Iskolánk nyelvoktató tevékenysége a tanév 1. félévében

A Hunyadi iskolában mind a nemzetiségi német, mind az angol nyelv oktatása
területén színes, fejlesztő jelegű programokat és versenylehetőségeket nyújtunk tanulóinknak.
Angol nyelvből Boros Renáta és Gábor-Csicsai Ildikó kollégáim kezdeményezésére számos
versenybe bekapcsolódtak a legtehetségesebb felsősök: a FOX Competition nemzetközi
olvasási versenybe, a THE BIG READ - az országos „legtöbb szót elolvasó” versenybe, a
Szigetszentmiklóson megrendezésre kerülő angol nyelvű versmondó versenybe, a PROJECT
Competition nemzetközi poszterkészítő versenybe, valamint az iskolai angol nyelvtani
tesztversenybe. A tanulókat jól motiválja a hagyományos Valentin-napi képeslap- és
poszterkészítő verseny, illetve az angolszász „Halloween” hagyományt megjelenítő
rajzverseny, melyet 2015ó novemberében szerveztek meg iskolánk angoltanárai.
A nemzetiségi német nyelv oktatása intézményünk fő profilja. Ennek megfelelően a
nemzetiségi német nyelvet oktató tanárok igen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a
nyelvhasználat ne csak a tanórai keretek között valósuljon meg. Ékes példája ennek a
„Leseratte” - „Könyvmoly” elnevezésű, 4-5. évfolyamok számára megrendezett olvasási
verseny,
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olvasmányokat/könyveket olvasnak, és azokhoz kapcsolódó szövegértési feladatokat oldanak
meg. Egy hónap áll rendelkezésre a könyv elolvasására és a kitöltésre. Iskolánkban Pálné
Wessenhoffer Ágnes fogta össze a szervezési feladatokat, és bátorította a 4., valamint az 5.
évfolyam összesen 37 tanulóját a munkára.
A nyelvtanulás/nyelvgyakorlás fontos tere lehet az idegen nyelvű színházi előadások
megtekintése. December 9-én, a 3-5. évfolyam diákjaival, összesen 63 fővel a tököli
Művelődési Házban jártunk, és egy német nyelvű színházi előadást, a Der Lebkuchenmann (A
mézeskalácsember) című gyerekmusicalt tekintettük meg. A programot Lénártné Németh
Mónika szervezte, a lebonyolításban Pálné Wessenhoffer Ágnes segédkezett. Az előadást a
szekszárdi „Deutsche Bühne” elnevezésű Magyarországi Német Színház társulata adta elő.
„Az immáron 30 éve működő, kisebbségi létéből kifolyólag speciális helyzetben lévő
intézmény Magyarország egyetlen professzionális német nyelvű színháza. Elsődleges feladatai
közé tartozik a német nyelv ápolása és közvetítése, valamint a magyarországi németség
kulturális értékeinek megőrzése.”

A nemzetiségi német nyelv oktatása területén a tehetséggondozás hagyományos
színtere a tanóra, de lehetőség nyílik a tanórán kívüli fejlesztésre is: 3. osztályban Lénártné
Németh Mónika, a 6. évfolyamon Gábriné Dóry Krisztina és Kopjár Máté vezetésével.
Alacsony létszámú csoportokban játékos foglalkozást vezetnek kollégáim, akik a
beszédkészség és a hallás utáni szövegértés fejlesztésére koncentrálnak. Színvonalas
hanganyagok (CD, DVD, kisfilmek) állnak rendelkezésükre, ezek segítségével a szituációs
gyakorlatokban a tanórán tanultakat alkalmazzák a diákok.
A nemzetiségi német nyelvet oktató kollégák számos versenyre, vetélkedőre nevezik
diákjainkat. A „Volkskunde” országos levelezős versenyre Karlné Purczeld Erika a 7.a és a
7.b osztályunkból 3 csapatot, a 6.a osztályból Lénártné Németh Mónika 3 csapatot, a 6.b
osztályból Gábriné Dóry Krisztina 2 csapatot és a 7.c, valamint az 5.b osztályból Pálné
Wessenhoffer Ágnes 4 csapatot nevezett. A folyamatos feladatmegoldó és kutatómunka
jelentősen fejleszti a tanulók népismeret tantárgyra vonatkozó tudását.
Iskolánk tehetséges tanulói készülnek a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata által szervezett német nemzetiségi vers- és prózamondó versenyre.
Első bővített nemzetiségi német nyelvoktató osztályunk, a 4.d osztály Pálfi Andrea
osztályfőnök irányításával vett részt az „Es weihnachtetschon” országos egyfordulós, német
karácsonyi levelezős csapatversenyen. A diákok az adventi ünnepkörrel kapcsolatos
feladatokat oldottak meg. Az eredményt még várjuk.
Ugyancsak várjuk az eredményét annak a versenynek, amire nagyon büszkék mind az
angol szakos, mind a német szakos tanárkollégáim. Ez a „Grimm online szótárverseny”,
ennek az iskolai fordulójában közel 100 tanulónk vett részt. Csodálatos volt látni, mennyire
szorgalmasan dolgoztak együtt a négyfős csapatok az adott időben megnyílt online felületen.
Tanulóink az összes tanteremben, vezetői irodában, tanári szobában elhelyezett számítógépen,
ill. még a szülők által rendelkezésünkre bocsátott laptopokon is tevékenykedtek.
A tanév első felében színvonalas, tartalmas nyelvoktató munkát végeztek kollégáim.
Az ebből adódó tanulói teljesítmények kellően motiválják őket arra, hogy a tanév második
felében folytassák az eredményes munkát.
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