A német nemzetiségi oktatásról a Nagymarosi Kittenberger Kálmán
Általános Iskolában

Az iskola német és nemzetiségi német tanárai/tanítóiként szeretnénk
bemutatni az iskolába lépő gyermekek szüleinek a német nemzetiségi oktatást.
Nagymaroson lehetősége van a szülőknek választani, hogy a
hagyományos vagy a német nemzetiségi oktatásba írassa be gyermekét. A
kettő között a különbség, hogy amíg a hagyományos oktatásban a megszokott
tantárgyak mellett heti 2 rajz és 2 énekóra van, addig a nemzetiségi oktatásban
ezekből 1-1 lekerül, és heti 5+1 német óra (5 irodalmi német és 1 hon- és
népismeret) jön be az órarendbe. A többlet óraszám így tehát 4-gyel több, mint
a hagyományos oktatásban tanuló gyerekeké. A hagyományos oktatásban
résztvevő tanulók csak 4. osztálytól kezdenek nyelvet tanulni, akkor választható
a német vagy az angol.
A német nemzetiségi oktatás akkor indul be, ha legalább 8 tanulót beíratnak rá
első osztályban. Felmenő rendszerben zajlik, ami azt jelenti, hogy első
osztálytól indul, és akit nem írattak be, annak később már nem lesz lehetősége
csatlakozni. Ugyanakkor kilépésre minden évfolyam végén májusban van
lehetőség, ha valaki túl soknak érzi.

Hogyan is néz ki a nemzetiségi oktatás? Ahogy már írtuk, heti 5+1 órában
tanulnak nyelvet a gyerekek:
 A heti 5 irodalmi német a mindennapi életben használt nyelvet tanítja.
Témakörönként, nyelvkönyvekből haladva, füzetet, szótárat használva
rengeteg játékos feladatot, mondókát, verset, éneket… beiktatva, kis
létszámban sajátítják el a gyerekek az alapszókincset, mindeközben
pedig folyamatosan német nyelvet hallanak, hiszen az utasításokat,
magyarázatot lehetőség szerint németül adjuk. 1. osztályban még nem
írunk és olvasunk németül, mert tanítóként úgy látjuk, először a magyar
írást, olvasást kell elsajátítani a gyerekeknek. Második osztálytól (ott is
kicsit csúsztatva, nem év elejétől) kezdünk tehát ismerkedni a német
betűkkel, nyelvtani ismereteket pedig 3. osztálytól tanulunk. Az általunk
használt német tankönyvek: a Nemzeti Tankönyvkiadó Mein erstes
Deutschbuch – sorozata, emellett pedig a Planetino c. nyelvkönyvet is
használjuk. Tapasztalataink szerint a gyerekek élvezik a német órákat,
szívesen játszanak, vesznek részt a foglalkozásokon. A külső szakértők
pedig az évről évre sorra kerülő szaktanácsadások alkalmával igazolják,
jól haladunk. Eddig pozitív visszajelzéseket kaptunk.

 A heti 1 hon- és népismerethez tartozik például, hogy felkeressük a helyi
és környékbeli Tájházat, a hagyományos ünnepekre (Schwabenfest,
Márton nap, adventi gyertyagyújtás, kútszentelés, tojásfaállítás…)
műsorral, tánccal készülünk. Versmondó versenyt szervezünk évente
egyszer, ahonnan van továbbjutási lehetőség körzeti, megyei és országos
fordulóra is. Megismerkedünk a sváb betelepüléssel, a régi eszközökkel,
hagyományokkal…

A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzattól rengeteg segítséget,
ajándékot kapunk: csodaszép népviseletet varrattak gyermekeinknek (fiúknaklányoknak egyaránt), amiket a fellépéseken veszünk fel. Márton napkor
hagyományos weckmann-t (kenyéremberkét) süttetnek a gyerekeknek.
Versenyek, szereplések alkalmával ajándékkal kedveskednek… de kaptunk
már könyveket, játékokat is.

Amit érdemes megfontolni beíratkozás előtt: német tanítóként nagyon szeretjük
már alsóban is ebben a formában a nyelvet tanítani. Sokan mondják, talán túl
nagy így az óraszám, nagyon terheltek a gyerekek… azt gondoljuk, mérlegelni
kell. Amikor annyi sok lehetőség nyílik: zenét, hangszert, képzőművészetet,
néptáncot, sportot… tanulni, valóban könnyen „túlterhelődhetnek” a gyerekek.
Az előbb felsoroltak közül minden nagyon értékes elfoglaltság, de mindent
egyszerre nem lehet. Ezért fontos választani, jól átgondolni az elején. Valamint
szem előtt kell tartanunk gyermekünk képességeit is.
Hozhatnánk saját gyermekeink példáját: családon belül is döntöttünk már a
nemzetiségi oktatás mellett és ellen is, egyik gyermekünk be lett íratva és
szereti, élvezi. A másikról úgy gondoltuk, neki sok volna, esetleg tanulási
nehézsége van, más irány érdekli… Tehát vannak érvek mellette is, ellene is.

Ami bizonyos: szeretettel várjuk azokat, akik úgy gondolják, hogy belevágnak!
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