
Munkaterv 2016/2017. tanév 
Német nyelvi munkaközösség 

Herendi Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 
A munkaközösség célja és feladata, hogy az intézményben folyó nemzetiségi 
oktatás színvonalát megtartsa, alkalmazza a kompetenciaalapú módszereket, 
ezek és más eszközök segítségével előtérbe helyezze a nyelvoktatás 
kommunikatív oldalát a szóbeliség és az írásbeliség terén egyaránt. Fontos 
feladatunk még a nemzetiségi hagyományok ápolása. 
 
A munkaközösség tagjai: 
 
Arnold Mária 
Brotschollné Szabó Valéria 
Fódi Judit 
Schermann-né Csizmadia Márta 
Szakács Veronika 
Szerencsiné Kráml Erzsébet 
 
Feladatok a nyelvoktatásban és a nemzetiségi hagyományok ápolása terén: 
 

1. Tanmenetek készítése 
2. Tehetséges tanulóink felkészítése különböző nyelvi versenyekre és 

felvételire 
3.  8. osztályosaink felkészítése a DSD I. vizsgára ill. az év végi német nyelvű 

vizsgára 
4. Pilot-Prüfung : 7. évfolyamból kiválasztott tanulók felkészítése 
5. Nyíltórák tartása szülőknek, nevelőknek 
6. Nemzetiségi nap szervezése (november 11.) 
7. Tanulók felkészítése a Christkindlspiel játék bemutatására 
8. Adventi kirándulás megszervezése Ausztriában (7. és 8. évfolyam) 
9. Tavaszi kirándulás Városlődre a 7. évfolyammal (tájház, templom, 

kálvária megtekintése) 
10. Német nyelvű színházi előadás megszervezése alsó és felső tagozatosok 

számára egyaránt : alsó tagozat számára egynapos kirándulás 
Szekszárdra a „Deutsche Bühne” előadására 

11.  Márton nap megszervezése 
12.  Német nemzetiségi tánccsoport munkájának folytatása, új tagok 

beszervezése 
 



Versenyek: 
 

 2016. nov. Német Nemzetiségi Kulturális Verseny - Városlőd  

(továbbjutók esetén 1-2 fő tavasszal Mosonmagyaróvárra ) 

o Résztvevő tanulók: vers-és próza 5 fő + énekkar + tánccsoport 

 2016. nov. – országos Szolnoki nyelvi verseny – iskolai forduló – 

továbbjutók megyei forduló Vp. – országos forduló Szolnokon  

 2016. dec. Karácsonyi vetélkedő – Botev Veszprém  

 2017. január-febr. Pilot Prüfung 

 2017. május – német nyelvi verseny Ajkarendek – 2 -6 fő 

  Német év végi vizsgák időpontja: 2017. márc.  – írásbeli, 2017. ápr. – 

szóbeli) 

 2017. márc.-ápr.DSD I. (Deutshes Sprachdiplom)  

 2017. május nyelvi mérés 

 

Továbbképzések: 

A német munkaközösség tagjai szeretnének a tanév során lehetőség szerint 

minden olyan továbbképzésen részt venni, amely fontosnak és érdekesnek 

bizonyul. 

 

Herend, 2016. szept. 5.                                                             
 
                                                                                                           Fódi Judit 
                                                                                         német munkaközösség vezető 


