
A francia-olasz-latin nyelvi munkaközösség 

Nyelvtanárok
 Kántor Gábor – francia-társadalomismeret /mk.vezető/
 Scheuringné Domonkos Éva – francia-magyar
 Kiss Roland – francia-angol
 Emmanuelle Bal – francia anyanyelvi tanár
 Farkasné Tóth Emma – olasz-magyar 
 Tagai Edina – olasz-történelem
 Mikecz Tamásné – latin-magyar /mk.vezető helyettes/
 Vasváry Virág – latin-angol

Ismertető
Iskolánkban francia és olasz nyelvet második idegen nyelvként a hat- és négy 
évfolyamos osztályokban 9. évfolyamon és 10. évfolyamon heti 4, 11-12. 
évfolyamon 3+2 órában, valamint a nyelvi előkészítős osztályokban a 9. 
évfolyamon heti 6, 10. és 11. évfolyamon heti 4, 12. és 13. évfolyamon pedig heti
3 órában tanulhatnak diákjaink. Latin nyelvet harmadik idegen nyelvként 10. 
évfolyamon heti 1 órában, 11. évfolyamon heti 2 és 12. évfolyamon heti 3 órában
tanulhatnak diákjaink.

Gimnáziumunkban mindhárom idegen nyelv oktatása több évtizedes múltra 
tekint vissza, francia és olasz nyelvből diákjaink rendszeresen az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen eredményesen szerepelnek. Iskolánkban – a 
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítványnak köszönhetően - 1992 óta minden évben 
jelen van francia anyanyelvi tanár, ami nagy mértékben emeli a francia nyelv 
oktatásának színvonalát, csakúgy, mint a francia nyelvet választó diákok 
motivációját. A kollégák –igény szerint - számára folyamatos belső IKT-
továbbképzést, a kerületi Pedagógiai Napokon a kerület pedagógusai számára 
bemutató órákat tartunk.

Felszereltség
A munkaközösség egy francia és egy olasz nyelvi tanteremmel rendelkezik, 
mindkettőben van TV, videó, DVD és internetkapcsolat. Az órák legnagyobb része
ezekben a tantermekben zajlik, kisebb része az osztálytermekben. Minden 
szaktanárnak saját kazettás, CD-s magnója van és a munkaidő alatt korlátlan 
internet hozzáférése. Multimédiás foglalkozások /számítógép, projektor/ minden 
tanteremben lehetségesek. A francia nyelvi teremben interaktív tábla 
segítségével a legkorszerűbb technikai feltételek között sajátíthatják el diákjaink 
a francia nyelvet.



Külföldi utak 
Évtizedes hagyomány, hogy francia és olasz nyelvet tanuló diákjaink számára 
évente egy-két alkalommal országismereti kirándulást szervezünk. Franciául 
tanuló diákjainknak ősszel provence-i, tavasszal párizsi országismereti 
kiránduláson van alkalmuk részt venni, olaszul tanuló diákjaink pedig évente egy 
alkalommal Rómában, illetve Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének 
helyszínein ismerkedhetnek az olasz kultúrával.

 



Latin életképek
A jó hangulatú órákon kívül más programok is színesítik  a latinosok életét: a 11. 
évfolyamon lehetőség van iskolán kívüli órák tartására (Acquincum, Nemzeti 
Múzeum Lapidáriuma). Télen sor kerül a hagyományossá vált „római lakomára”. A
diáknapon pedig toborzót tartunk, hogy a jövőben is legyen a „latin tanszéken” 
utánpótlás.
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