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A magyar-művészetek munkaközösség 2020/21-es tanévben az alábbi feltételek között, s 
feladatok vállalásával kezdi meg munkáját. 

1. A munkaközösség tagjai: 
 
Albert Roland magyar-matematika szakos tanár 
Bus Natália magyar-spanyol szakos tanár 
Fodor Éva magyar-német szakos tanár, mesterpedagógus 
Kaczkóné Korim Olga magyar szakos tanár 
Kaminszkiné Vígh Zsanett magyar-angol szakos tanár 
Menyhárt Krisztina magyar szakos tanár 
Nagy Krisztina Margaréta ének szakos tanár 
Polgár Nelli magyar-ének szakos tanár 
Sifter Anett könyvtáros 
Süle Margit magyar szakos tanár 
Varga László rajz szakos tanár 
Vassné Técsy Edit magyar-latin-etika-könyvtár szakos tanár 
Vranka Viktor etika-történelem szakos tanár 
 

2. Tárgyi feltételek: 
 
Minden osztálynak saját tanterme van intézményünkben. Az eddigi gyakorlat szerint 
magyar, történelem, ének és rajz órákon a saját tantermükben vagy a Tömböly János 
Könyvtárban tartózkodott minden osztály. A történelem munkaközösséggel együtt 
előadóként használjuk a 73. termet. Az IKT- eszközök alkalmazására minden órán 
lehetőség van, mivel a munkaközösség tagjainak rendelkezésére áll a szaktanterem 
mellett több laptop, projektor is, bár épp a szaktantermünkből hiányzik az állandó 
technikai felszerelés, melyet már többször igényeltünk, de nem kaptunk meg. 
 

3. Tankönyveink: 

Pethőné Nagy 
Csilla Irodalom 10. 
I. kötet  

NT-17220/I 

Pethőné Nagy 
Csilla: Irodalom 10. 
II. kötet 

NT-17220/II 

Pethőné Nagy 
Csilla: Irodalom 11. 
I. kötet 

NT-17320/I 

Pethőné Nagy 
Csilla: Irodalom 11. 
II. kötet 

NT-17320/II 

Pethőné Nagy 
Csilla: Irodalom 12. 
I. kötet 

NT-16420/I 

Pethőné Nagy 
Csilla: Irodalom 12. 
II. kötet 

NT-16420/II 

Angyalné Volant 
Vivien:Irodalom 
tankönyv 9. 

OH-MIR09TA 
 



Dr. Kiss Gabriella, 
Tankó Istvánné, 
Angyalné Volant 
Vivien: Irodalmi 
szöveggyűjtemény 
9. 

OH-MIR09SZ 

Csontos Attila, 
Legeza Márton : 
Irodalom tankönyv 
5. 

FI-501020501/1 

Pető Györgyi: 
Sokszínű irodalom 
munkafüzet 5. 
osztály 

 
MS-2346U 
 

Alföldy Jenő - 
Valaczka András: 
Irodalom 6. 
Olvasókönyv a 
hatodik évfolyam 
számára 

NT-11613/1 

Szmolyan 
Gabriella: Irodalom 
6. Munkafüzet és 
olvasmányok 

NT-11613/M 

Alföldy Jenő - 
Valaczka András: 
Irodalom 7. 
Olvasókönyv a 
hetedik évfolyam 
számára 

NT-11713/2 

Szmolyan 
Gabriella: Irodalom 
7. Munkafüzet és 
olvasmányok 

NT-11713/M 

Alföldy Jenő - 
Valaczka András 
Irodalom 8. 
Olvasókönyv a 
nyolcadik évfolyam 
számára 

NT-11813/1 

Szmolyan 
Gabriella: Irodalom 
8. Munkafüzet és 
olvasmányok 

NT-11813/M 

Antalné dr. Szabó 
Ágnes - dr. Raátz 
Judit: Magyar nyelv 
és kommunikáció. 
Tankönyv a 9. 
évfolyam számára 

NT-17137 

Antalné dr. Szabó 
Ágnes - dr. Raátz 
Judit: Magyar nyelv 
és kommunikáció. 
Tankönyv a 10. 
évfolyam számára 

NT-17237 

Antalné dr. Szabó 
Ágnes - dr. Raátz 
Judit: Munkafüzet a 
10. évfolyam 
számára 

NT-17237/M 

Antalné dr. Szabó 
Ágnes - dr. Raátz 
Judit: Magyar nyelv 
és kommunikáció. 
Tankönyv a 11. 

NT-17337 



évfolyam számára 
Antalné dr. Szabó 
Ágnes - dr. Raátz 
Judit: Munkafüzet a 
11. évfolyam 
számára 

NT-17337/M 

Antalné dr. Szabó 
Ágnes - dr. Raátz 
Judit: Magyar nyelv 
és kommunikáció. 
Tankönyv a 12. 
évfolyam számára 

NT-17437 

Antalné dr. Szabó 
Ágnes - dr. Raátz 
Judit: Munkafüzet a 
12. évfolyam 
számára 

NT-17437/M 

Baloghné Biró 
Mária, dr. Baranyai 
Katalin: Magyar 
nyelv 5. tankönyv 

FI-501010501/1 

Széplaki Erzsébet: 
Nyelvtan 6. 

AP-060309 

Széplaki Erzsébet: 
Nyelvtan 
munkafüzet 6. 

AP-060308 

Széplaki Erzsébet: 
Nyelvtan 7. 

AP-070305/1 

Széplaki Erzsébet: 
Nyelvtan 
munkafüzet 7. 

AP-070306 

Széplaki Erzsébet: 
Nyelvtan 8. 

AP-080304 

Széplaki Erzsébet: 
Nyelvtan 
munkafüzet 8. 

AP-080305 

Rápli Györgyi - 
Szabó Katalin: 
Énekeskönyv 5. 

AP-072001 

Riznerné Kékesi 
Mária-Ördög 
László: Ének-zene 
az általános iskola 
6. évfolyama 
számára 

NT-11667 

Rápli Györgyi - 
Szabó Katalin: 
Énekeskönyv 7. 

AP-072003 

Rápli Györgyi - 
Szabó Katalin: 
Énekeskönyv 8.  

AP-072004 

Lukin László - Ugrin 
Gábor: Ének-zene 
középiskola 10. 
évfolyam 

NT-17123/T 

Alexandrov Andrea, 
Dobszay Ambrus, 
Fenyődi Andrea, 
Jakab György, 
Szecsődi 
Tamás:Etika 
Tankönyv 5. 

FI-504030501 

Alexandrov Andrea, 
Dobszay Ambrus, 
Fenyődi Andrea, 
Jakab György, 

FI-504030601 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szecsődi 
Tamás:Etika 
Tankönyv 6. 
Alexandrov Andrea, 
Dobszay Ambrus, 
Fenyődi Andrea, 
Jakab György, 
Szecsődi 
Tamás:Etika 
Tankönyv 7.. 

FI-504030701 

Alexandrov Andrea, 
Dobszay Ambrus, 
Fenyődi Andrea, 
Jakab György, 
Szecsődi 
Tamás:Etika 
Tankönyv 8.. 

FI-504030801 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. A tanév kiemelt feladatai összintézményi szinten: 

 
• Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
• Innováció 
• Egészséges életmódra nevelés, környezettudatosság 
• Köznevelési törvény, végrehajtási rendelet, NAT, kerettanterv adta feladat 

 
A munkaközösség is kapcsolódik ezekhez a célkitűzésekhez. Folytatjuk a korábbi években 
megkezdett következetes munkát az érettségi mindkét szintjére való felkészítés, a 
versenyeztetés, a „Kutató tanárok” előadássorozat szervezése területén. Felkészültünk a 
tehetségprogramban való aktív munkára is: az „Ifjú Tehetségek Klubja” és a színjátszó 
szakkör indítását tervezzük. 

 

5. A munkaközösség feladatai, programjai: 

 



1. TERVEZETT FELADATOK  

5-8. ÉVFOLYAMON: 

Az általános iskolás korosztály számára kiírt valamennyi szavaló-, helyesírási, irodalmi és 
nyelvész verseny. 

• Az 5. évfolyam felmérőjének összeállítása, javítása (felelős: Süle Margit) 
• Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 
• Kölcsey Versmondó és Népdaléneklési Verseny 
• Szép Magyar Beszéd Verseny 
• József Attila Szavalóverseny 

(felelősök az 5-8. évfolyamon tanító kollégák: Kaczkóné Korim Olga, Kaminszkiné 
Vígh Zsanett, Menyhárt Krisztina, Nagy Krisztina Margaréta, Süle Margit) 

9-12. ÉVFOLYAMON 

• Tanévnyitó ünnepély (felelős: Kaczkóné Korim Olga) 
 

• A 9. évfolyam év eleji felmérőjének javítása (felelős: a munkaközösség magyar szakos 
tagjai 

 

• Kutatók Éjszakája 

• Implom József Helyesírási Verseny 
Iskolai válogató decemberig. Megyei forduló januárban várható.  (felelős: Menyhárt 
Krisztina) 
 

• Ifjú Tehetségek Klubja (felelős: Albert Roland, Kaczkóné Korim Olga) 
 

• Magyar nyelv napja: november 13. (felelős: Fodor Éva) 
 

• Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(felelősök a 11. -12. évfolyamon tanító kollégák) 
 

• Őszi érettségi (felelős: Polgár Nelli) 
 

• „Keresem ősöm udvarát” verseny (felelősei a 9.-10. évfolyamon tanító kollégák) 
 

• Józsa Mihály Vers- és Prózamondó Fesztivál 
 



• Sámli bál forgatókönyvének írása  (felelős: Kaczkóné Korim Olga, Kaminszkiné Vígh 
Zsanett) 
 

• Karácsonyi műsor (felelős: Süle Margit) 
 

• Kölcsey Versmondó és Népdaléneklési Verseny    
 

• Szalagavató (felelős: Bus Natália, Vassné Técsy Edit) 
 

• Justh Zsigmond Szavaló- és Prózamondó Verseny 
 

• Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny (felelős: Süle Margit) 
 

• Édes Anyanyelvünk Verseny (felelős: Fodor Éva) 
 

• Eötvös József Szónokverseny  
 

 
• Magyar nyelv hete (felelős: a munkaközösség tagjai)  

 

• Ballagás (felelős: Süle Margit) 
 

• Tanévzáró (felelős: Fodor Éva) 
 

Szavalóversenyek és irodalmi pályázatok: versíró, prózaíró, újságíró, tanulmányíró stb. 
kiírás szerint. 

2. KÖVETELMÉNYRENDSZERÜNK 
 

A nyelvi tananyagot tematikus, az irodalmat történeti sorrendben vesszük át. Valamennyi 
évfolyamon az érvényben lévő kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint haladunk. A 
témákat szóbeli vagy írásbeli témazáróval zárjuk. Minden évben és évfolyamon magyar 
irodalomból legalább 3, magyar nyelvtanból legalább 2 témát zárunk.  

Tanévenként legalább 2 fogalmazás dolgozatot íratunk: az 5-8. évfolyamon elsősorban 
elbeszélés, leírás, jellemzés, levél műfajban, a 9-12. évfolyamon elemző-értekező, érvelő 
dolgozat, valamint gyakorlati szövegalkotás formájában, az 8-10. évfolyamokon 1-1 órás, míg 
a 11-12. évfolyamokon 2-2 órás dolgozatként. 

Évfolyamonként a 2012-es és az új 2020-as NAT-hoz készült kerettantervi javaslatok alapján 
a memoritereket következetesen számon kérjük. Hangsúlyt fektetünk a memoriterek 
érzékletes előadásmódjára is. Mindez az érettségi követelményrendszernek megfelelően 
történik. 



A helyesírás értékelésénél az érettségi követelményrendszert követjük.  

Súlyos hiba (3 hibapont) 

 • mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban (pl. esszencia, 
kommunikáció, immunis)  

• mássalhangzók kapcsolódásának hibás jelölése (teljes és részleges hasonulás, összeolvadás, 
rövidülés, nyúlás, kiesés (pl. Ivett-tel, dühhel, százszor, színpad, mondja, hallgat, egyes, 
gondtalan)  

• kis- és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek (pl. Magyar Tudományos 
Akadémia, Természet Világa),  

• melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képzett melléknevek (pl. francia, balatoni, 
vendéglátóipari, adys) esetében  

• igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása (pl. lemegy, megy le, le fog menni)  

• a ly – j tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban, az ly – j hiánya vagy kiejtés 
szerinti jelölése  

• felszólító módú igealakok hibái  

Súlyos hiba (2 hibapont)  

• tagadószó egybeírása az igével, tagadott szóval, tagadott kifejezéssel  

• magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban (pl. 
árbóc, búra, immunis, reverzibilis; az a-á és e-é hangok felcserélése nem időtartamhiba, csak 
enyhe hiba)  

• közhasználatú szavak elválasztása  

• mondatkezdő nagybetű tévesztése 

Enyhe (egyéb) hiba (1 hibapont)  

• közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása (pl. 
csoda szép, nagy méretű, véghez visz; nyitvatartás (üzemidő), kémiaszakkör, szabadvers, 
vendéglátóipari)  

• nem közhasználatú szavak súlyos hibái  

• köznevek kezdőbetűjének tévesztése (pl. világháború)  

• kezdőbetű tévesztése több elemből álló tulajdonnévből képzett melléknév esetében (pl. New 
York-i, budapest – bécsi, Csokonai Vitéz Mihály-os)  

• betűtévesztés vagy felcserélés, betűkihagyás, szótagkihagyás  



• a központozási hibák kivételével minden más, a súlyos hibák között nem felsorolt hiba 

 Központozási hiba (összesen maximum 4 hibapont) A központozási hibák típusai:  

• mondatzáró írásjelek  

• tagmondatok közötti írásjelek (ide soroljuk a közbeékelés jelölését is)  

• mondatrészek közötti írásjelek hiánya vagy téves jelölése  

• egyéb írásjelek hiánya vagy téves jelölése (pl. a címek, a megszólítás, az idézés írásjelei, 
sorszámnevek, dátumok írása, szavak és szórészek közötti írásjelek elmaradása, írásjel 
indokolatlan átvitele új sorba, valamint minden olyan írásjelhasználati hiba, ami az 1-3. 
típusba nem tartozik) 

 5, bármely típusú központozási hiba után 1 helyesírási hibapont jár. Központozási hibákkal 4 
hibapontnál több nem szerezhető.  

Ezek alapján a követező helyesírási normák érvényesek: 

 5-6. évfolyam 9-12. évfolyam 

jeles 6 hibapontig 4 hibapontig 

jó 12 8 

közepes 18 12 

elégséges 24 16 

elégtelen 25 hibaponttól 17 hibaponttól 

 

Ezek a normák egy kb. hatvansoros fogalmazási szövegre, illetve egyoldalas tollbamondásra 
érvényesek. 

Az irodalmi és nyelvi dolgozatok egységes követelményrendszere: 

 jeles: 100-91 % 

 jó: 90-79 % 

 közepes: 78-65 % 

 elégséges:  64-50 % 
 
 elégtelen:  49  (45)% alatt 
 
A témazáró és nagydolgozat jegyei súlyozottan (tehát duplán), a szóbeli felelet és kisdolgozat 
jegyek szimplán számítanak. 
A tanév végi értékelés során igazodunk a tantestületi megegyezéshez: 1,7-es átlagtól kezdve a 
félévi és év végi osztályzat elégséges. 
 



3. TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEINK 
 

• A tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Szinte folyamatosan zajlanak a 
különböző nyelvi és irodalmi versenyek, pályázatok. Ösztönözzük diákjainkat az 
ezeken való részvételre.  

• Megrendezzük a helyi válogatóversenyeket és a városi, területi, megyei versenyekre 
egyéni módon és személyre szabottan készítjük fel tanítványainkat. 

• A helyi médiákkal való szoros kapcsolatot erősítjük azzal, hogy igyekszünk 
bekapcsolni ebbe a humán osztályaink tanulóit. A korábban kiépített jó 
munkakapcsolatot a Békés Megyei Hírlap és az Orosházi Élet szerkesztőségével 
továbbra is fenn kívánjuk tartani.  

• Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a város, a kistérség több intézményével: a 
Justh Zsigmond Városi Könyvtárral, a Nagy Gyula Területi Múzeummal, a Városi 
Bírósággal. 

• A város civil szervezetei gyakran kérnek bennünket rendezvényeik kulturális 
műsorának színesítésére. Ezekre az alkalmakra is rendszeresen írunk forgatókönyvet, 
készítjük fel a diákokat a szereplésre. 

• Munkaközösségünk kezdeményezése a Kutató Tanáraink elnevezésű előadássorozatot, 
melyen intézményünk tanárai tájékoztatják az érdeklődőket saját kutatási területükről. 
Terveink szerint folytatjuk ezt a hagyományt, amennyiben ezt a járványügyi helyzet 
lehetővé teszi. 

 
 
4. TEVÉKENYSÉGÜNK AZ ÖKO-ISKOLAI CÍM ELÉRÉSE NYOMÁN 

           

     A tanulók  

• ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv, az irodalmi nyelv 
egymásra hatását  

• ismerjék meg a közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 
irodalmi alkotásokat  

• ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az 
ember és a természet harmonikus kapcsolatainak kialakítását  

• legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, 
véleményalkotásra  

• erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük  
• tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés" 

elkerülésére  
• törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, pontos használatára írásban és szóban 

egyaránt. 
 

A tanulókban:  

• alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a vitakészség, a jó 
problémafelvetés, véleményalkotás útján 

• növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet 
és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával  

• fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével. 



 
5. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK 
 

a. a leendő 5. és 9. évfolyam írásbeli felvételi feladatlapjának javítása 
b. Javító- és osztályozóvizsgák lebonyolítása 
c. Részvétel szakmai továbbképzéseken, előadásokon 
d. Tanulmányi kirándulások, színházlátogatások szervezése 
e. Kulturális műsor összeállítása, gyakoroltatása a Primus inter Pares alkalmaira, 

az intézményben szervezett kiállítások megnyitóira. 
 

6. ALKALMAZOTT KOOPERATÍV TANULÁSI MÓDSZEREK ÉS 
PROGRAMOK 

 

A frontális oktatás mellett a munkaközösség mind az irodalom mind a nyelvtan tanításába 
beépíti a kooperatív tanulási módszereket, azaz a „verseny helyett együttműködést” 
hirdető szemléletet. 

A kooperatív tanulási forma a tanulók (4-6 fős) kiscsoportokban végzett tevékenységén 
alapul, amikor a tanulók a csoportmunka keretében közösen dolgoznak. Ez együttes 
felelősséget jelent a csoport eredményéért, tehát nemcsak a saját, hanem a csoporttársak 
munkájáért is. 

Néhány- a magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatásában is felhasználható – 
kooperatív módszer: 

Mozaik: 

Az elsajátítandó tananyagot a tanár négy részre osztja (A, B, C, D). Minden diák kap egy 
szöveget, melyet elolvas, értelmez úgy, hogy azt társainak meg is tudja tanítani.  

Önálló olvasás. Lényegkiemelés után minden diák meghatározott sorrendben elmondja, 
megtanítja a többieknek az olvasott szöveget. A hallgatók kérdezhetnek, reagálhatnak a 
hallottakra. 

Ez a módszer a tanítva tanulás elvére épül. 

     Ötletroham: 

A módszer csoporton belüli ötletgyűjtésre szolgál, különösebb megkötés nélkül, mindenki 
elmondhatja gondolatát, véleményét. 

Csoportmegbeszélés:  

A csoporttagok kötetlen megbeszélése, amelyen megosztják egymással gondolataikat. 

      Életrajzi bevezető készítése csoportmunkában: 

      Csoportlétszám: 2 fő 



Eszköz: multimédiás és internet elérése alkalmas számítógép, bemutatóhoz projektor 

Tananyagszükséglet: bármely magyar vagy világirodalmi költő életrajzának és 
életművének szöveganyag vagy SDT elérhetőségének címe. 

Előkészítés: az előre elkészített dokumentumokat a szerverre kell telepíteni, ahonnan a 
tanulók elérhetik.  

Tanulók előismerete: Power Point bemutató készítés 

Feladat: készítsenek Power Point bemutatót, amelynek segítségével ismertetik a szerzők 
életrajzát. 

      7. HATÉKONYSÁGI (MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI) CÉLOK KIMENETE 

     A magyar nyelv- és irodalom tantárgy stratégiai jelentőségű a NAT szerint is, hisz a 
szövegértés és –alkotás, valamint az anyanyelvi kommunikáció a kulcskompetenciák 
között szerepel. Ennek a gyakorlati életben a folyamatos mérések adják meg a súlyát. 
Egyrészt a bemeneti oldalon, amikor minden tanév elején az aktuális 9. évfolyamosok 
szövegértési tudását felmérjük, továbbá az évenként megismétlődő országos 
kompetenciamérések során, valamint képzéstípusunkból adódóan a kimeneti oldalon, az 
érettségi során. Ezek nagy terhet rónak a munkaközösségre, hisz a diákok teljesítménye 
közvetve a tanárok munkáját is minősíti. A tananyag megtanítása, elsajátíttatása mellett a 
mérésekre is folyamatosan készíteni kell tanítványainkat. Ez pedig folyamatosan új 
módszerek, eszközök alkalmazását teszik szükségessé. 

    Iskolánk pedagógiai programjának része a helyi tanterv is, melyben tantárgyunk tanításának 
alapvető céljai, feladatai az alábbiakkal vannak megfogalmazva: 

• A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek 
fejlesztése, a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás kialakítása. 

• A nem nyelvi kommunikáció, valamint a másik ember megértését és önkifejezését 
elősegítő kommunikáció formálása, továbbfejlesztése. 

• A beszédkészségnek és a szóbeli szövegek megértésének fejlesztésével önismeretre, 
önbecsülésre, az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások személyiségének 
tiszteletére, véleményének megbecsülésére nevelés. 

• Az iskolai képzés szintjének megfelelő szövegértés, olvasási készség, értő olvasás 
kialakítása. 

• Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismertetése, az európai és magyar 
kultúrában hagyományos alapvető szövegtípusok elsajátíttatása. 

• A kreatív írás, az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése. 
• Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, az 

anyanyelvi normákat követő helyesírás kialakítása. 
• Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és 

feldolgozásnak csoportos és egyéni technikái. E technikák megismertetése, 
használatuk gyakorlása. 

• A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek 
elsajátíttatása, a szövegre, annak jelentésére és stílusára vonatkozó ismeretek 
alkalmazása a szövegalkotásban és a szövegek megértésében, elemzésében. 



• A nyelvnek kommunikációs kötegként , eszközként és társadalmi jelenségként való 
értelmezése, annak felismertetése, hogy a nyelv rendszer, hogy a nyelvnek 
anyanyelvként való birtoklás tartja össze a nyelvközösséget, közvetíti a világra 
vonatkozó tudást, hagyományt. 

• A nyelvi kultúra fejlesztésével megalapozni a tanulók sikeres szocializációját, 
hozzájárulni a megfelelő önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez. 

• Az irodalom mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése. 
• Az olvasás mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése. 
• Felkészítés az irodalmi kifejezési formák felismerésére, megértésére, befogadására. 
• A költői nyelv sajátosságainak megfigyeltetése, megértésének megalapozása és 

fejlesztése. 
• Felkészítés az irodalmi műveltséghez tartozó ismeretek elsajátítására. 
• A kulturális és történeti másság felismertetése, megértése és erre épülő tisztelete. 
• Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről, a vélemény 

érvelő kifejtésének és védelmének képessége különféle kulturális, etikai, esztétikai 
normák és kultúrtörténeti ismeretek alapján. 

• A műalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre, a műalkotás 
fiktív létmódjának megértése. 
 

 
 

A munkaközösség tagjai szakmailag és erkölcsileg támogatják egymás munkáját. A 
munkaközösség kidolgozta a témakörök tematikáját, óraszámát, az ellenőrzések várható idejét 
(lásd a szaktanári tanmenetekben).  

 

MŰVÉSZETEK 
 

A rajz és ének tantárgy tartozik ehhez a műveltségterülethez. A tanítási órák mellett aktívan 
készítjük diákjainkat az iskolai és városi rendezvényeken való szereplésre, országos 
versenyekre. Tehetséges diákjaink alkotásaiból kiállítást szervezünk, a Táncsics Galériát, 
melyet az iskola diákjain kívül a város érdeklődő lakosai is megtekinthetnek. Ennek lelkes 
szervezője, kivitelezője Varga László. 

 

 

A MUNKAKÖZÖSSÉG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ELJÁRÁSREND DIGITÁLIS 
MUNAKRENDRE VALÓ ÁTTÉRÉS ESTÉRE 

 

• A feladatokat egy hétre egyben adjuk ki a szaktanár és a csoport által meghatározott 
napon. (órákra bontva) 

• A feladatok megoldására a kiadástól számítva egy hét áll rendelkezésre. 
• A beadandó heti feladatra kapható maximális pontszám: 25. 



• 4 hét beadandó feladatai alapján osztályzatot kapnak a tanulók a munkatervben 
meghatározott százalékos követelményrendszer alapján. 

• Levonások: késésért 24 órán belül 50%, még később beadott feladatra 0 pont jár. Ha a 
tanuló nem önállóan dolgozott, az adott feladatra 0 pontot kap. 

• Érdemjegy kapható még írásbeli vagy szóbeli beszámoltatásra. 
• Osztályonként hetente 1 konzultációs lehetőséget jelölünk ki adott időpontban.  
• Egységes platformként a Google Classroomot használjuk. 
• Az eljárásrendet a digitális munkarend hosszúságától függően a tapasztalatok alapján 

szükség esetén újratárgyaljuk. 

 

Intézmény neve: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium 
2020/2021. tanév  

Fenntartóra háruló tervezett többletkötelezettség  
 

Esemény, rendezvény, verseny, egyéb megnevezése  
Várható 
időpontja 

Tanulók 
becsült 

létszáma  
Várható 
költség 

 1.félév  
 

Munkaközösségi szakmai nap 
2020. 
augusztus 12 fő 30 000 Ft 

 
Simonyi Imre emlékverseny 

2020. 
október 2 fő 4 000 Ft 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 5-8. osztály körzeti 
forduló nevezési díja 

2020. 
október 20 fő 24 000 Ft 

 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 5-8. osztály országos 
döntő 

2020. 
december 16 fő 30 000 Ft 

 
I. Józsa Mihály Békés megyei Vers és Prózamondó Fesztivál 

2020. 
december 1 fő 4 000 Ft 

 Kölcsey Ferenc Szavaló és Népdaléneklési Verseny nevezési 
díja 2021. január 8 fő 8 000 Ft 

         
         
         
         
         
         
 

Összesen     
100 000 

Ft 
 2.félév  
 

Implom József Helyesírási Verseny – megyei forduló 
2021. 
február 2 fő 4 000 Ft 

 
Implom József Helyesírási Verseny – országos döntő 

2021. 
március 2 fő 5 000 Ft 

 "Keresem Ősöm Udvarát" nyelvi, irodalmi, kommunikációs 
verseny 

2021 
február 9 fő 13 000 Ft 

 



NyelvÉsz verseny megyei forduló 
2021. 
február 2 fő 4 000 Ft 

 
NyelvÉsz verseny országos döntő 

2021. 
március 1 fő 6 000 Ft 

 
Simonyi helyesírási verseny megyei forduló 

2021. 
március 2 fő 4 000 Ft 

 
Simonyi helyesírási verseny országos döntő 2021. április 1 fő 5 000 Ft 

 „Szép magyar beszéd” verseny területi forduló (általános 
iskola) 

2021. 
február 2 fő 4 000 Ft 

 „Szép magyar beszéd” kelet-magyarországi döntő 
(általános iskola) 

2021. 
március 1 fő 15 000 Ft 

 „Szép magyar beszéd” verseny megyei forduló 
(középiskola) 

2021. 
március 2 fő 4 000 Ft 

 
„Szép magyar beszéd” országos döntő (középiskola) 2021. április 1 fő 32 000 Ft 

 
Eötvös József Szónokverseny regionális forduló 

2021. 
március 2 fő 15 000 Ft 

 József Attila Szavalóverseny 2021. április 6 fő 5 000 Ft 
 "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny megyei 

forduló 2021. április 2 fő 4 000 Ft 
 

Összesen     
120 000 

Ft 
 

Mindösszesen     
220 000 

Ft 
 

      

 

 

 

 


