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Külsős óraadóként: 

Tóthné Németh Gabriella: Technika, életvitel és gyakorlat szaktanácsadó; szakvizsgázott 

pedagógus, közoktatási vezető. 

 

 
A tanév során tervezett általános feladatok: 

 

 Vizuális kultúra (Dänhardtné Csizmadia Piroska):  Az iskolai belső dekorációjának állandó 

szépítése a  DÖK, SZM,stb. segítő támogatásával. Ajtó felíratok cseréje. 

 

Landorhegyi Fotókör (Gedeon Tamás) 

Az eredményes tanulók fotózása. Fotók készítése az iskolai eseményekről. Az iskolai honlap 

kiszolgálása. Iskolatelevízió készítése.  

A vizuális kultúra tárgyba integrált mozgókép és médiaismeret műveltségi terület 

kiszolgálása, oktatási, nevelési feladatainak ellátásában való részvétel az  iskolatelevízió és 

fotószakkör működtetésével. Mesterprogram készítése. 



 

Technika életvitel és gyakorlat (Tóthné Németh Gabriella): 

- a technika órákon a fazekas mesterséggel való ismerkedés lehetőségének megteremtése; 

- a 8. osztályosok tanulmányi kirándulása a győri AUDI gyárba - persze mindez terv, az 

utóbbi nyilván az osztályfőnök terveitől és sok minden mástól is függ...; 

- szeretném folytatni és bővíteni 7. osztályban a szakma-látogatási projektet; 

- vállaljuk a 8. osztályosok számára - ballagásra - a pogácsák elkészítését; 

- ha mód van rá - ez a POK-tól is függ - a munkaközösségünk számára a szaktanácsadásról 

tartanék egy beszélgetést ( különösen azok számára, akiknél még nem járt szaktanácsadó), és 

még  - ugyancsak a POK-tól függően - szerveznék számukra egy szakfelügyelői beszélgetést 

("spéci technikással") 

 

Technika életvitel és gyakorlat (Gedeon Tamás): 

A technika és életvitel tárgy digitális tananyagának fejlesztése. A technika terem 

dekorációjának frissítése. Tanórai iskolalátogatások szervezése a közelbe lévő szakképző 

intézményekbe. 

 

Ének: (Gurnik Ferencné, Horváthné Baldauf Marianna, Wágnerné Csiszár Eleonóra) 

A zenei kultúra ébrentartása- ifjusági hangverseny sorozat szervezése. 

Énekkar működtetése az iskolai rendezvények kiszolgálására, a zenei kultúra fejlesztésére 

iskolánkban. Vaski Tiborné fizetés nélküli szabadságon van, jelenleg nincs kinevezve utódja. 

 

Munkaközösség vezetői óralátogatások. 

 

Konkrét feladatok: 

 

Ének: 

 

-2017. október 1. Zenei Világnap tanórai megemlékezés,  

- Karácsonyi műsorban való részvétel  (Énekkar vezető) 

 

 -Március 15.  (Énekkar vezető) 

 

-Landor napok Gurnik Ferencné, Horváthné Baldauf Marianna, Wágnerné Csiszár Eleonóra. 

Énekkar megnyitó  

 

 -Zeneiskolai tanárok hangszer bemutatója 1. és 2.3. évfolyamon, szervező Gurnik Ferencné 

 -Ifjusági hangverseny sorozat- Gurnik Ferencné. Osztályfőnökként- Wágnerné Csiszár 

Eleonóra , Horváthné Baldauf Marianna 

- Ballagás- Wágnerné Csiszár Eleonóra 

-Talen show-ban való részvétel ( Wágnerné Csiszár Eleonóra,Gurnik Ferencné, Horváthné 

Baldauf Marianna) 

-Karácsonyi ünnepély (Énekkar vezető) 

 

Rajz: (Dänhardtné Csizmadia Piroska) 

 

Állatok világnapja keretein belüli rajzverseny zsürizése 

Iskolai dekorációk készítése, ünnepélyek dekorálása. 

 

Fotószakkör,iskolatelevízió:GedeonTamás) 



Suli TV szerkesztése. Rendezvények dokumentálása. Képek biztosítása a honlapra. Osztályok 

fotózása.  

Ünnepélyek multimédiás hátterének biztosítása. Talent show videózása, élőkép biztosítása. 

Eredményes tanulók fotózása. 8.-as tanulók fotózása. Részvétel országos fotópályázaton. 

Fotókiállítás szervezése az iskola galériájában. 

3 iskolatelevízió-híradó készítése az év során. A tantestület tájékoztatása az iskolatelevízió 

tartalmáról. 

Mesterprogram készítése. 

 

Technika életvitel és gyakorlat: 

  

Digitális szemléltetés készítése a tanórák anyagához. 

A környezetvédelem, mint fontos terület gondozása ezen belül a szelektív hulladékgyűjtés, a 

fenntarthatósági témahéten való részvétel. 

 

 

Tervezett munkaközösségi megbeszélések: 

 

Az év során felmerülő feladatok megbeszélésekor folyamatosan. 

Tanév eleji megbeszélés: témája a munkaterv, az évi feladatok. 2017.08.31. 17 óra 30. 

Félévi feladatok teljesítésének beszámolója. 2018. január 22. 

Éves feladatok teljesítésének beszámolója: 2018. június 15. 

 

Tervezett eseménynaptár: 

 

Szeptember: 

 

-Munkaközösségi megbeszélés az éves feladatokról.- Felelős:Munkaköz. vezető 

-A fotószakköri csoportok foglalkozási időpontjainak megállapítása, beosztása-Gedeon T 

- Szülői értekezletek.-Ofők 

- Szülők tájékoztatása az osztályfotók készítéséről-Gedeon T. 

- Osztályok fotózása. 

-Szüreti rendezvény dokumentálása 

 

Október: 

 

-A Zene Világnapja-megemlékezés osztálykeretben 

-Állatok világnapja- az iskolai rendezvény videofelvétele-Gedeon T. 

- Állatok világnapja keretein belüli rajzverseny zsürizése-Dänhardtné Piroska 

-Okt. 6. az ARADI 13- megemlékezés felvétele-Gedeon T.  

Iskola dekoráció Dänhardtné 

 

-Iskola TV első adása (szünet előtt vagy novemberben)- Gedeon T. 

-Osztályfotók készítése, befejezése, továbbítása a honlapra 

-Részvétel az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepély rendezésében-a szükséges 

dekoráció elkészítése -Dänhardtné 

- Az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepélyének dokumentálása-Gedeon T. 

 

November: 

 



-Márton napi vigasságok-fotózása, videózása- Gedeon T. 

 

December: 

-Részvétel a karácsonyi műsorok, adventi udvar rendezésében- 

-Mikulásműsorok videózása-Gedeon T. 

-Karácsonyi műsorok felvétele-Gedeon T. 

-Karácsonyi műsor-énekkar szereplése 

 

Január: 

 

-Részvétel a Magyar Kultúra Napi rendezvényeken- 

- Magyar Kultúra Napi rendezvények videózása, fotózása- Gedeon Tamás 

-Suli TV második adás-Gedeon T. 

- Félévi feladatok teljesítésének beszámolója- munkaközösségi megbeszélés. 

 

Február: 

 

-Alapítványi bál(ha lesz) dekorálása: Dänhardtné 

-Alapítványi bál dokumentálása- Gedeon T. 

-Részvétel az iskolai farsangi rendezvényeken-Dänhardtné, Ofők 

-DÖK farsangi bál videózása-Gedeon T. 

- 

 

Március: 

 

-Részvétel a 48-as forradalom és szabadságharc megemlékkezésében-Dänhardtné…….. 

-Az ünnepély videózása-Gedeon T. 

 

Április: 

 

-A költészet napi rendezvények dokumentálása-Gedeon T. 

-Fotókiállítás rendezése-Gedeon T. 

-A Föld Napi rendezvény dokumentálása, részvétel a lebonyolításában-Gedeon T. 

 

Május: 

 

-Fotókiállítás rendezése az Országos Diákfotó Pályázat anyagából 

-8-as tanulók fotózása-Gedeon T. 

 

Június: 

-Részvétel a Dök napi rendezvények szervezésében-….. 

- Dök napi rendezvények dokumentálása-Gedeon T. 

-A Juniális dokumentálása- Gedeon T. 

-Részvétel a ballagási ünnepély szervezésében-dekoráció-Dänhardtné 

-Ballagás dokumentálása-Gedeon T. 

-Ballagás: pogácsák készítése a búcsúzóknak- Tóthné Németh Gabriella 

-A tanévi feladatok teljesítésének beszámolója-munkaközösségi megbeszélés 

 

 

A hatékony munkavégzéshez szükséges taneszköz- és anyagigények: 



 

Rajz: 

- Fekete filckészlet oklevelek írásához 

 

Médiaoktatás,fotószakkör: 

 

12 db 1,5 voltos ceruzaelem 

10 db 1,5 voltos akku 

10 db mini DV kazetta 

1 db digitális videokamera 

2 db videokamera szervizelése, javítása 

 

Ének: 

 

-Digitális tábla 

-Hordozható cd lejátszó mp3 filok lejátszására 

-Ritmushangszer-készlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. 09. 26.         Munkaközösségvezető aláírása           Intézményvezető aláírása 

 

 

 


