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aZ.ic3g3íi 1l-VejVi irruixaiiÖzÖSS3g \/31aiT}eilV3. SZJ^r-Ill3n, r.SnieÍi3iiL,
melyéi a mun]iaközösség tágainak véleménye aiapján készítettem e1.
Az egvik sokat tárgl,aii kérdésa nyelvi előkészítö osztál}' megszÜntetése iliewe
Mi Úg-v
fokolatos átaialdtása. A pályázat több megoldást i,s megemlÍt ezzel kaPcsoiatbán.
Ígv néhánr' ér- múiva, ira
1átiul,. irtg.. ;, ielenlegr át3ialiításj iöiei:r,ésdn1.: ió ilárvban haladnal:.
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alá"óoiat<o

aT,L

is ies,z,anna}l
enreit szintíi nye]1,oilta*ásr n-,,irltc osztállvá nőheti ic nragá-i. Ene nagl'szÜkség
,:.lr-,-=:ál^rir,,.,, ,:L. i^ieri-..]
i-it=:-lljjlii_:::i:-.Lrlilt:rt : T3-.-"?j, sz=-it- i]-3Tr,s3!iL'- i:-t-a,lán:'er''
Ivr§!
ll\:_,
iJ!!lJi_La./_1l.

----

ininilnum 82 _es szintti nv:iiryizsgá-,,a] iiel1 lendeliiezniüli.
Fzzel összefüggesben nem lárluk megalapozofinak a magYal_angoi i;,ét tannyeir,ű
il}1-3]li" -_-sz:áji eiriiciílása, s:tr. l].a i: :ai-luiói: eg]Ti ji3l9_:clLrnei:-iei=triilez:l:i. i ieienieg: tirái'e;.
nagy-r,i§izhangra
eiőkészitő osztályb.a. nern §cndci_juk, hog1,.eg1- iiyen osnái1, bevezetése
ea a feiadatot,
találna. Ezen i;1vü1 a tantesruler jelen]egr fonnáiában nem tudná ellátni
Az összevont dráma és média-kommunikácio proíiJúosztái5"oeindirasara Sem iatunt
evekben nagvon
reáiis esélyt eg1, aiapvetőei rcálL beállítonságit gimnaziurnban. Az elmúlt
i<is szi:zaléka
kevesen érettségiztek médiaismeretből és a továbbtanuiói<nak is csak-egészen
tanult tovább ezetl a vonalon,

AZ aiaptantervú 4 ér,folyamos (,.C") osztáiy jelenieg mindkét idegen nyeivet aiap
gondolunk. hcgi, ezekbőll az
óraszámban; azaz heii 3 órában tanuiia nég:i ér,ig. lIa ara
iS en'mnat1
o.sziályokból kerűneli lii reál vonalon 1egtehetségesebb diajijaink, tŐlÜii

.t]

a €imnazium
Ezzel az óraszáttry,11
.:, ",1i,
s:ámáia érir:tő ei,
1<:reternilej:rirlerrr, lagr csá1, i,evés ió n-"eli,i alapci,üal renqik§zói:ial"
Ls aZ egvii''iciegeri
Ercie.rnes lenne eigoncio_|kocini az a'IapTafi.*u + evfoit,amos osnái-v-oiioan

osztályraminimum egy B2-es

szinú nyeivvizsg

a.

-_

to,.ánő hosoitáiásla. szakkÖrÖFr es iailuiráoiói,,
,,;éi: 3_",3l3],lülr", ,Js&l, -5oi_
Do\,ii3S3113n íontossa!.ara". =_zz=- iji,,iil;SZJLiSei, aili;iáoai;
fogialkozásokat illewe
kol1égán1, már jelenleg is a maximalizált,26 őrán fe]ül tart hasonlÓ
jelentene,
tanórákat is, A kollágák jelenlegi óraszáma mellett ez mé_q nagyobb 1eterheltséget
Ha azó;aszámok u *irri*rrro heti ]2-ilöz közelíterrének_ uqv rragyobb eséll,t iátoii arra, ircg,v

A

plaivázat,

f<nér ,urró.ák"o

ndozásra,
kol1égáim heti rendszerességae1 tudnali _sondot fordítani a iehetsége
gn rnunkaiiözödséc-l,ezetőiient orömmel oir.ástarn aá,a 1avaslatot- hcgv a'jelenlegi öt

.

tol,ább, A pálvázat a mi
munkaközösség más formában illetve nagycbb számban nrűködiön
-nu:i_l:ai:i;:ll:ssgülri;e.
-:l1l:;:il ,s,:?:,, :i:l'-,, '-''= :
e je,:,.]:.,, ;"l::l jl ,1:a:_ :L:.atL 1-1*:g :; ;
jör,őbel ú_jia r.isszaterh:tiinji az év"tzek=l;en át i1613|6n:,an n-rűköCŐ angol-{iancia es németrirűiiÖciiir az
orosz munkaközösségekre. .ieierrieg i 6 íöt számoir,rnk és gl,akoiiariiag kÜioir
okai voitak, remélem,
anso1 és a német szekció is. Az összevonásnali elsösorban gazdasági
hog1, 3_igvoben eznerl jeienthei qondot a nrurJlaközosságek íeiosztásáná1,
célla1 gtrjtiitttrk
Rerrréijük. ho5 iavaslataink ii:egíontoLásra l,elülnel,, azokai segítő
'nirtr,át ö:,eóitsii,. es tcr,ábbla is a i,a]-cs 1egi,rbl
i,lsze lii:iis célunk_ llrg-1, az isi:cia _jc
;litr,nizi utltax ctl1 ltiű Kölr tssü;rj,.
Kaszás Erlő]ie mlrr
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