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Szaktanárok:  
 
Árusné Erős Krisztina  
Bánhegyi Edina 
Csikós Edit 
Fodor Éva 
Gombkötő Anita 
Gombkötő Judit  
Szitó Tímea 
 

 
Augusztus   
Aug. 24. Munkaközösségi 

megbeszélés 
A munkaközösség tagjai 

Szeptember   
Szeptember 5. Érettségire jelentkeztetés Érintett szaktanárok 
Első tanítási hét  
 

Szintfelmérés, értékelés – 9. 
évfolyam  
 

9. évfolyamon heti óraszám: 
3 óra, a 9. ABCD német 
nyelvet tanuló diákjai 3 
sávban (egy haladó csoport) 

Szeptember 15. Tanmenetek leadása A munkaközösség minden 
tagja 

Szeptember  Szülői értekezlet az idei 
tanévben DSD II vizsgázó 
diákok szüleinek  

Bánhegyi Edina, 
Szitó Tímea 

Szeptember 15-ig DSD-re történő 
jelentkeztetés, 12. évfolyam 

Bánhegyi Edina,  
Szitó Tímea 

szeptember  DSD Iskolák Szövetségének 
gyűlése - Budapest 

Gombkötő Anita 

Szeptember 21 Országos Középiskolai 
Tanulmányi  
Versenyre jelentkeztetés  

Érintett szaktanárok 

szeptember  Frank Cöster szaktanácsadó 
látogatása 

munkaközösség minden tagja 

Október   
Október  Nyelvi beiskolázás az 

általános  
iskolákban és a békéscsabai 
Továbbtanulási Kiállításon 

A munkaközösség minden 
tagja 

 Békés-Csongrád Megyei 
Német Iskolaszövetség  
Prózamondó versenye  

Érintett szaktanárok 

Október   Osztályozó vizsga Érintett szaktanárok 
 DSD II továbbképzés Bánhegyi Edina, Szitó 



Tímea, Gombkötő Anita 
Október 16-30. Őszi írásbeli érettségi 

vizsgák időpontja 
Érintett szaktanárok 

November   
November  
 
 

NYÍLT NAP 9. évfolyam  
Beiskolázási tájékoztató 

A munkaközösség minden 
tagja- Szitó Tímea 

 DSD- Pilotprüfung - 11. 
évfolyam 

Bánhegyi Edina, Szitó 
Tímea, Gombkötő Anita, 
munkaközösség minden tagja 

November  DSD II. írásbeli nyelvvizsga Bánhegyi Edina,  
Szitó Tímea 

November 12-16. Őszi emelt szintű érettségi 
vizsgák 

Érintett szaktanárok 

November 23-27. Őszi középszintű szóbeli 
vizsgák 

Érintett szaktanárok 

December   
December NYÍLT NAP 5. és 9. 

évfolyam  
Beiskolázási tájékoztató  

Gombkötő Judit Emese, 
Szitó Tímea, Gombkötő 
Anita 

December 2. vagy 3. hete DSD II. szóbeli vizsga Vizsgáztató tanárok: 
Bánhegyi Edina, Szitó Tímea 

December  Nyelvek karácsonya A munkaközösség minden 
tagja 

 OKTV Érintett szaktanárok 
2019. január   
 Általános iskolák írásbeli 

nyelvi  
versenye  

Csikós Edit, Szitó Tímea, 
Gombkötő Judit 

 Német Ösztöndíjak: PAAD, 
DAAD odaítélése 

 

 DSD I. Pilotprüfung Gombkötő Judit, Csikós Edit, 
munkaközösség minden tagja 

Február   
Február 15. Érettségi jelentkeztetés A munkaközösség minden 

tagja 
 Olvasott szövegértési 

verseny/Fordítási verseny 
Fodor Éva 

Március 1-5. Felkészülés a Német Nyelv 
és Kultúra Hetére 

A munkaközösség minden 
tagja 

Március   
 Német tanárjelölt érkezése Szitó Tímea 
Március 1-5. Német Nyelv és Kultúra Hete A munkaközösség minden 

tagja 
 Meráni diákcsere 

 
Árusné Erős Krisztina, Szitó 
Tímea 

Április   
 Érettségi szóbeli feladatsorok 

előkészítése 
A munkaközösség minden 
tagja 

 Osztályozó vizsga A munkaközösség érintett 



tagjai 
Május   
Május 3. Írásbeli  

ÉRETTSÉGI VIZSGA  
Érintett szaktanárok 

Május  Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. 
évfolyamon 

Árusné Erős Krisztina, 
Csikós Edit 

Június   
Június 4 -10.  
Június 15-26. 

Emelt szintű 
Közép szintű szóbeli  
ÉRETTSÉGI VIZSGA 

Érintett szaktanárok 

 

Egyéb programok, feladatok:  
• a meráni Josef Ferrari Pedagógiai Gimnáziummal való diákcsere jelenleg szervezés 

alatt áll 

• 2020 őszétől várhatóan egy német tanárjelölt segíti majd munkánkat, elsősorban a 

DSD I és II felkészülést. 

• DSD I és DSD II továbbképzések az érintett kollegáknak 

• A szekszárdi Deutsche Bühne német nyelvű színház előadásának látogatása lehetőség 

szerint 

• Kapcsolattartás a gyulai ÖBZ-tel. Részvétel az általuk szervezett kulturális 

programokon, országismereti versenyen. Kapcsolattartó: Gombkötő Anita.  

 

 

Kapcsolataink:  
A DSD program sikeres megvalósítás érdekében megállapodás született a város óvodái, a 

Czina tagintézmény, illetve a Táncsics Mihály Gimnázium között. A Könd utcai óvodában 

működő, a Goethe Intézet által támogatott „Hans Hase” korai nyelvtanulást segítő program 

lehetséges kibővítéséről az Ifjúság úti óvodában, illetve a program Czina iskolában történő 

elindításáról egyeztek meg az intézmények vezetői, ahol újra elindul a német nyelv oktatása.  

A program célja a német nyelvvel való játékos ismerkedés, melynek folytatása a felsőbb  

évfolyamokon és a gimnáziumban a DSD (Deutsches Sprachdiplom) német nyelvi diplomára  

való felkészülés. Míg a kicsiket a játékos program, a nagyobbakat a külföldi utak,  

csereprogramok, német nyelvű színházi előadások, rendezvények segítik a nyelv, a kultúra, a  

célnyelvi országok és az ott élő emberek megismerésében.  

Így a program része német nyelvű színházi előadások látogatása Gyulán és Szekszárdon,  

országismereti kirándulások szervezése Ausztriába, Dél-Tirolba, ahol cserediákprogram  



keretében ismerkedhetnek a diákok a német nyelvvel és kultúrával, valamint részvétel az 

ÖBZ- Österreichisches Bildungszentrum programjain. 

A gimnáziumban jelenleg 5., 6., 7. és 8. évfolyamon felmenő rendszerben DSDI 

tehetségfoglalkozás folyik, mely tematikájának összeállításánál figyelembe vettük a vizsga 

követelményeit. A kisgimnáziumi DSD csoportok 5-8. osztályig 3+2 óraszámban tanulják a 

német nyelvet, ezzel a feltétellel jelentkezhetnek DSDI nyelvvizsgára.  

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a német nemzetiségi kultúrát ápoljuk, illetve, hogy a környező 

kistelepülések nemzetiségi német nyelvi oktatását az iskoláéval valamilyen módon 

összeköthessük. Ennek keretében felvettük a kapcsolatot az almáskamarási általános 

iskolával. 

Az ott tanító pedagógusoknak bemutattuk a DSDI nyelvvizsga rendszerét, 

próbanyelvvizsgáztattuk tanulóikat. Szeretnénk, ha további együttműködésre is sor kerülne.  

A munkaerő piac kihívásainak megfelelve terveink között szerepel, hogy azoknak a 

diákoknak is nyelvvizsga-lehetőséget adjunk, akik számára nem a DSDII nyelvvizsga 

megszerzése a cél, hanem egy mindennapi életben, munkában használható nyelvtudásra 

szeretnének szert tenni, nem felső, vagy középfokú szinten. Ennek érdekében jeleztük 

szándékunkat a ZfA szaktanácsadójának, hogy az idei évben még honosítási eljárás alatt álló 

DSD Professional vizsgában, az arra való felkészítésben és vizsgáztatásban szeretnénk részt 

venni.  

Ehhez kapcsolódóan a városban és vonzáskörzetében idegen nyelvet tanulni vágyó felnőttek 

számára az igényekhez alkalmazkodva nyelvtanfolyam szervezésére is készek vagyunk. 

Célok:  
Az élő idegen nyelvek esetében valamennyi tanulóra vonatkoztatva az elsődleges cél a három  

Élő idegen nyelvből illetve a latinból, mint holt nyelvből középszintű érettségi letétele.  

A speciális osztályokban (speciális tagozat, kisgimnáziumi osztály) szorgalmazzuk emelt  

szintű érettségi vizsga letételét.  

Osztálytól, tagozattól függően felkészítjük tanítványainkat középfokú, nem kis számban 

felsőfokú nyelvvizsgára.  

Mivel a nyelvvizsgák különböző típusúak (TELC,ECL, BME, Goethe, Origo stb.), így 

tanítványainkat személyre szabottan a legmegfelelőbb, legtöbb sikert ígérő nyelvvizsgára 

készítjük fel. Német nyelvből sok diák a DSD nemzetközi nyelvvizsgát választja, mely 

tanulóink számára alanyi jogon jár. 

Az értékelés rendszere: 



Témazáró rendszerben dolgozunk, egységes értékelést alkalmazunk. A témazáró jegyek 
súlyozottan számítanak.  

85-100% : 5 

70-89%: 4 

55-74%: 3 

40-54%: 2 

0-39%:1 

Az elégtelen dolgozatot írók javító dolgozatot írhatnak egy alkalommal. Félév és év végi 
zárásnál lehetőség van javításra. A témákon belül szóbeli, írásbeli érdemjegyeket lehet kapni, 
melyek értéke kisebb, mint az összefüggéseket, értelmezéseket igénylő témazáróknak.  

Az IKT eszközök használata német nyelv órákon: 

Az információs és kommunikációs eszközök használata elősegíti a megismerést, az 
eligazodást, a tanulást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést.  

Az IKT eszközökkel fejleszthető kompetenciák:  

• vizuális és auditív felfogóképesség,  
• problémafelismerő és – megoldó képesség,  
• beszéd és kommunikáció,  
• figyelem, alkotó képzelet, kreativitás,  
• térbeli tájékozódás, koordinációs képesség  
• önbizalom, önértékelés,  
• emlékezet és gondolkodás (algoritmikus, logikus, problémamegoldó).  

Az IKT eszközök használatának lehetőségei német órákon:  

• anyaggyűjtés (szöveg és kép keresése),  
• megtalált információk rendszerezése (szempontok megadásával),  
• feldolgozás csoportmunkában (szövegszerkesztés, prezentáció, animáció készítése), 

előre kiosztott szerepek szerint,  
• mérés, adatok rendszerezése digitális formában,  
• számítógépes kommunikáció alkalmazása,  
• interaktív tábla használata 
• a feladat megoldásának bemutatása (prezentációk formájában).  

Ökoiskola program: 

• a tananyag aktuális részéhez kapcsolódóan váljanak érzékennyé a természet szeretetére 
a szövegfeldolgozás során 

• ismerjék meg az ember és környezete kapcsolatát 
• a tanulók alapismereteinek bővítése a tankönyvben szereplő témakörök által 

Lehetséges tevékenységek: 



• szövegfeldolgozás 
• fordítási gyakorlatok 
• anyaggyűjtés könyvtárból, interneten 
• fogalmazás 
• képelemzés és leírás 
• csoportmunkák 
• kreatív feladatok 
• véleményalkotás 

 

8. Kompetencia alapú oktatás, kooperatív módszerek alkalmazása: 

A modern pedagógiai felfogás szerint az eredményes tanítás tanulás folyamatában nem lehet 
egyedül a frontális módszerekre támaszkodni, ahol a tanuló csak passzív befogadó. A 
motiváció fenntartása, a készségek-képességek fejlesztése, az értő és elmélyült tudás 
érdekében változatos, sokféle módszert kell alkalmaznunk az órákon. Egyik ilyen lehetőség a 
kooperatív tanulási módszerek alkalmazása, melyet gyakran használunk a tagozatos, a 
kisgimnáziumi osztályainkban, de egyéb osztályok óráit is színesíthetjük vele.  

A kooperatív technikák alkalmazása a német órákon:  

• problémaalapú tanulás 
• kooperatív vita  
• pedagógiai projekt (témák feldolgozása csoportmunkában, beszámolók készítése)  

9. Digitális tanrend 

Célunk, hogy az adott körülmények között minél hatékonyabban és rugalmasabban 
folyhasson az oktatás. A helyi tanterv tananyagának figyelembe vételével alakítottuk ki 
követelményeinket. Különös hangsúlyt fektetünk az érettségire való felkészülés 
folyamatosságára. Mindehhez kérjük a tanulók és a szülők támogató együttműködését. 

A tananyag átadását heti ciklusokban tervezzük, melynek mennyisége természetesen függ a 
heti óraszámtól. A tanár-diák kommunikáció nem követi az órarendet, de mindig az adott 
héten belül bonyolódik le. A diákok a hét elején megkapják a feladataikat, melyre 4-5 napjuk 
van, hogy elkészítsék. A hét folyamán videochat formájában a pedagógus hangsúlyt fektet a 
szóbeliségre, a szóbeli témakörök gyakorlására, a héten felmerülő problémák megvitatására. 
A tananyag mennyiségének kijelölésében figyelembe vesszük, hogy a tanuló mennyire tud 
önállóan dolgozni, az egyes feladatokál mennyire szükséges a tanári magyarázat.  
 

Munkaközösségünk tagjai abban állapodtak meg, hogy havonta minimum egy szóbeli és egy 
írásbeli számonkérésre kerül sor. Emellett természetesen értékeljük a diákok heti feladatait is, 
javítjuk az írásbeli munkáikat. 

A szóbeli számonkérés formái: prezentáció egy adott témáról, szituációk eljátszása videochat 
formájában. 

Az írásbeli számonkérés formái: levél, feladatsorok, online feladatok, projektmunka. 



A formai és a tartalmi követelményekről a szaktanár ad tájékoztatást.  
A határidőket szintén a szaktanár adja meg, kérjük annak lehetőség szerinti pontos betartását. 
 

A kollegákkal a hivatalos e-mail útján és messenger csoportban való chateléssel, illetve a 
zoom-on keresztül kommunikálunk. 

A diákoknak a google classroomon keresztül küldjük a heti feladatokat, melyeket oda is 
várunk vissza. A szóbeli kommunikáció a discord/messenger/google meet videochat 
funkcióján keresztül történik, de a hivatalos iskolai levelezőn keresztül is aktívan 
kommunikálunk.  

A szülőkkel az osztályfőnökök közvetítésével és a Kréta rendszeren keresztül 
kommunikálunk. 

 

Tankönyvek: 

5/8  
Beste Freunde 1 Kursbuch  
Manuela Georgiakaki – Monika Bovermann – Elisabeth Graf-Riemann – Christiane Seuthe 
HV-390-101055 
Beste Freunde 1 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki – Monika Bovermann – Christiane Seuthe – Anja Schümann 
HV-391-161055 
 
6/8 
németes csoport: 
Beste Freunde 2 Kursbuch 
Manuela Georgiakaki –Elisabeth Graf-Riemann – Anja Schümann – Christiane Seuthe 
HV-395-401055 
Beste Freunde 2 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki – Christiane Seuthe – Anja Schümann 
HV-396-461055 
angolos csoport: 
Beste Freunde 1 Kursbuch  
Manuela Georgiakaki – Monika Bovermann – Elisabeth Graf-Riemann – Christiane Seuthe 
HV-390-101055 
Beste Freunde 1 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki – Monika Bovermann – Christiane Seuthe – Anja Schümann 
HV-391-161055 
 
7/8 
németes csoport: 
Beste Freunde 2 Kursbuch 
Manuela Georgiakaki –Elisabeth Graf-Riemann – Anja Schümann – Christiane Seuthe 
HV-395-401055 
Beste Freunde 2 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki – Christiane Seuthe – Anja Schümann 
HV-396-461055 



angolos csoport: 
Beste Freunde 1 Kursbuch  
Manuela Georgiakaki – Monika Bovermann – Elisabeth Graf-Riemann – Christiane Seuthe 
HV-390-101055 
Beste Freunde 1 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki – Monika Bovermann – Christiane Seuthe – Anja Schümann 
HV-391-161055 
 
8/8 
németes csoport: 
Beste Freunde 3 Kursbuch 
Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe 
HV-397-701055 
Beste Freunde 3 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki, Anja Schümann, Christiane Seuthe 
HV-398-761055 
angolos csoport: 
Beste Freunde 2 Kursbuch 
Manuela Georgiakaki –Elisabeth Graf-Riemann – Anja Schümann – Christiane Seuthe 
HV-395-401055 
Beste Freunde 2 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki – Christiane Seuthe – Anja Schümann 
HV-396-461055 
 
9/8 
Beste Freunde 3 Kursbuch 
Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann, Anja Schümann, Christiane Seuthe 
HV-397-701055 
Beste Freunde 3 Arbeitsbuch 
Manuela Georgiakaki, Anja Schümann, Christiane Seuthe 
HV-398-761055 
 
10/8 
Mit uns B1+ Kursbuch online hanganyaggal 
Anna Breitsameter, Klaus Lill, Chistiane Seuthe, Margharete Thomasen 
HV-491-001060 
Mit uns B1+ Arbeitsbuch online hanganyaggal 
Anna Breitsameter, Veronika Kirschstein, Chistiane Seuthe 
HV-492-011060 
 
9.A német spec 
Ideen 2 Kursbuch 
Wilfried Krenn, Herbert Puchta 
HV-405-001824 
Ideen 2 Arbeitsbuch 
Wilfried Krenn, Herbert Puchta 
HV-406-011824 
 
9. ABCD 
Welttour Deutsch 1 Lehrbuch 
Sylwia Mróz-Dwornikowska 



EK-Welttour01 
Welttour Deutsch 1 Arbeitsbuch (CD melléklettel) 
Sylwia Mróz-Dwornikowska; Katrzyna Szachowska 
EK-Welttour02 
 
10. A német spec. 
Ideen 3 Kursbuch 
Wilfried Krenn – Herbert Puchta 
HV-409-001825 
Ideen 3 Arbeitsbuch 
Wilfried Krenn – Herbert Puchta 
HV-410-011825 
 
10. ABD 
KON-TAKT 2 Lehrbuch 
Szitnyainé Gottlieb Éva-Maros Judit 
NT-56542/NAT 
KON-TAKT 2 Arbeitsbuch 
Szitnyainé Gottlieb Éva - Maros Judit 
NT-56542/M/NAT 
 
11. ABCD 
KON-TAKT 3 Lehrbuch 
Maros Judit 
NT-56543/NAT 
KON-TAKT 3 Arbeitsbuch 
Maros Judit 
NT-56543/M/NAT 
 
12. C német spec. 
Szóbeli gyakorlatok az új német emelt szintű érettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra 
Péntek Bernadett - Gárvány Hajnalka 
NW-75 
 
12. /Érettségi 
Érettségi mintafeladatsorok német nyelvből (8 írásbeli középszintű feladatsor) CD-
melléklettel 
Sominé Hrebik Olga 
MX-1102 
 



 
Tantárgyfelosztás: 
 
Német Á.E.K. B.E. Cs.E. F.É. G.A. G.J.E. Szi.T. Össz. 
5/8   2     3     5 
6/8 3   2         5 
7/8     2   2 3   7 
8/8     3 2       5 
9/8       4 4     8 
9.A 

3 3 3 

       6 

15 9.B         
9.C        
9.D         
10/8             8 8 
10.A   

3 3 

  6 

3 3 18 10.B       
10.C       
10.D       
11.A   

3 3 

  

3 

  

3 12 11.B       
11.C       
11.D       
12.A     

3 

  

3 3 3 
12 12.B       

12.C   6   
12.D       6 
12.E         

 
 

DSD 
5/8 2 óra G.A. 
6/8 2 óra Á.E.K 
7/8 2 óra G.J.E. 
8/8 2 óra Cs.E. 
9.o. 2 óra B.E. 

10.o. 2 óra Cs.E. 
11.o. 2 óra G.A. 
12.o. 1 óra Sz.T. 

 
 
 
2020. augusztus 26.      Gombkötő Anita 

      Német, latin, olasz nyelvi és DSD 

    munkaközösség vezető 


	A tananyag átadását heti ciklusokban tervezzük, melynek mennyisége természetesen függ a heti óraszámtól. A tanár-diák kommunikáció nem követi az órarendet, de mindig az adott héten belül bonyolódik le. A diákok a hét elején megkapják a feladataikat, m...

