Munkaközösségünk három korábbi szakmai csoportból – a felsős magyar, a történelem és a felsős
ének-zene munkacsoportból – jött létre. A mindennapi koordinációs munkát a csoportok képviselői
egymással összhangban végzik.
Munkaközösségünket elkötelezett, szorgalmas, a munkáját magas színvonalon végző pedagógusok
közössége alkotja. Elmondhatjuk, hogy a szakmai munka folyamatossága és magas színvonala biztosított, a szakmai teamek eredményesen tudnak együtt dolgozni.

magyart tanítók:
Forján Krisztina
Gajdos Éva
Kocsmár Mária
Marik Tamásné
Szegediné Romancsik Andrea
történelmet, hon- és népismeretet tanítók:
Koncsecskó Lászlóné
Mihalcsikné Borsos Erika
Szegediné Romancsik Andrea
éneket tanítók:
Faragóné Szalai Mária
Koncsecskó Lászlóné
Mihalcsikné Borsos Erika
Pásztó Mihályné
Szalainé Dávid Gabriella

Kiemelt feladatunk a kompetencia alapú oktatás megvalósítása.
A tantárgyi ismeretek elsajátíttatása mellett az erkölcsi és az esztétikai nevelésre is nagy
hangsúlyt fektetünk.
Olyan ismeretek átadására törekszünk, melyek a hétköznapi élet hatékony segítői.
A hagyományos módszerek és eszközök mellett a modern eszköztárunkat is igyekszünk
fejleszteni.

Mind az anyanyelvi, az irodalmi, a történelmi és az ének-zenei tankönyvek és munkafüzetek rendelésekor olyan taneszközöket választunk, melyek az említett tantárgyak hatékony
segítői.
A kooperatív módszereket (csoportmunka, páros munka, különböző tanulási technikák,
stb.) valamennyien alkalmazzuk, ezek a diákjaink körében kedveltek, sikeresek. Ugyanakkor az önálló munkavégzést is szorgalmazzuk, hiszen 8. osztályban a felvételi megmérettetésen minden tanulónak a saját tudására és rutinjára kell támaszkodnia. Az eredményesség
érdekében az említett munkaformákat váltogatjuk, igyekszünk megtalálni minden feladattípushoz a megfelelő munkatípust.
Munkaközösségünk minden tagja használja az interaktív táblákat azokban a termekben,
amelyek rendelkeznek ezekkel!
Magyarórákon az Apáczai Kiadó interaktív tananyagait tartalmazó CD-it ingyenesen vehetjük igénybe, melyek igen magas színvonalat képviselnek, változatos feladatok elvégzését teszik lehetővé, ezért ezekkel igyekszünk színesíteni a tanórákat.
Az említett segédanyagokon kívül mi magunk is nagyon sok olyan digitális bemutatót készítünk, melyek segítségével szemléletesebbé és könnyebben elsajátíthatóvá tesszük a tanulók számára a tananyagot.
Mindannyian részt vettünk a KIP programmal kapcsolatos továbbképzésen és a
hejőkeresztúri látogatáson, ahol a módszer alapjaival ismerkedtünk meg. Ezen program
megvalósítása kiemelt feladatunk az idei tanévben is.

Mind a tanórákon, mind a tanórákon kívül számos feladatot látunk el:
részt veszünk pályázatok megvalósításában
tehetségfejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk
felvételi előkészítőt tartunk
történelmi tanulmányi kirándulásokat szervezünk
városi, megyei, országos versenyeken szép eredményeket
érünk el
megyei és területi versenyeket bonyolítunk le
házi versenyeket, játékos vetélkedőket szervezünk
iskolai megemlékezések és ünnepségek szervezését vállaljuk
kihelyezett könyvtári foglalkozásokon veszünk részt
kiadványt szerkesztünk a tanítványaink munkáiból
író-olvasó találkozókra látogatunk el
vállaljuk iskolai koncertek szervezését és lebonyolítását
kiállítást készítünk a tanulóink munkáiból
mozi- és színházlátogatásokat szervezünk
bemutató és nyílt órákat tartunk

A 2016-2017-os tanévben az alábbi programjainkat valósítottuk meg:

a program megnevezése:

a program megnevezése:

történelmi vetélkedő (6. évfolyam)

történelmi vetélkedő (7. évfolyam)

Zenei hét
zenei vetélkedő –felső tagozat

Ünnepváró szavalóverseny szervezése és lebonyolítása

megemlékezés október 6-áról

Látogatás a Terror Házába

anyanyelvi vetélkedő (4 forduló)

Könyvcimborák (3 forduló)

megemlékezés október 23-áról

Családi vetélkedő

a hónap helyesírója (3 forduló)

Filharmónia koncert

KIP-es bemutató órák

Ballagás

Jászsági Helyesíró Verseny (5 forduló)

Simonyi Helyesírási Verseny

Országos Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny területi
fordulójának megrendezése
továbbképzéseken vettünk részt

Kiállítás a Hon-és népismeretre készült alkotásokból
Író-olvasó találkozók a Hild Viktor Könyvtárban

Látogatás a Holocaust Emlékközpontba

Irodalomóra a Hild Viktor Könyvtárban

Versenyfelkészítés és kíséret a versenyekre

Bendegúz verseny iskolai fordulója

Bendegúz Tudásbajnokság területi fordulójának lebonyolítása

Bendegúz NyelvÉSZ verseny területi fordulójának
megrendezése

A 2016-2017-es tanévben az alábbi versenyeredményekkel büszkélkedhetünk:

országos 112. hely
2. hely
3. hely

9. hely

verseny neve

tanuló(k) neve

felkészítő

Arany János TITOK
Anyanyelvi Verseny
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia
nyelvÉSZ versenye
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság versenye

Urbán-Pap Zsófia
6. a

Gajdos Éva

Siklós Dorina
5. d

Forján Krisztina

Siklós Dorina
5. d

Forján Krisztina

megyei/területi
1-6. hely
1. hely

1. hely

verseny neve
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia
nyelvÉSZ versenye
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság versenye

1. hely

Jászsági Helyesíró Verseny

1. hely

Reformkor 1830 – 1848 történelmi verseny

1. hely

2. hely

2. hely

2. hely
2. hely
2. hely

2. hely

3. hely

3. hely

3. hely

tanuló(k) neve

felkészítő

Siklós Dorina
5. d

Forján Krisztina

Siklós Dorina
5. d

Forján Krisztina

Siklós Dorina
5. d

Forján Krisztina

Balogh Amanda
Molnár Napsugár
Mihalcsikné BorMajor Nikolett Virág
sos Erika
7. b
Kosztadinovszki Orsolya
Munkácsi Koppány
Bolyai Anyanyelvi CsaPerei Boglárka
Forján Krisztina
patverseny
Siklós Dorina
5. d
Antal Krisztián
Lading Bianka
Bolyai Anyanyelvi CsaSzőllősi Szabolcs
Gajdos Éva
patverseny
Urbán-Pap Zsófia
6. a
Lázár Gréta
Mező Regina
Bolyai Anyanyelvi CsaVeréb Benita
Forján Krisztina
patverseny
Vígh Fanni
7. a
Bendegúz Gyermek- és
Urbán-Pap Zsófia
Ifjúsági Akadémia
Gajdos Éva
6. a
nyelvÉSZ versenye
Jászsági Helyesíró Verseny

Nagy Dorina Kata
8. a

Kocsmár Mária

Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny
Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság versenye
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia
nyelvÉSZ versenye

Urbán-Pap Zsófia
6. a

Gajdos Éva

Siklós Dorina
5. d

Forján Krisztina

Bozsó Bianka
6. d

Koncsecskó Lászlóné

Veréb Benita
7. a

Forján Krisztina

Antal Krisztián 6. a
Forrai Ivett 6. b
Szőllősi Szabolcs 6. a

Gajdos Éva

Verne regényolvasási
verseny

megyei/területi
1-6. hely
5. hely

5. hely

verseny neve
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia
nyelvÉSZ versenye
Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia
nyelvÉSZ versenye

tanuló(k) neve

felkészítő

Bozsó Bianka
6. d

Marik Tamásné

Mező Regina
7. a

Forján Krisztina

Iskolai megemlékezések

Történelmi kirándulás Budapestre

Hon- és népismereti kiállítás

Író – olvasó találkozók

Rendhagyó irodalomóra a Hild
Könyvtárban

Akikre büszkék lehetünk…

Szavaló a Gálán

KIP-es tanulói munkák

Forján Krisztina
munkaközösség-vezető

