Német nemzetiségi nyelvoktató program
Iskolánk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az idegen nyelvek oktatása területén.
Napjainkban nem kell hangsúlyozni az idegen nyelvek ismeretének fontosságát. Iskolánkban
2005 óta működik a német nemzetiségi nyelvoktatás igen magas színvonalon. 1-8.
évfolyamon heti 5 nyelvi és 1 népismereti órán ismerkednek a német nemzetiségi nyelvvel és
kultúrával.
Szakemberek véleménye is eltérő, hogy mikor érdemes elkezdeni az idegen nyelv tanulását.
Néhány érv a korai nyelvtanulás mellett:
− A gyerekek első éveikben sokkal könnyebben sajátítják el az idegen nyelveket, mint
később. Gondolkodásuk rugalmasabb, elvonatkoztató, emlékező képességük jobb lesz,
ezáltal intelligenciájuk is jobban fejlődik.
− A korai nyelvtanulás megalapozza a későbbi nyelvtanulást, elősegíti a magabiztos,
gátlásoktól mentes, stressz nélküli nyelvhasználatot.
− A kisgyermekkori nyelvelsajátítás az anyanyelv elsajátításához hasonló módon történik. A
nyelvtani szabályokat nem tudatosan, hanem érzésből használja a gyerek.
− Ehhez már az is elég, ha az iskolások énekelgetnek, játszanak, verseket és szavakat
tanulnak. Fontos, hogy a tanulás ebben az életkorban valamilyen játékos formában
történjen. A gyerekek ezáltal felszabadultan használják a nyelvet, folyamatosan
sikerélményük van.
Néhány érv a német nyelv mellett:
− Az angol nyelvtanulás széleskörű elterjedése következtében az angol nyelv ismerete már
magától értetődő lesz. Előnyt fog élvezni az, aki további nyelveken is képes
kommunikálni, melyek közül Európában és Magyarországon a német nyelv a
legkiemelkedőbb. Nagyon sok álláshirdetésben keresik a németül tudó fiatalokat.
− Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere Németország. Mind a hazai, mind az
európai munkaerőpiacon komoly előnyt jelent a német nyelv ismerete, hiszen számos
német cég foglalkoztat magyar dolgozókat (Aldi, Allianz, Audi, Deutsche Telekom, Lidl,
EON, Siemens és nem utolsó sorban a kecskeméti Mercedes).
− Aki a németet tanulja első idegen nyelvként, az könnyebben sajátítja el a második, vagy
harmadik idegen nyelvet, mert a német nyelv tanulása rászoktat a rendszerben való
gondolkodásra és a módszeres tanulásra. Német után könnyedén, játszva sajátítják el az
angolt.

Hogyan folyik a mi iskolánkban a német nyelv oktatása?
− osztályban szóbeli kezdő szakasz van, nem írunk, nem olvasunk.
− A legfontosabb feladatunk ilyenkor a német nyelv megízlelése, megszeretése, pozitív
hozzáállás kialakítása a nyelvhez.
− Játékos formában oktatunk, a gyermek, észre sem veszi, hogy tanul. Sok a mozgás, ezért
szokták nagyon szeretni a német órát.
− A nyelvi szerkezetek megközelítése nem a nyelvtanon keresztül történik, hanem a
mondókák, dalok, versek kész mondatmodelljeinek segítségével. A nyelvtant ilyenkor még
nem tudatosan használja a gyermek, hanem érzésből.
− Második osztályt szánjuk az írás és olvasás megtanulására, amikor anyanyelven már írnak,
olvasnak.
Munkánk eredményeképpen színvonalasan szerepelünk különböző versenyeken, köztük sok
versmondó versenyen is.
Sok jó visszajelzést kapunk a környező középiskolákból, ahol tanulóink nagyon jól megállják
a helyüket.
Már nyolcadik éve csináljuk a DSD1 nyelvvizsgát, ami teljesen ingyenes a gyermekek
számára.
Minden évben szervezünk Ausztriában nyelvgyakorló tábort, ahol idegen nyelvi környezetben
próbálhatják ki tudásukat.
Németóráról készült videó: Mesevilág profin, németül

