
A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE A 2016/2017. TANÉVRE 

HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 A humán munkaközösség - iskolánk pedagógiai programjával összecsengésben – a 

következő nevelési elveket vallja: 

 Elsődleges elv a nevelőmunka során az általános emberi értékek, értékrend 

közvetítése, nyitott, szabad egyéniség kialakítása.  

 Az intézményben meghatározó a humanista hagyományokra épülő erkölcsiség és 

szellemiség kialakítása.  

 Célunk a tanítványok harmonikus személyiségének kialakításában történő aktív 

részvétel, mellyel az állandóan változó világra, ugyanakkor annak örök értékeire 

kívánjuk a tanulókat felkészíteni.  

 Célunk a gyermekközpontúság és a teljesítmény elvének egyeztetése, együttes 

alkalmazása. 

 

Kiemelt feladatnak tartjuk a kulcskompetenciák fejlesztését. Ezek közül is elsőbbséget 

élveznek a következők: 

- anyanyelvi kommunikáció 

- digitális kompetencia 

- hatékony, önálló tanulás 

- esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Fekete-Nagy Marianna 

Illésné Pető Bernadett 

Lennertné Primmer Petra 

Lipp Gyöngyi 

Lóczy Ágnes 

Schermann-né Csizmadia Márta 

 

Feladataink: 

1. Tanmenetek készítése 

2. Tehetséges tanulóink felkészítése különböző versenyekre  

3.  8. osztályosaink felkészítése a felvételi vizsgára (2016.01.21.) és az év végi irodalom 

vizsgára (időpontja: 2017. május 02-03.) 

4. Felzárkóztatás, korrepetálás 

5. Nyíltórák tartása szülőknek, nevelőknek 

6. Színházlátogatás, könyvtárlátogatás szervezése 

7. Részvétel az iskolai ünnepélyek, műsorok megszervezésében (nemzeti ünnepek, Zenei 

Világnap, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, karácsonyi és tavaszi gálaműsor) 

8. Részvétel belső és külső továbbképzéseken, módszertani foglalkozásokon, 

tankönyvbemutatókon. 

9. Munkaközösségi foglalkozások, megbeszélések szervezése, lebonyolítása. 

10. Részvétel az iskolai dokumentumok felülvizsgálatában, aktualizálásában. 

 

 

 

 



 

Versenynaptár 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

 Bolyai anyanyelvi csapatverseny (Veszprém, Deák iskola)   

  -2016. november 11. (péntek), 14 óra 30 perc 

  -nevezési idő:2016. okt.01. 

 Kazinczy Szépkiejtési Verseny (helyi és megyei forduló) 

 Veszprémi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny:  

   - csapatverseny 

  - egyéni tollbamondás verseny  

   - Simonyi-hét: november  

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny  

   -2016. november  

 NyelvÉsz anyanyelvi verseny   

 Költészet napi szavalóverseny  (Herend)  

   -2017. április  

- Regionális szavalóverseny (Márkó);  

   -2017. április 

 

Ének 

 Éneklő Ifjúság - Kórusminősítő 

   - Ajka 

 

Rajz 

 Év közi pályázatok 

 

Történelem 

 Történelmi vetélkedő 

- Sümeg 

 

Könyvtári vetélkedő 

 alsó tagozat (3-4. évf.) 

 

Részt kívánunk venni az év közben meghirdetésre kerülő levelezős versenyeken, 

pályázatokon – a diákok érdeklődésének megfelelően. 

 

 

 

Herend, 2016. szept. 01. 

 

      Schermann-né Csizmadia Márta 

             munkaközösség vezető 

 

 

 

  


