Tájékoztató a német nemzetiségi oktatásról

Intézményünkben 2001 óta működik a német nemzetiségi oktatás.
A német nyelvet hagyományos nyelvoktató formában tanítjuk. Német nemzetiségi
osztályainkban elsőtől nyolcadik évfolyamig heti 5 + 1 órában (német nyelv- és irodalom +
német honismeret) fejlesztjük tanítványaink nyelvtudását.
Első évfolyamon egyik alapvető célunk a német nyelv megszerettetése a kicsikkel.
Elsősorban játékos módszerek alkalmazásával kezdjük el a gyermekek szókincsének
megalapozását. Mindezt sok-sok énekszóval, mondókával, verseléssel, egyszerű mesékkel,
közös német nyelvű gyermekjátékokkal gazdagítva.
Második osztályban fokozatosan vezetjük be az olvasás- és írástevékenységet német
nyelven.
A nyelvórákon törekszünk az egynyelvűségre, így már első osztálytól döntően német nyelvű
az óravezetés. A németórákon a kommunikatív nyelvoktatás kerül előtérbe, hanganyagokkal
színesítve, beszédszituációkkal tarkítva.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek az iskolai és a kerületi szintű német nyelvi
tanulmányi, illetve vers- és prózamondó, valamint olvasási versenyeken, játékos
vetélkedőkön, országos levelező nyelvi versenyeken. Szorgalmas diákjainknak
köszönhetően szép eredményekkel büszkélkedhetünk.
A német nemzetiség hagyományainak ápolását, szokásainak felelevenítését, a népi kultúra
megismerését különösen fontosnak tartjuk.
Iskolai keretek között évente megtartjuk az aratóünnepet, amikor frissen sütött házikenyér és
a betakarított gyümölcsök és zöldségek koszorújában énekeljük a vidám őszi dalokat, és
minden német nemzetiségi osztály részvételével plakátkiállítást rendezünk Erntedankfest
címmel. Márton napján játékos vetélkedő formájában felelevenítjük Szent Márton legendáját,
valamint kézműves foglalkozás várja a kicsiket és nagyokat, és nem maradhat el a látványos
lámpás felvonulás sem, amire az érdeklődő szülőket és az iskola minden tanulóját
meghívjuk. Adventkor a nemzetiségi osztályok minden héten német dalokkal, versekkel
örvendeztetik meg az iskola diákjait. Farsangkor, akárcsak az aratóünnep kapcsán, tetszetős
plakátkiállítással kedveskedünk a hozzánk látogatóknak. A húsvéti és pünkösdi
népszokásokról való megemlékezések is mindig tetszést aratnak a gyermekek körében.
Ezeknek a vidám, magával ragadó és kedves ünnepléseknek során az iskola többi diákjának
is lehetősége nyílik megismerkedni a német népszokásokkal, hagyományokkal.
A szülők, hozzátartozók számára is betekintést adunk a „németes” osztályok életébe.
Minden tavasszal megrendezzük a német nyelvi délutánt, amelynek keretében az osztályok
német nyelvű meséket, jeleneteket, néptánc produkciókat, dalcsokrokat adnak elő.
A tanév során több alkalommal szervezünk egynapos autóbuszos kirándulásokat német
nyelvterületre, főként a szomszédos Ausztriába. Számtalanszor jártunk Bécsben, ahol

mindig valami újdonság felfedezését vesszük tervbe. Voltunk Melkben, Mariazellben,
Eisenstadtban, megnéztük Fraknó várát. Kerületi pályázat jóvoltából több napot tölthettünk el
Burgenlandban, ahol nagyszerű és felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. A kirándulások
során jó alkalom nyílik a német nyelvet tanuló diákjaink számára, hogy nyelvismeretüket ne
csak a nyelvórákon, hanem igazi nyelvi közegben is kamatoztathassák.
A felső tagozatosoknak – amennyiben igénylik - lehetőségük van nyelvi táborban részt venni
a kerület testvérvárosában, Obervellachban.
Osztálykirándulásokat szervezünk olyan magyarországi településekre, ahol még jelen van a
magyarországi németajkú lakosság, illetve ahol még őrzik a sváb hagyományokat.
Kirándulásaink alkalmával szívesen felkeressük az ottani néprajzi gyűjteményeket,
tájházakat.
Szoros kapcsolatot ápolunk a Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal. Programjainkhoz sok esetben élvezhetjük anyagi és erkölcsi
támogatásukat.
A nevelő–oktató munka esztétikus környezetben zajlik. Az alsós német nemzetiségi
osztályok esetében gondoskodunk a termek, faliújságok német nyelvű dekorációiról,
amelyek hozzájárulnak a megfelelő nyelvi légkör kialakításához. A felsős nemzetiségi
osztályok számára szaktantermet alakítottunk ki, ahol a nyelvi tablók, plakátok és egyéb
szemléltető anyagok teszik hatékonyabbá az oktatást.
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