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A munkaprogram megvalósulását az aktuális járványügyi helyzet módosíthatja! 
 

Általános célkitűzéseink 

• A természettudományos nevelés megújulásának lehetőségét a következőkben látjuk: 

• A gyermeki előismeretek, a gyermektudomány elemeinek minél szélesebb körű 
figyelembevétele a tanulási folyamat megtervezésekor. 

• Az új ismeretek feldolgozásakor minden esetben a diákok életének valóságos 
viszonyaihoz köthető helyzetekben kell bemutatni a jelenségeket, amelyhez 
szükségesnek tartjuk, hogy a környezeti problémák és történeti elemek is 
megjelenjenek. 

• A gyerekek megfelelően választott kísérletek alapján történő tapasztalatszerzésének 

• megszervezése, az elmélet irányító szerepének figyelembevétele mellett. 

• A tanulási folyamat megtervezésekor számításba kell venni, hogy az ismeretszerzés 
során az egyéni tudások megkonstruálása társas folyamatokban zajlik, ezért különböző 
jellegű kollektív munkaformák alkalmazása is szükséges. 

• A különböző tantárgyakban szereplő ismeretanyag összehangolása, közös szaknyelv 
alkalmazása annak érdekében, hogy a diákok a természetet egységes egészként fogják 
fel. 

• Az olyan témakörök feldolgozása, amelyeknek környezeti vonatkozásai is vannak, 
sokat segíthetnek abban, hogy a fizika, kémia tanítása életszerűbb lehessen.  

 

A munkaközösség értékelési elvrendszere 



• A követelményrendszert és az értékelési rendszert a törvények szabta kereteken belül, 
az azok adta lehetőségeket kihasználva kell kialakítani. 

• Világosan meg kell fogalmazni a minimális követelményt. A tanmenetekben és a 
munkatervben rögzített témazáró dolgozatok megírását valamennyi tanulótól 
megköveteljük indokolt hiányzás esetén pótlólag is. Az írás időpontja előtt 7 nappal 
felhívjuk erre a tanulók figyelmét. 

• A kémiaórákon a tanulók értékelés történhet: 
o szóbeli felelettel 
o példamegoldás, feladatmegoldás értékelésével 
o ellenőrző dolgozattal 
o témazáró dolgozattal 
o önálló munka értékelésével (kiselőadás, kutatómunka) 
o versenyszereplés után is kaphat érdemjegyet a tanuló 

• A munkaközösségben arra törekszünk, hogy olyan feladatsorokat, feladatlapokat 
állítsunk össze, amelyekben a tanulók teljesítménye pontozható, tisztán, egyértelműen 
mérhető legyen. 

• A tanév során 3-5 témazáró dolgozatot íratunk, melyek érdemjegyei kétszeresen 
számítanak a félévi, illetve év végi osztályzatok megállapításakor. 

• Az értékelést egységesen a kialakult gyakorlatnak megfelelően az alábbiak szerint 
végezzük: 

 

Témazáró és témaközi dolgozatok: 
85 - 100 % :   jeles 

70 - 84 % :   jó 

50 - 69% :   közepes 

35 - 49 % :   elégséges 

0 - 34 % :   elégtelen 

Félévi és év végi értékelés során az elégségeshez a tanuló jegyeinek súlyozott átlagának 
el kell érnie az 1,7-et. 

A tanuló a felsoroltak alapján: minimum 1 jegyet kap havonta, ha óraszáma heti 2. Heti 
egy óra esetén félévente minimum 3. 

A félévi és év végi osztályzatoknál a kapott jegyek átlagát (a témazáró 2 jegynek számít, a 
mérési gyakorlat fél jegynek) és a tanuló egyéni teljesítményét vesszük figyelembe. 

Ha a tanuló elégtelenre teljesített, a pótvizsgára való felkészülését segítjük azzal, hogy 
megkapja a minimum követelményeket típusfeladatokkal együtt év végén. 



A házi feladat célja az órán tanult új ismeretek megszilárdítása, emlékezetbe vésése, 
további gyakorlása. Egyes esetekben a következő órán végzendő anyagot készíti elő. A házi 
feladat lehet szóbeli tanulás, írásbeli feladatmegoldás, csoportos vagy egyéni projekt munka. 

A házi feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
diákok az iskolai 5-7 órai iskolai munka után gyakran még különórák után érnek haza, és 
gyakran 4-5 tárgyból kell másnapra készülniük. 

Főbb szempontok: 

o Hét végére, ill. szünetekre sem adható több feladat, mint egyik óráról a másikra 
o több időt igénylő házi feladat esetén (házi dolgozat, gyűjtőmunka) legalább egy hetet 

kell a munkára biztosítani, de ebbe az esetleges szünetek nem számíthatók be. 
Ha a tanuló valamilyen tőle független ok miatt nem tudott az órára készülni, azt az óra 

elején köteles jelenteni, és a következő órára bepótolni. Az ellenőrzés módja a szaktanártól 
függ. 

A fizika-kémia tantárgy oktatásához kapcsolódó egyéb célkitűzéseink 

Ahol lehetőség van rá, törekszünk a kompetencia alapú oktatás, kooperatív módszerek 
alkalmazására. A Szegedi Egyetemmel való kapcsolatunkat bővítjük, „életszerűvé” tesszük. 

Ahol lehetőség van rá, törekszünk az IKT (info-kommunikációs) eszközök 
alkalmazására.  
A modern szakpedagógia megköveteli, hogy a tanár változatos módon, minél többféle 
módszerrel végezze oktató-nevelő munkáját. A korszerű informatikai és kommunikációs 
eszközök használata napjainkban már elengedhetetlen. A kémia munkaközösség interaktív 
táblával nem rendelkezik, tanáraink ezért más munkaközösségek ilyen eszközeit tudják csak 
használni munkájuk során. Ugyanakkor számos, a tananyag feldolgozásánál jól használható 
IKT-tananyaggal rendelkeznek a munkaközösség tagjai, amelyeket a nehéz körülmények 
ellenére is eredményesen alkalmaznak. 
A probléma-megközelítésen és feldolgozáson alapuló oktatás alapvető fontosságú a kémiánál, 
hiszen a kémia természettudomány. A kémiai gondolkodás igényli a problémamegoldó-
képesség fejlesztését. Ehhez a munkaközösség tagjai változatos feladatokat alkalmaznak 
(önálló kutatómunka, csoportmunka, kiselőadások), melyek elősegíthetik a tanulók ilyen 
irányú képességének fejlesztését. 

 
Ökoiskolai célkitűzéseink 

 
A program sikere érdekében célunk, hogy a tanulók:  

• váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára  

• ismerjék meg az élő szervezetekre káros hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit  

• ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei analógiákat, 
valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat  

• tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra, mérjék fel 



annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 
felhasználni  

• ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előre gondolkodó 
állampolgárrá  

• képesség arra, hogy felismerjük a élet gazdagságát, csoda voltát, a testi, lelki, szellemi 
élet harmóniáját. (Mindehhez kell a tiszta víz, a tiszta levegő, a termőtalaj, a 
sokféleségében fennmaradó természet és az azzal harmóniában élő társadalom.)  

• a térben és időben való távlatosság, a környezet feletti uralom helyett annak megértése 
és kímélete.  

• olyan kulturáltsági fok és tudati állapot elérése, amelyben az ember ismeri a világ és 
önmaga eredetére vonatkozó elképzeléseket és azokban a maga meggyőződése szerint 
hisz.  

• a létezés csodájának elismerése, az élet tisztelete, szeretete; tudásunk és képzeletünk 
révén a belső és külső világ összekapcsolása.  

• a természet és a társadalom törvényeinek megismerése, tiszteletben tartása, és 
mindennapi életvitelünk során a természet törvényeivel harmonizáló 
magatartásformák alkalmazása.  

• törekvés a mértékletes és önkorlátozó fogyasztásra, a jövő nemzedékek 
lehetőségekhez való jogának csorbítatlanul hagyására. A pazarló és erőforrásokat 
kimerítő életvitelünk okozta környezetkárosítás "gyógyítgatása" helyett a károkozás 
megelőzésének hangsúlyozása. 

• ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 

• a modernizáció és a gazdasági-technikai fejlődés során a természet erőforrásainak 
önző kiaknázása helyett annak kímélete, a piacgazdaság kegyetlen versenyszellemével 
szemben az azt egyensúlyban tartó együttműködési törekvések nagyra értékelése. 

• rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges szakmai ismeretekkel  

• törekedjenek a környezet tudatos magatartás kialakítására  

• legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 
értelmezésére  

• ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait  

• ismerjék a környezetüket legjobba szennyező anyagokat, törekedjenek ezek 
használatának csökkentésére 

 

Témahetekkel kapcsolatos feladataink 
 

Az iskolai munkatervben meghatározott időben az aktuális anyaghoz kapcsolódva 
kapcsolódunk a témahetekhez. 

Egészségtudatos témanap: Katona Debreceni Gizella 

Fenntarthatósági témahét – témafelelős: Berkiné Huszka Cecília 

Digitális témahét – témafelelős: Berki Sándor 



Pénz7 témahét – témafelelős : Katona Debreceni Gizella 

 

 

A munkaközösség feladatai 
 

• A kollégák felkészítése az önértékelési, tanfelügyeleti ellenőrzési és a minősítési 
eljárásra. 

• Kutatók éjszakája, ismertetés, szervezés 
• Szertárrendezés, vegyszerek felmérése, adatlapok kiegészítése 
• Eszközök javíttatása 
• Igény szerint az őszi érettségi megszervezése-gyakorlatok előkészítése 
• Elegendő jelentkező esetén paksi erőmű megtekintésének szervezése 
• Szegedi szakmai nap szervezése 
• Érettségire jelentkezés felmérése, témakörök kihirdetése, felkészítés 

 

Versenyek 

 
• Irinyi János kémiaverseny- jelentkeztetés, szakkör szervezése 
• Bay Zoltán Tehetségkutató Verseny 
• Curie kémiaverseny 
• Budó verseny 
• Mikola verseny 
• Hevesy György kémiaverseny  
• OKTV  

 
Fakultáció: 

 
1. csoport: emelt szintű kémia érettségire felkészítés  
2. csoport: emelt és középszintű fizika érettségire felkészítés 
 
 

Tehetségprogram: (ha indul!) 
 
9-10.évfolyam – fizika – Berkiné Huszka Cecília 
11-12. évfolyam – fizika – Berki Sándor 
9-10.évfolyam – kémia – Francziszti László 
11-12. évfolyam – kémia – Gabnai Edit 
 

 

Az osztálytermen kívüli tanítás PROTOKOLLJA 



Célunk: 

A tantervi anyagnak a rendelkezésre álló eszközök segítségével történő minél hatékonyabb 
leadása, a tanmenet töretlen folytatása. 

Az érettségire történő folyamatos felkészülés segítése.  

Minden eszközzel szeretnénk elősegíteni, azt hogy a tanulók az ismereteket folyamatosan 
sajátítsák el, munkájukról visszajelzést kapjanak. 

Követelmény rendszer:  

A tanév elején megállapított és kihirdetett.  

Kapcsolattartás módjai: 

A legfőbb kommunikációs és adminisztrációs felület a Kréta e-napló, itt kerülnek rögzítésre a 
tanórák feladatai. Ezt egészítik ki a következő kommunikációs csatornák: közvetlen e-mail, 
osztály-facebook csatornák, érettségizőknél skype, Microsoft Teams (15 főnél nagyobb 
csoport esetén) – a tanulókkal egyeztetett módon.  

Amennyiben egységes iskolai rendszer kerül bevezetésre, ahhoz alkalmazkodunk. 

Eljárási protokoll: 

1./ Hetente egyszer minden tanár minden osztálynak részletes heti tanulói vázlatot készít, 
megjelölve a tankönyvi segítséget, illetve az esetleges internetes szemléltetést. Minden 
tananyaghoz a tanulók részére megoldandó feladatot is csatol, melyet a tanulóknak a tanár 
iskolai e-mail címére, vagy az egyéb megbeszélt helyre és módon meg kell küldeniük. 

2./ A heti tananyagok kiküldésének határideje minden hét szerda. 

3./ A tanulók a következő hét kedd éjfélig kötelesek a tanár iskolai e-mail címére vagy az 
egyéb megbeszélt helyre megküldeni az elkészített feladatokat. 

4./ Az elkészített feladatokat a kollégák pontozzák (0 pont határidőre nem küldött feladatot; 1 
pont beküldte; 2 pont sok hibával de adott le feladatot; 3 pont kevés hibával adott le, egyedi 
házi feladat, 4 pont alig van hibája , 5 pont hibátlan, értékes munka) Ezen pontrendszer 
alapján 3 tanítási hetente jeggyel is értékelik a tanulók teljesítményét. Az érettségire 
készülőknél az érettségi követelményeinek megfelelő értékelést alkalmazunk egyéni 
megbeszélés alapján. Szükség esetén felül vizsgáljuk. 

5./ A kollégák hetente skype konferencián értékelik tapasztalataikat. 

6./ Az első heti anyagokat kölcsönösen megküldjük egymásnak – tapasztalatcsere céljából. 

7./ A tanulói, szülői kérésekre a törvényes munkaidőben, de legkésőbb 24 órán belül 
válaszolunk. 

 



Kapcsolatok 

A kistérségi általános iskolákkal kialakított jó kapcsolatot tovább ápoljuk. Esetenként 
részt veszünk közös munkaközösségi értekezletükön. Fontosnak tartjuk, hogy kölcsönösen 
megismerjük egymás munkamódszereit, értékelési elveit. A folyamatos kapcsolat részeként 
felvételi rendszerünkkel, követelményeinkkel megismertetjük az ott dolgozó pedagógusokat, 
előkészítjük a sikeres felvételi után a minél zökkenő mentesebb beilleszkedését az új 
tanulóknak. Figyelemmel kísérjük az általános iskolákban szokásos természettudományos 
versenyeken megfelelő eredményt elért tanulókat, azokkal megismertetjük iskolánkat.  

Eddigi munkánkban is nagy segítségünkre volt a Szegedi Tudományegyetem, 
ismeretterjesztő előadások tartására továbbra is szeretnénk segítségüket kérni. Célunk, hogy a 
tanulóink minél eredményesebben szerepeljenek mind a felvételi vizsgákon, mind pedig 
megállják helyüket a felsőoktatásban, így is öregbítve iskolánk jó hírét. 

 

Felelősök: 

Munkaközösség vezető:  Berki Sándor 
Szertár felelős :   Berkiné Huszka Cecília – Francziszti László 
Faliújság felelős:  Katona Debreceni Gizella 

Ökoiskola program felelős Gabnai Edit 

Terembeosztás:   Berki Sándor  
 
A munkaközösség élete: 

A munkaközösség 2020 augusztus 25-án tartotta alakuló értekezletét, ahol 
• megbeszéltük a munkatervet, 
• a tanmenetek elkészítésének módját 
• kijelöltük a felelősöket 
• megbeszéltük az alkalmazandó (preferált) módszertani technikákat. 

 
A munkaközösségi rendezvények várható költségei: 
 

2020/2021. tanév  
Fenntartóra háruló tervezett többletkötelezettség  

 

Esemény, rendezvény, verseny, egyéb 
megnevezése  

Várható 
időpontja 

Tanulók 
becsült 

létszáma  Várható költség 
 1.félév  
 

Kutatók éjszakája 2020. november 100+4 114 000 Ft 
 

Szent-Györgyi Tanulmányi verseny 2020. november 6+2 14 000 Ft 
 Irinyi verseny megyei utaztatása 2020.szeptember 3+1                10 000 Ft  
 Mikola verseny megyei utaztatása 2020.szeptember 2+1                10 000 Ft  
 



        
 Összesen       
 2.félév  
 Irinyi verseny megyei utaztatása 2021. január 8+1                70 000 Ft  
 Irinyi verseny megyei rendezése 2021. január 30                12 000 Ft  
 Mikola verseny megyei utaztatás 2021. január 3+1                10 000 Ft  
 Oktv 2. forduló fizika 2021. január 2+1                10 000 Ft  
 Oktv 2. forduló kémia 2021. január 1+1                10 000 Ft  
 Czeizel Endre verseny I. és II. forduló 2021. március 10+1               60 000 Ft  
 Irinyi verseny országos 2021. március 2+1      30 000 Ft  
 Bay verseny rendezése 2021. március 70+10 220 000 Ft 
 OKTV  országos döntő kémia 2021. március 1+1                30 000 Ft  
 Paksi tanulmányi kirándulás 2021. május 100+4             418 000 Ft  
 Vegyszer, üvegáruk, fogyó eszközök                 300 000 Ft  
 Fizikai kísérleti eszközök,fogyó eszközök                 300 000 Ft  
 Összesen       
 Mindösszesen       
  

Negyedévente igény szerint munkaközösségi megbeszélést tartunk a folyamatos belső 
kommunikációnak elősegítésére, ahol a kollegák a napi tapasztalataikat rendszerezetten 
megoszthatják egymással, valamint segítséget kaphatnak a közösségtől a felmerülő gondok 
megoldásában. 
 

Orosháza, 2020. augusztus 27. 

  Berki Sándor 

munkaközösség vezető 


