
LATIN NYELV ÉS IRODALOM MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

2022/2023 

 

1. A munkaközösség tagjai:  

Jantos Szilvia 

Mikulás Rolandné 

Vassné Técsy Edit 

 

Szász Dániel Patrik tanítási gyakorlatát tölti a gimnáziumban (Mentor: Vassné Técsy Edit) 

2. Éves munkaprogram: 

A munkaprogram megvalósulását az aktuális járványügyi helyzet módosíthatja. 

➢ Szeptember  

• OKTV nevezés (szept.)  

• versenyek ismertetése, jelentkeztetés  

• érettségi előkészítő szervezése 

• latin tehetségsáv indítása (tehetségazonosítás, csoport szervezése)  

• Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Versenyre nevezés  

 

 

➢ Október  

• Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny I. forduló (okt. de. 

10:00, helyben) 

 

➢ November  

• nyílt nap  

• latinból érettségizők előzetes felmérése  

• Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny II. forduló (nov. 

de.10 óra, helyben)  
• Pécsi Hyperión Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról nevezés és I. forduló 

 

➢ December  

• OKTV 1. forduló (2022. dec. 07. du.14 óra, helyben) 

 

➢ Január  

• Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny nevezés 

• félévzárás (január vége)  

• félévzáró megbeszélés: az első félév tervezett feladatainak értékelése, tanulmányi 

helyzetkép  

• Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny III. forduló (jan. 

de.11 óra, Szegedi Tudományegyetem) 

 

➢ Február  

• érettségi jelentkezés (emelt, közép) – a latinnal kapcsolatos tovább tanulók 

felmérése 

• szaktanári felkészítés kezdete az érettségire  

• Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny I. forduló (febr. eleje, helyben) 



• Pécsi Hyperión Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról (döntő forduló, Pécs) 

• verseny: OKTV 2. forduló (2023. febr. 01. de. 10 óra, Budapest) 

 

➢ Március  

• Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny III. forduló, döntő 

(március eleje. de.12 óra,) 

• vendégelőadó 

• Aquincum tanulmányi kirándulás közösen a magyar, történelem szakos kollégákkal 

• verseny: OKTV 3. forduló (2023. márc. 27. kedd) 

 

➢ Április  

• Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny döntő (Budapest) 

 

➢ Május  

• emelt és közép szintű érettségik kezdete 

 

➢ Június  

• évzárás  

• évzáró értekezlet, az éves munkánk értékelése  

• középszintű szóbeli érettségik  

3. A latin munkaközösség tehetséggondozó munkája  

A latin munkaközösség szervesen bekapcsolódik az iskola tehetséggondozó programjába. 

Célunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között szereplő, kiemelten tehetséges tanulók 

felkutatása, fejlesztése, tehetséggondozása, az élő idegen nyelvek, valamint a humán 

tantárgyak háttér és kiegészítő tudásának, ismereteinek bővítése. 

A munkaközösség által igényelt és szükségesnek tartott tehetségsáv, amennyiben Orosháza 

Város Önkormányzata támogatja:  

Latin nyelvi tehetségsáv 

Célja: nyelvi ismeretek bővítése, fordítástechnikai készségek elsajátítása, kulturális 

témakörök feldolgozása, valamint kreatív feladatmegoldás, esetlegesen önálló kutatás 

ösztönzése.  

A tehetségprogram részeként történik a versenyekre készülés is, melyek nagyban segítik az 

órai anyag elmélyítését, bővítését és az érettségire való felkészülést is. 

4. Tanórán kívüli tevékenységek: 

Latin tehetségsáv; Kirándulás szervezése Aquincumba illetve Pécsre a Hyperion/Pannon 

Versenyjátékok versenyhez kapcsolódóan.  

5. Közéleti tevékenység, kapcsolatok: 

Kapcsolatok, szakmai partnerek:  



• Szegedi Tudományegyetem 

• Nagy Gyula Területi Múzeum Orosháza 

Társadalmi, gazdasági partnerek: -  

Külföldi partnerek: - 

Tervezett partnerek: - 

6. Az IKT eszközök használata latin 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 latin 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). 

A digitális munkarend tapasztalati alapján az oktató-nevelő munkát támogató 

módszerek és munkaformák 

 

Alkalmazás Didaktikai feladatok, módszerek 

Kréta e-napló ismeretszerzés, ellenőrzés, adminisztráció 

(vázlatok, feladatsorok kiküldése, a beadott 

munkák ellenőrzése, értékelése) 

Redmenta, Learningapps, Kahoot gyakorlás, ellenőrzés 

Microsoft Teams szóbeli ismeretközlés, megbeszélés, 

gyakorlás, szemléltetés, szóbeli feleltetés 

online órák formájában, vázlatok, 

feladatsorok kiküldése, a beadott munkák 

ellenőrzése, értékelése 



 

A digitális oktatás időszakában szerzett tapasztalatok átvitele az offline oktatásba: 

• digitális munkarend megvalósítása során szerezett tudás, tapasztalat alkalmazása a 

napi szintű offline oktatásban, mellyel csökkenthetjük a hátrányos helyzetű, digitális 

készségekkel nem rendelkező tanulók körét 

• lehetőséget kellene biztosítani az informatikai eszközök önálló használatára az 

iskolában tanórán is 

• a tanuláshoz szükséges digitális kompetenciák fejlődésének hasznosítása 

•  a digitális technológiai eszközök és az infokommunikációs technológiák 

használatában kialakult gyakorlat tovább fejlesztése 

• a digitális tudás növelésével felkészültebb, képzettebb leendő munkaerő kialakítása 

 

7. Ökoiskola program: 

• a tananyag aktuális részéhez kapcsolódóan (pl.: Vergilius: Gerogica, Bucolica, id. 

Plinius: Naturalis historiae): váljanak érzékennyé a természet szeretetére a 

szövegfeldolgozás során 

• ismerjék meg az egykori népek környezetükkel való kapcsolatát 

• a biológia, földrajz és egyéb természettudományos területen tovább tanulók 

alapismereteinek bővítése 

Lehetséges tevékenységek: 

• szövegfeldolgozás 

• fordítási gyakorlatok 

• anyaggyűjtés könyvtárból, interneten 

• fogalmazás 

• képelemzés és leírás 

• csoportmunkák 

 

8. Kapcsolódás a témahetekhez 

➢ Fenntarthatósági témahét  

Munkaközösségünk tagjai már 8. alkalommal kapcsolódnak be az iskolánkban is 

népszerű Fenntarthatósági Témahét programjaiban. A Fenntarthatósági Témahéthez 

csatlakozó iskolák pedagógusainak lehetőségük van a kerettantervre épített témákat 

előre kidolgozott tematikus óratervek segítségével feldolgozni, vagy a témahét egészét 

átölelő fenntarthatósági projektek megvalósítására, pályázatokon való részvételre. 

➢ Digitális témahét 

➢ Pénz7 témahét 

➢ Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek, a Magyar 

Diáksport napja  



 

9. 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 latin órákon:  

• problémaalapú tanulás (pl. ismeretlen szöveg szerzőjének korábban tanultak alapján 

történő behatárolása, elhelyezése korban, stílusban)  

• kooperatív vita (pl. filozófia témakörben, műelemzéseknél)  

• pedagógiai projekt (témák feldolgozása csoportmunkában, beszámolók készítése)  

10. Az értékelés rendszere: 

A tanulók értékelése történhet: 

• szóbeli felelettel 

• példamegoldás, feladatmegoldás értékelésével 

• ellenőrző dolgozattal 

• témazáró dolgozattal 

• önálló munka értékelésével (kiselőadás, kutatómunka) 

• gyakorlati munka értékelése alapján (gyűjtemények készítése) 

• versenyszereplés után is kaphat érdemjegyet a tanuló 

 

Témazáró rendszerben dolgozunk, egységes értékelést alkalmazunk. A témazáró jegyek 

súlyozottan számítanak. A témazáró dolgozatok időpontját a házirendnek megfelelően egy 

héttel előbb bejelentjük. A tanmenetekben és a munkatervben rögzített témazáró dolgozatok 

megírását valamennyi tanulótól megköveteljük indokolt hiányzás esetén pótlólag is. 

Közös megállapodás alapján a dolgozatok összeállítása során felhasználható feladattípusok:  

• Fordítás latinról magyarra 

• Szavak 

• Ábra- ábraelemzés  

• Fogalmak  

• Egy problémamegoldó feladat  

• 15-20 pontos teszt  

• Rövid esszé  

• Táblázat kiegészítés  

A dolgozatok %-os értékelése:  



Elégtelen 0- 39%  

Elégséges 40- 54%  

Közepes 55- 74%  

Jó 75 -89%  

Jeles 90-100%  

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. A 

javító dolgozat íratása a szaktanár belátásától függ, ez csupán lehetőség a tanuló számára. A 

javító dolgozat jegye, annak eredményétől függetlenül beírásra kerül.  

 

A Házirend szabályainak megfelelően alkalmazzuk az alábbiakat: 

„Betegség vagy egyéb ok miatt a tanév során maximum 4 alkalommal kérhet felmentést az 

órai számonkérés alól a tanuló. Kérését csak akkor lehet méltányolni, ha a tanítási óra elején, 

a feleltetés megkezdése előtt jelzi a szaktanárnak. Az egy hétnél hosszabb ideig hiányzó 

tanuló haladékot kérhet a kiesett anyagrészek pótlására.” 

„A hiányzást követően a tanuló köteles a tananyagot pótolni, és a témazáró dolgozatot rövid 

időn belül (1-2 hét) megírni. A félévi, illetve év végi jegyzárásig nem pótolt témazáró 

dolgozat érdemjegye elégtelen,” 

„A dolgozatok hivatalos okiratok, ezért nem tartalmazhatnak magánjellegű megjegyzést, oda 

nem illő ábrát, rajzot.” 

Heti 3 óra esetén havonta 1,5 jegynek kell lennie, arányosan elosztva a félév során. 

A félévi és év végi osztályzatoknál a kapott jegyek átlagát (a témazáró 2 jegynek számít) 

vesszük figyelembe. Év végén az egész éves tantárgyi átlag számít. 

Félévi és év végi értékelés során az elégségeshez a tanuló jegyeinek súlyozott átlagának el 

kell érnie az 1,7-et. Ha a tanuló elégtelenre teljesített, a pótvizsgára való felkészülését segítjük 

azzal, hogy megkapja a minimum követelményeket típusfeladatokkal együtt év végén. 

A jegyek lezárása az alábbiak alapján történik: 

5 (jeles) = 4,50-től 

4 (jó) = 3,50-től 

3 (közepes) = 2,50-től 

2 (elégséges) = 1,70-től 

1 (elégtelen) = 1,70 alatt 

 

11. Tankönyvek: 

 

9. évfolyam: N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I.; OH- LAT09T 

10. évfolyam: N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv II.; OH- LAT10T 

11. évfolyam: N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv III.; OH- LAT11T 

12. évfolyam: N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv IV.; OH- LAT11T 



Latin nyelvtan a középiskolák számára - Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula OH- 

LAT912NY 

  

12. Tantárgyfelosztás: 

9. évfolyam: Vassné Técsy Edit 

10. évfolyam: Vassné Técsy Edit 

11. évfolyam: Vassné Técsy Edit 

12. évfolyam: Mikulás Rolandné 

 

Rendes középszintű érettségi: várhatóan 2 fő 

Emelt szintű érettségi: várhatóan 1 fő 

Előrehozott középszintű érettségi: 1 fő 

13. Versenynaptár: 

Verseny neve Nevezési 

határidő 

1. forduló 2. forduló Országos 

döntő 

OKTV (11-12. évf.) 2021.szept. 

vége 

2021. dec. 07. 

14:00 

2022. febr. 

01. 10:00 

2022. márc. 

27. 

Horváth István Károly 

Ókortudományi és 

Latin Nyelvi Verseny 

(9-10. évf.) 

2021. szept. 

vége 

2021. okt. eleje 

de. 10:00 

2021. nov. 

eleje de. 

10:00 

 

2022. jan. 

vége  

11:00 

(Szeged) 

Pécsi Hyperión 

Tanulmányi Verseny a 

görög-római 

kultúráról  

2021. szept. 

vége 

2021. 

november 

 2022. február 

(Pécs) 

Ábel Jenő Országos 

Latin Tanulmányi 

Verseny 

2022. január 2022. február - 2022. április 

(Budapest) 

 

Tervezett költségek: 

2022/2023. tanév  

Fenntartóra háruló tervezett többletkötelezettség (PP és Munkaterv alapján) 

Ssz. Esemény, rendezvény, verseny, egyéb 

pontos megnevezése  

Várható 

időpontja 

Tanulók 

becsült 

létszáma 

(fő) 

Várható 

költség 

(Ft) 

1.félév 

1.  Aquincum tanulmányi kirándulás 2022. szeptember 

vége, október eleje 

65 fő 260.000 

Ft 



2. Latin karácsony 2022. december 40 20.000 Ft 

2.félév 

3. Horváth István Károly Ókortudományi 

és Latin Nyelvi Verseny 3. forduló (9-

10. évf.) 

2023. március 4 fő 60.000 Ft 

4. OKTV országos döntő (11-12. évf.) 2023. április 2 fő  70.000 Ft  

5. Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi 

Verseny döntő 

2023. április 6 fő  97.000 Ft  

 6. Pécsi Hyperion/Pannon Versenyjátékok 

döntő 

2023. április 9 fő  130.000 

Ft  

7. Vendégelőadó      20.000 Ft  
 

Összesen     657 000 

Ft 

 


