
Reál munkaközösség munkaterve 

 a 2016-2017. tanévre 

 
1. A munkaközösség tagjai, tanított tantárgyak: 

Assmann Erika (angol+mat) 

Baranka Edit (biológia, szakmai tárgyak) 

Bartha Mária (kémia) 

Fűrészné Szakály Mária (mat+fizika) munkaközösség-vezető 

Horváth Márta Gabriella (mat, mkompf) 

Koós Dorián (mat+inf) 

Kónya Tibor (mat+inf+komplex tt) 

Lóth István (inf) 

Moldoványné Wágner Katalin (biológia, szakmai tárgyak) 

Molnár Judit (inf)  

Dr Nagyné Horváth Márta (kémia) 

Nagyné Lakatos Eszter (mat+inf+fiz+komplex tt) 

Parraginé Rimay Nóra (mat, mkompf) 

Titi Mária (mozgóképkultúra és médiaismeret) 

Törökné Argay Márta (mat+inf+mkompf) 

 

 

2. Fejlesztési célok, feladatok 

 

 A matematika-informatika-média munkaközösség új tagokkal bővült, és új néven (reál mk) 

dolgozik az idei tanévtől. Az átszervezés utáni feladatunk a közös munka összehangolása. 

A munkaközösség 8 tagja osztályfőnök is. A tagok részt vesznek a különböző szerveződő 

munkacsoportok munkájában is. 

 Tankönyvek:  

matematikából a MOZAIK kiadó Sokszínű Matematika tankönyveit és 

feladatgyűjteményeit használjuk. A tanmenetet is az adott tankönyvcsaládhoz és a 

2017. január 1-től érvényes kissé módosult középszintű érettségi követelményekhez, 

valamint 9. évfolyamon a szakgimnáziumi tantervhez igazodva készítettük el. 

informatika tantárgyhoz elektronikus könyv van, ezt a tanulók internetről letölthetik. 

Füzet kötelező, kivéve néhány témakört. Könyvtári könyvek is találhatók és 

kölcsönözhetőek a tananyagokhoz. 



 Fizikából a MOZAIK kiadó tankönyvcsaládját használjuk 10. és 11. évfolyamon.  

A 9. évfolyamon induló komplex természettudományhoz még nincs tankönyv, a 

tanmenet kidolgozása, is a tanév feladata. 

 Biológia: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó szakközépiskolai tankönyvcsalád. 

 Kémiából és mozgóképkultúra és médiaismeretből nincs tankönyv, szaktanári 

útmutatás szerint dolgoznak. 

 A tanévben témazáró illetve, szintmérő dolgozatokat íratunk. Az osztályok saját 

órájukban írják meg. A kollégák állítják össze, külön-külön, a feladatrészek egyéniek, 

a lényeges tartalmi elemeknek kell megfelelni megbeszélés alapján, értékelésük 

kétszeres súlyú. A Centrumszintű elvárásnak megfelelően projektfeladatokat is kapnak 

a diákok, esetenként tantárgyközi formában. 

 A tanév során a legfontosabb feladat az érettségire való sikeres felkészítés, a gyengébb 

tanulók felzárkóztatása és a bukások csökkentése, ennek érdekében új módszerek 

kidolgozása, a differenciált foglalkozások fejlesztése. 

 Folyamatosan figyeljük az interneten megjelenő új információkat, próba-feladatsorokat, 

feladatgyűjteményeket, a felhasználható egyéb digitális anyagokat, valamint a diákok 

érdeklődésének megfelelő versenykiírásokat is. 

 A munkaközösség minden tagja ebben a tanévben is felelősségteljes munkát végez, 

odafigyelve a gyengébben teljesítő és a kiemelkedőbb képességű diákokra egyaránt, és 

személyre szabottan törekszik különböző módszerek igénybevételével valamennyi 

tanítványa esetében a legjobb eredmények elérésére, felhasználva a kompetenciamérés 

tapasztalatait is. 

 Lehetőség szerint idén is bekapcsolódunk továbbképzésekbe. 

 Az iskolai tananyagtár fejlesztésében is részt veszünk. 

 Assmann Erika jelentkezett Pedagógus II. minősítésre. 

 

3. Ütemterv 

 

 Szeptember során felmérjük a korrepetálási igényeket valamennyi évfolyamon, 

szükség esetén később is lehet csatlakozni. 

Matematikából a bemeneti mérésre alapozva elindítjuk a kompetenciafejlesztő 

foglalkozásokat osztályonként. 

A 11. és 12. évfolyamon matematikából heti két órában az emelt szinten érettségiző 

diákok számára foglalkozásokat tartunk. (12. évfolyam- Parraginé Rimay Nóra;  

11. évfolyam- Kónya Tibor) 

 Ellenőrizzük, és szükség szerint módosítjuk a tanmeneteket. 



 Szeptember 22-ig összegyűjtjük az OKTV-re jelentkezőket. A későbbiekben 

összegyűjtjük az Arany Dániel Matematika Versenyre és a Kenguru illetve a Zrínyi 

Versenyre jelentkezőket, valamint a többi reáltantárgyi versenyre jelentkezőket. 

A versenyekhez kapcsolódóan felkészítőket szervezünk. 

 Október: Bekapcsolódunk az online előkészítő szervezésébe (Parraginé Rimay Nóra). 

 Iskolánk tanulóinak ebben a tanévben is matematika házi versenyeket szervezünk, 

havonta egyszer a 9-10. évfolyam és a 11-12. évfolyam részére összesen 7 alkalommal, 

különböző összetételű és formátumú feladatsorokkal október-május időszakban. 

További részleteket és felelősöket a következő munkaközösségi összejövetelen 

pontosítunk. 

 Aktívan részt veszünk a nyílt napok (okt. 25.-nov.24.-jan.9.) szervezésében, vállalunk 

bemutató órákat. 

 Tervezzük egy iskolai logikai csapatverseny szervezését is a projekthéthez, vagy az 

Istvános naphoz kapcsolódva (február-március-április) 

 Áprilisban évfolyamszintű próba érettségi dolgozatokat íratunk a végzősökkel 

matematikából. 

 Projektnapok: 2017. január 23 – 25. 

 Projektoktatást lehetővé tevő témahetek 

a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. - 2017. március 10. 

b) digitális témahét 2017. április 3. - 2017. április 7.  

c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. - 2017. április 28. 

A tanévben folyó munkához eszközöket kérünk: táblafilcek, CD, DVD, 4-8 Gb pendrive. 

Javasolt a géptermek időszerű karbantartása, valamint a szertárak fejlesztése. 

Bp, 2016. szeptember 19. 

 

 

 

 

Fűrészné Szakály Mária 

        munkaközösség-vezető 

 

 


