. osztályosok angol versenye a 

nyek-re történő beiskolázás 

elősegítése céljából; előtte on-

line forduló 

Hevesi Katalin 

november 22. nyílt nap munkaközösség 

november 25. szalagavató Harmath Zsolt 

Tulipán Ildikó 

november vége portfólió feltöltése Fodor Zsófia 

   

január 8. nyílt nap munkaközösség 

január 26. (félévzárás) után tanmenet szerinti haladás 

ellenőrzése 

munkaközösség 

a 2. félévben szónokverseny Foster Dóra 

február 7-9. projektnapok munkaközösség 

február 22-28. 8. osztályosok szóbeli 

meghallgatása 

munkaközösség 

(egyéni jelentkezés 

alapján) 

március 5-9. pénzügyi tudatosság témahét opcionális 

március 28. Istvános-nap, DÖK munkájába 

kapcsolódva 

Tóthné Samu 

Barbara 

április 9-13.  digitális témahét munkaközösség 

(egyéni jelentkezés 

alapján) 

április 23-27. fenntarthatóság témahét munkaközösség 

(egyéni jelentkezés 

alapján) 

április diákcsere: tanulóink utaznának 

Lindenbergbe 

Tóth Andrea 

Tóthné Samu 

Barbara 

május 4. ballagás Harmath Zsolt 

Tulipán Ildikó 

május 10. évfolyamos kisérettségi 

írásbeli 

a 10. évfolyam 

tanárai 

május-június 10. évfolyamos kisérettségi 

szóbeli 

a 10. évfolyam 

tanárai 

június kisérettségi eredmények 

elemzése 

munkaközösség 

június  tanmenet szerinti haladás 

ellenőrzése 

munkaközösség 

június 9. nyelvi előkészítő osztály 

vizsgái 

a 9. ny tanárai 

június évértékelő munkaközösségi 

értekezlet 

Assmann Erika 



 

4. A munkaközösség tagjai részt vesznek továbbá minden olyan programban és 

feladatban, amelyet a Centrum előír: szabad óralátogatás időpontjainak megadása, 

projektfeladatok témazáró dolgozatba építése, szakmák éjszakája, ill. pályázatok írása. 

 

Budapest, 2017. szeptember 15. 

 

                                                                                   Assmann Erika 

                                                                            munkaközösség-vezető 

 


