Német tehetség gondozás 2016-2017

Az idei tanévben korábbi évekhez képest sokkal több 9 évfolyamos tanulót kaptunk, német,
mint első idegen nyelvből, mint korábban: összesen 30 főt, ezért 2 csoportbontásra is
szükség volt. Megismerésük, kiválasztásuk és tehetségazonosításuk komoly kihívást jelentett,
de annál nagyobb örömöt szerzett.
Már szeptemberben elkezdtem szervezni a hagyománnyá vált adventi bécsi kirándulásunkat,
hogy legyen elég idő és pénz arra, ha valaki el szeretne jönni, de az anyagi vonzatát
hónapokra lebontva tudja csak befizetni.
December 5-én hagyományinkhoz híven egy napos bécsi kirándulást tettünk, ahol a Tenger
Házát tekintettük meg, melynek keretein belül a természettudományos szakterületen
dolgozó kiváló kollégámmal, Szakolczai Ildikóval tudtunk együtt dolgozni. Erről a
kirándulásról készítettünk magyar és német nyelvű plakátokat is.
Kora őszi szervezést és hosszas levelezést okozott a folyamatos kapcsolat tartás német és
osztrák területen egyaránt. Ennek megvalósulásaként 3 napot töltöttem el Ausztriában,
Steiermarkban, egy gimnáziumban, ahol betekintést nyertem a kinti nevelőtestület
munkájába. Német nyelvtan és irodalom órán látogattam, valamint angol, ének-zene és
történelem órán is részt vettem. Az ott tartózkodásom idején választottam ki tanulóim
számára a budapesti versenyre Felix Mitterer-től a Sprachtest-et. Ez egy rendkívül nehezen
olvasható és érthető prózai mű, mely egy számítógép és egy egyszeri paraszt ember
párbeszédét írja le és tükrözi egyben a Z generációt. Computert németül utánozni nem nagy
Kunst, de dialektusban beszélni borzasztóan nehéz. Ezért készítettünk kint az osztállyal
digitális felvételt, amit itthon a diákjaimmal együtt felhasználtunk a darab megtanulásához.
Mindezidáig minden év januárjában került megrendezésre a XIII. kerületi Német
Önkormányzat szervezésében a német vers- és prózamondó verseny, melynek helyszíne a
Pannónia Általános Iskola díszterme. Az idei tanévben azonban december elsejére tették át,
ahol a fent említett művel, Lakatos Kristóf (9E) és Pór István (9B) közreműködésével próza
kategóriában kiemelt első díjat kaptunk!
Tavalyi évben már jelezték írásban Kölnből, a Werner-von-Siemens Berufskolleg
intézményéből, hogy az ERASMUS+ keretein belül szeretnének vagy az ősz folyamán vagy
tavasszal német diákokat küldeni hozzánk három hétre. A tervek alapján szállást és
programot mi szervezünk nekik, valamint biztosítjuk külsős cégeknél szakirányú
(elektrotechnikai) gyakornoki elhelyezésüket. Ez a projekt a jelenlegi levelezésünk és
egyeztetés alapján a 2017-2018- as tanévben, október 8-28 között valósul meg.
A digitális témahét alkalmából meghívtam osztályom részére a Telekomtól előadást tartani
régi tanítványunkat, a „Legyél Te is informatikus” címen futó programkeretein belül, melyet

április 3-án tartottak meg. Ez adta számukra a lehetőséget és inspirációt, hogy elinduljanak
egy programozási csapatversenyen, melyet online módon április 24-én rendeztek meg. A
továbbjutás sajnos nem sikerült, de jövőre újra megpróbálják. Ezen programsorozat
zárásaként június 8-án a közösségi média, az okos telefonok és az internet biztonságos
használatáról tartott előadást iskolánkban Kasza Tibor médiaszemélyiség és Juhász Péter
Tibor, a Magyar Telekom lakossági kommunikációs vezetője. Péter és Tibi számos praktikus
tanácsot osztott meg a gyerekekkel azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes és mit kevésbé
megosztani a Facebook-on, Instagram-on vagy éppen a Snapchat-en.
Juhász Péter Tibor az előadás kapcsán elmondta: „ A Telekom számára kiemelten fontos,
hogy a gyerekek, szülők és a pedagógusok figyelmét egyaránt felhívjuk az internet
biztonságos használatára. Ezért is örülök, hogy Kasza Tibivel közösen mesélhettünk a
gyerekeknek a közösségi média okos használatáról, arról, hogy mire érdemes figyelniük az
okos telefonok vagy a nyilvános wifik használata során.”
A fenntarthatóság hetére készülve alaposan körbejártuk a szelektív hulladékgyűjtéssel és
újrahasznosítással foglalkozó témakört, kivetítve és összehasonlítva német
nyelvterületekkel; Ausztria, Németország, Svájc.
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