
 

Humán munkaközösség

Matematika munkaközösség

Home ofice-ben dolgozva a próbaérettségik (2 
fő) és az évfolyamfelmérők (3 fő) 
feladatsorainak kidolgozásával foglalkoztak. 
Több kolléga, aki más munkaközösségnek is 
tagja a másik munkaközösségben( történelem 
1 fő, informatika 2 fő, nyelvi mk. 1 fő) kapott 
feladatot.

Fizika – informatika munkaközösség

Dukai Klára – Heltai Éva: 
robotprogramozás és felhasználási 
lehetőségek tanórán. Iskolánk 
készleteinek beüzemelése.

Takács László: Közép ée emelt színtű 
próba érettségi feladatsorok összeállítása 
(feladatsor és pontozás)

Társadalomismeret munkaközösség

3 tagja (Kácserné Tallósi Éva, Horváth Viktor, 
Kovács Mira) a szakmai napon a 10. 
osztályosok évfolyamdolgozatához 
készítettek olyan feladatokat,melyek 
tartalmukban megfelelnek a 
tantervi követelményeknek, formailag 
pedig az írásbeli érettségi dolgozatot 
típusfeladatainak.

• A tudásmegosztás jegyében érettségi tapasztalatok, az írásbeli megoldásának 
problémái és a felkészítés módszerei témakörében tartottunk egyeztetést.

• A kiválasztott szövegek segítségével a felkészítést segítő feladatokat alkottunk. 
Résztvevők:

• Papp Orsolya, Vinklárné Palóczi Zsuzsanna, Szuprics Tamás, Szücsné Dr. Harkó 
Enikő, Hutvágnerné Róth Éva, Péntek Klára

• Pocsai Mária: 150 diákot vitt ezen a napon koncertre.

• Rohonczi István: díszlettervezés a március 15-i műsorra.

Természettudományok és 

sport munkaközösség  

Munkaközösségünk több tagja 
csatlakozott a Digitális 
Témahét 2018. április 9-13 
programjához.  
A projektcsomag által felkínált 
témaköröket tanulmányozták. 
A választott tantárgyak kémia, 
biológia, természetismeret és 
földrajz. Ezen kívül a földrajz, a 
biológia és a testnevelés és 
sport tantárgyak középszintű 
érettségi tételeinek 
áttanulmányozása; szakmai és 
módszertani lehetőségeinek 
megvizsgálása volt a 
tevékenységünk. 
Márkus Zoltán: A Víz 
világnapja alkalmából biológia 
órákra digitális szemléltető 
anyagot készített. Szepessyné 
Azari Éva: „Két szám 

koreográfiáját gyakoroltam és 

tanultam meg a szakmai napon, 

és természetesen a hozzá 

tartozó jelzéseket …” 

Idegen nyelvi munkaközösség 

A szakmai napon a munkaközösség tagjai a külföldi vagy hazai továbbképzéseken elsajátított módszertani 
ötleteiket osztották meg. Többen a pedagógus portfóliójukban szereplő tematikus tervek és óratervek 
bemutatásával a még a minősítés előtt álló kollégák felkészülését segítették. Készültek kulturális és 
országismereti témákból is óratervek. A különböző idegen nyelveket tanító szaktanároknak hasznosnak 
bizonyultak a megosztott linkek, digitálisan hozzáférhető segédanyagok is. (Tematikus tervek: Ajtony 
Krisztina, Gráczer Andrea, Polányiné Boldog Katalin. Óratervek: Csathóné Zágoni Nóra, Ajtony Krisztina, 
Polányiné Boldog Katalin. Országismereti témafeldolgozás: Kapásné Gavlik Zsuzsanna. Kulturális 
témafeldolgozás: Kitczák Magdolna, Horváth Viktor.) 

 Továbbképzési tapasztalatok: Szabados Erika, Hevesi Zsuzsa, Kapásné Gavlik Zsuzsanna 


