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A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve 

2022/2023 

 

A munkaközösség tagjai: 

Antal Bernadett- történelem, angol 

Árendás Bence – történelem 

Bakosné Heilman Katalin – magyar, rajz  

Greilinger Judit - magyar, ének, kórus (munkaközösség-vezető) 

Palatin Anna – igazgató, rajz, erkölcstan 

Tomasovszky Edit – magyar, könyvtár  

 

Folyamatos feladatok: 

- Az osztálynaplók, csoportnaplók rendszeres vezetése, egyéb adminisztráció elvégzése; 

- Havonta egy megbeszélés, a programok, időpontok egyeztetése, felírása a fali 

hirdetőre és az ig. naptárába;  

- Rendezvények előtt egy héttel részletes forgatókönyv leadása, a rendezvény után egy 

cikk és egy fotó a honlapra; a rendezvény előtt két héttel igénybejelentő leadása 

(útiköltség, egyéb költség); 

- Óralátogatás novembertől (munkaközösség-vezető: 1óra/fő/félév); 

- A nemzeti és egyéb ünnepekhez kapcsolódóan tablók kihelyezése az aulába. 

Kiemelt feladataink, céljaink a tanévben: 

- egységes alapokra épülő differenciálás (tanórán, szakkörön vagy egyéb foglalkozáson);  

- a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása; 

- a tanulók tevékenységének, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásának, 

alkotóképességének előtérbe állítása;  

- a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatása; 

- a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok 

megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

- a szóbeli szövegek alkotására és megértésére, a kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés; 

- a szövegértés fejlesztése minden évfolyamon; 

- az irodalmi műveltség fejlesztése; 

- az irodalmi művek jobb megértését elősegítő drámajáték alkalmazása a tanórán (színdarabok 

előadása, kisfilmek készítése); 

- az olvasás- és íráskészség fejlesztése; 

- a magyar helyesírás változásainak megismertetése; 

- a tehetséggondozás (tanulmányi versenyekre való felkészítés, rajzszakkör, a műsorok 

színesebbé tétele az iskolai kamarakórus részvételével); 
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- felvételi előkészítő a 8. osztályosok számára magyar nyelv és irodalomból; 

- motiválás a tanulásra és egyéni fejlődésre szorgalmi és plusz feladatokon keresztül; 

- a szóbeli kommunikáció (beszélgetések) rendszeres jelenléte a tanórákon (énkép és önismeret 

fejlesztése, véleménynyilvánítás, kritika, érvelés); 

- interaktív tananyagokbeépítése a tanítás folyamatába; 

- tanulóink műveltségének fejlesztése színházlátogatásokon és egyéb kulturális rendezvények 

szervezésén keresztül (pl. a LEP adta lehetőségek kihasználása); 

- az információs eszközök célszerű és tudatos használatára nevelés (cikkek, tanulói munkák 

megjelentetése az iskola honlapján és a faliújságokon; Tarján történelmének, 

nevezetességeinek feldolgozása; az iskola honlapjának szerkesztése; hírek, képes-szöveges 

beszámolók, versenyeredmények, tanulói munkák, tantárgyi segédletek, jógyakorlatok 

közzététele) 

Versenyek: 

- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 

- Versmondó versenyek  

- Szépkiejtési versenyek (házi) 

- Szövegértés verseny (házi) 

- Népdaléneklési verseny (házi) 

- Rajzpályázatok  

- Országos történelmi verseny (7-8. évfolyam) 

- Szépművészeti Múzeum országos versenye – többfordulós országos történelmi 

verseny (5-8. évfolyam) 

- egyéb, a tanév során meghirdetett helyi, megyei, országos tanulmányi versenyek 

Ünnepségek, műsorok:  

- akadályverseny 

- megemlékezés az aradi vértanúkról 

- az 1956-os forradalom – és szabadságharc megünneplése 

- a magyar nyelv napja 

- karácsony 

- a magyar kultúra napja 

- a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

- Márc. 15. 

- a holocaust áldozatainak emléknapja 

- a nemzeti összetartozás napja 

Programok 

Jelölések: 

 félkövér betűtípus: az iskolai ünnepségek 
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Időpont Esemény Felelős 

2022. aug.-tól 

folyamatosan  

Tankönyvek, tartós tankönyvek 

nyilvántartásba vétele, kiosztása 

Tomasovszky Edit 

2022. szept.15. Tanmenetek átdolgozása, leadása mindenki 

2022. szept.15. Munkaterv leadása  Greilinger Judit 

2022. 

szeptembertől  

Igény szerint jelentkezés levelezős 

versenyekre 

mindenki 

2022. szept. 

19-okt. 10. 

Pályaorientációs mérés a 8. évfolyamosok 

számára 

Árendás Bence (of.) 

2022. okt. 3-9. Országos Könyvtári Napok  
Bula Imréné, 

Tomasovszky Edit 

2022. október Könyvtári órák az 5-6. évfolyamon 
Tomasovszky Edit 

Greilinger Judit 

2022. okt. 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról 5.o. Greilinger Judit 

2022. okt. 10-

nov. 30. 

Digitális országos bemeneti mérések 

szövegértésből az 5., 6. és 8. évfolyamon 

(a csoportok beosztása később tö rténik)  

Tomasovszky Edit 

Bakosné Heilman 

Katalin  

Greilinger Judit 

2022. okt. 21. 1956-os iskolai ünnepség (8. osztályosok) 

Árendás Bence 

Bakosné Heilmann 

Katalin 

2022. okt. 27. Házi olvasás- és szavalóverseny (5-8. évf.) 

Tomasovszky Edit 

Bakosné Heilman 

Katalin  

Greilinger Judit 

2022. okt. Jelentkezés a Simonyi helyesírási versenyre  Tomasovszky Edit 

2022. nov. Dózsa versíróverseny Greilinger Judit 

2022. nov. 11. 
A magyar nyelv napja 

alsósoknak és felsősöknek külön játékos 

nyelvi feladatsor, megzenésített versek 

Tomasovszky Edit 

2022. nov. 
Jelentkezés a „Szép magyar beszéd” 

olvasási versenyre, ha van alkalmas jelölt  

Tomasovszky Edit 

Greilinger Judit 

Bakosné Heilman 

Katalin 

2022. nov.-dec. Munkaközösségi óralátogatások mindenki 

2022. dec. 
Országos történelmi tanulmányi verseny 

iskolai forduló  

Árendás Bence 

2022. dec.  
Karácsonyi ünnepi műsor, idősek napja 

karácsonyi versek, kórus, zene 

Tomasovszky Edit 

Greilinger Judit 

Bakosné Heilman 

Katalin 

2023. jan. 21. 8. osztályos felvételik Bakosné Heilmann 

Katalin 

2023. jan. 20. 
A magyar kultúra napja  

Ünnepi műsor  

Tomasovszky Edit 

 

II. félév 

 

2023. febr.  Farsangi álarckészítő verseny (DÖK) 
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1-től Palatin Anna  

Bakosné Heilmann 

Katalin  

2023. febr. „Szép magyar beszéd” Kazinczy verseny 

megyei forduló 

Tomasovszky Edit 

Bakosné Heilman 

Katalin  

Greilinger Judit 

2023. 

febr.24. 

Megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatairól – tablókon 

Árendás Bence 

2023. febr. Simonyi helyesírási verseny iskolai forduló magyartanárok 

2023. március Könyvtári órák az alsósoknak Tomasovszky Edit 

2023. márc. 

14. 

Megemlékezés március 15-éről  

Iskolai ünnepség az udvaron (tablók)  

Bakosné Heilmann 

Katalin 

2023. márc. 

6-jún. 9. 

Digitális országos kimeneti mérések 

szövegértésből az 5., 6., 7. és 8. évfolyamon – 

beosztás szerint 

Tomasovszky Edit 

Greilinger Judit 

Bakosné Heilman 

Katalin 

2023. márc. 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 

helyesírási megyei forduló  

Tomasovszky Edit 

Bakosné Heilman 

Katalin  

Greilinger Judit 

2023. márc. Internet Fiesta könyvtári internetes verseny  Tomasovszky Edit 

2023. ápr.12. 
Megemlékezés a költészet napjáról 
Versillusztrációs rajzpályázat 

+ Versmondó, versíró verseny 

Tomasovszky Edit 

Bakosné Heilman 

Katalin  

Greilinger Judit 

2023. ápr. 14. 
A Holokauszt áldozatainak emléknapja 

Nyolcadikosok műsora, prezentáció, tablók 

kiállítása 

Antal Bernadett 

2023. május Könyvtári órák az alsó tagozatosoknak Tomasovszky Edit 

2023. jún. 2. 
Megemlékezés a nemzeti összetartozás 

napjáról – tablók 

Árendás Bence 

2023. jún. 

Az éves munkánk értékelése 

Kiemelkedő és felzárkóztatásra szoruló 

tanulók számbavétele, osztályozóvizsgák 

mindenki 

 

2023. jún.  

2. hetében 
Tartós tankönyvek visszavétele a könyvtárba 

Tomasovszky Edit 

2023. június 

eleje 
A ballagási műsor összeállítása, betanítása 

Bakosné Heilmann 

Katalin 

Greilinger Judit 

2023. jún. 
Évzáró 

dalok összeállítása, betanítása 

Greilinger Judit 

2023. jún. 

Leltár, statisztikák, beszámolók elkészítése, 

tartós- és tanári könyvek számbavétele, 

dekorációk, tantermek, szekrények, könyvtár 

elpakolása 

(mindenki) 

 

Tarján, 2022. szept. 15.       

Greilinger Judit 

 munkaközösség-vezető 


