
Felső tagozatos munkaközösség éves munkaterve 

 

Munkaterv részei: 

1. A munkaközösség feladatai, az iskolai munkaterv, iskolánk pedagógiai 

programja alapján 

2. Munkaközösség tervezett programja feladatai, havi bontásban 

Munkaközösség tagjai: 

 Diák Anett 

 Lengyel Erzsébet 

 Diák Csaba 

 Jónás Ferenc 

 Tóth Ottó 

 Dr. Nagyné Baráth Enikő 

Felső tagozatos tanulok létszáma:63 fő 

 

Nevelési feladatok: 

 

 Tanórai fegyelem erősítése 

 Egymás közötti kapcsolatok, együttműködés fejlesztése. 

 Egészséges életmódra nevelés 

 Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében. 

 Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában. 

 Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése 

 

 

Oktatási feladatok, célok: 

 A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló 

munkavégzés biztosítása. 

 Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz. 

 Kommunikációs képességek fejlesztése. 



 A tanuláshoz fűződő viszony javítása. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeinknek a megfelelő 

segítségnyújtás. 

 Logikus gondolkodás fejlesztése. 

 Olvasási készség, beszédkészség, önkifejezés fejlesztése 

 Helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakításának elősegítése 

 Tehetséges tanulóink számára szakkörök szervezése 

 Más intézmények által meghirdetett tanulmányi, kulturális és 

sportversenyekre való mozgósítás, tanulóink felkészítése. 

 A művészetek iránti érdeklődésre nevelés: kiállítások, színházlátogatások, 

szavalóversenyek.  

 Együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, családlátogatások, 

fogadóórák, egyéb közös programok. 

 A 8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése, felvételire való 

felkészít3 

 Alapkészségek erősítése. 

 Folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük, osztályozzuk a tanulók tudását, 

erről a szülőket rendszeresen tájékoztatjuk a különböző fórumokon. 

 Kiemelt feladatunknak tartjuk a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a 

tanulókkal való egyéni foglalkozást 

 

 

 

 

 

Programok: 

Szeptember: 



Munkaértekezlet, éves program elfogadása 

Október: 

Töklámpás készítése. 

Kerékpártúra, KRESZ oktatás a rendőrség munkatársai bevonásával. 

Helyszín: Nyírmada, Élménypark 

November: 

Munkaközösségi értekezlet: tanulmányi helyzet elemzése 

Színházlátogatás: Buda halála előadás megtekintése 

Helyszín: Kisvárda Művészetek Háza 

December: 

Mikulás buli 

Karácsonyi játszóház 

Január: 

Farsangi készülődés 

Február: 

Nyílt tanítási órák tartása 

Színházlátogatás: Légy jó mindhalálig 

Helyszín: Kisvárda Művészetek Háza 

Március: 

Munkaközösségi értekezlet. Magatartás, tanulmányi helyzet elemzése  

Tantárgyi versenyek 

Április: 

Föld napja projektnap 

Május: 

Iskolai kirándulás szervezése 

Csapatépítő program az alsós és felsős nevelők részvételével 

Június: 



Számháború 

Kerti parti 

Munkaértekezlet, éves munka értékelése. 

 

 

Ilk, 2018. szeptember 27 

Dr. Nagyné Baráth Enikő 

munkaközösség-vezető 

 


