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A) Bevezető  

A nemzetiségi nevelés-oktatás módosított kiegészítő útmutatójának célja a nemzetiségi 

oktatásban tanító gyakorló pedagógusok, az intézményvezetők, a minősítési szakértők 

tájékoztatása egyrészt a köznevelés részét képező nemzetiségi nevelés-oktatás sajátosságairól, 

az általános Útmutatóban foglaltaktól eltérő speciális jellemzőkről (nemzetiségi népismeret), 

valamint a nemzetiségi pedagógusok segítése az e-portfólió elkészítésében.  

A kiegészítő útmutatóban az alap- és szabadon választható dokumentumajánlásokkal 

kívánjuk segíteni a nemzetiségi nyelvet és a népismeretet tanító pedagógusokat. A 

népismeretet önálló tantárgyként tanító kollégák részére készült a tematikus terv, óraminta és 

a hozzájuk kapcsolódó reflexió. Az e-portfólió szabadon választható témáihoz kidolgozott 

sablonok, leírások, tervezetek mind a nemzetiségi nyelvórát, mind a népismeretet tanító 

pedagógusokat és a pedagógusminősítési szakértőket támogatják a minősítővizsgára és a 

minősítési eljárásra való felkészülésben. 

Az útmutatóban olyan sablonok és minták szerepelnek, amelyek a gyakorlati 

tapasztalatokból indulnak ki, és figyelembe veszik a nemzetiségi nyelvoktatás sajátosságait és 

szükségleteit. A szabadon választható dokumentumok listája példákat és ajánlásokat 

tartalmaz, amelyek elsődleges célja a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás nemzetiségi 

hovatartozástól függetlenül.  

A példaként felsorolt dokumentumok az általános Útmutató által javasolt szabadon 

választható dokumentumok szakspecifikus értelmezése és adaptálása. 

A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett a 

nemzetiségi nyelvoktatás speciális szakmai sajátosságait írja le. Az indikátorok az általános 

pedagógiai és a nemzetiségi nyelv szakmai követelményeit a gyakorlat szintjén fogalmazzák 

meg. Az egyes indikátorok az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és 

példákat adnak gyakorlati megvalósulásukra mind az e-portfólió dokumentumaiban, mind az 

óralátogatások tapasztalataiban. 

 

A kiegészítő útmutató csak a nemzetiségi ágra speciálisan jellemző sajátosságokat és 

értelmezéseket tartalmazza. Így az e-portfólió elkészítésekor és a minősítéskor az általános és 

kiegészítő útmutatót egyszerre javasolt használni.  
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B) Themenplan - Volkskunde 

Lehrerin:  

Schule:  

Klasse: 5. 

Bildungsgebiet: Deutsche Sprache und Literatur als Nationalitätensprache 

Fach: Deutsche Volks- und Heimatkunde 

Thema der Unterrichts- und Lerneinheit: Unterschiede in der Lebensweise 

Ziele und Aufgaben in der Unterrichts- und Lerneinheit: 

 

Wissenschaft:  

 Kennen lernen des eigenen Wohnortes 

 Kennen lernen der näheren Umgebung (geographische Orientierung) 

 Siedlungsformen und Haustypen 

 Räume im Bauernhaus und Gebäude auf dem Grundstück benennen 

 Informationsentnahme 

 Grundriss eines Hauses 

 Kennen lernen der Einrichtungsgegenstände und derer Anwendung 

 Thematischer Wortschatz/Wohnen 

 Videofilm: Wie lebten Familien früher? 

 

Kompetenzen: 

 Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Textgestaltung mit kreativen 

Aufgaben 

 Entwicklung der Interaktionsfähigkeit in Kommunikationssituationen 

 Entwicklung des Leseverstehens 

 Förderung der Sprechfertigkeit 

 Anwendung der Verben im Präteritum 

 Entwicklung der Selbstlernerkompetenz 

 

Attitüde: 

 Verehrung zur Leistung 

 Das Interesse der Schüler an der Vergangenheit und an den Wurzeln der 

Volksgruppe und an den Werten früheren Generationen wecken 

 Systematisieren und Präsentieren der gewonnenen Kenntnisse im Unterricht 

 Ausstellung organisieren 

 Besuch des schwäbischen Heimatmuseums in Harast 

 

Vorkenntnisse 

 Kommunikation 

 Die Anwendung der gelernten Strategien zum Textverstehen und Textverarbeitung 
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 Materialiensammlung 

 Kenntnisse über die deutsche Grammatik (Verb, Konjugation, Präteritum) und 

Sprachrichtigkeit 

 Kenntnisse über die Ortschaft 

 Inhalte im Alltagsthema: Mein Wohnort/ Wohnen 

 

Fachübergreifende Aspekte: 

Deutsche Nationalitätensprache und Literatur (sprachliche Ausdrucksformen im 

Zusammenhang mit dem Thema, Grammatik: Präteritum) Naturkunde, Technik (Begriffe 

im Zusammenhang mit dem Thema, Grundriss, Modelle) 

 

Quellenverzeichnis:  

Volkskunde für den ungarndeutschen Unterricht 5-6. Klasse, Methodische Hinweise zur 

Volkskunde für die  5−8. Klasse der Grundschule (OKSZI), alte Bilder über unseren 

Wohnort.  

 

www.sulinet.hu,  

http://www.youtube.com/watch?v=Vg7Txl2xrHg,  

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/geschichte_u

nd_gegenwart_brauchtum_und_sprache/pages/006_dorf_und%20heim.pdf 

 

Zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für die Studenten der  

Nationalitätengrundschullehrer- und-kindergärtnerinnenbildung – Zusammengestellt von Éva 

Márkus. Trezor Kiadó Budapest 2010 

 

http://www.sulinet.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=Vg7Txl2xrHg
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/geschichte_und_gegenwart_brauchtum_und_sprache/pages/006_dorf_und%20heim.pdf
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/geschichte_und_gegenwart_brauchtum_und_sprache/pages/006_dorf_und%20heim.pdf
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 Themen 

 

Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs-

bereiche 

Wissenschaft Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

1. 

St. 
Wohn-

ort und 

nähere 

Umge-

bung 

Interesse 

aufwachen 

Hörverstehen Wie lebten Familien früher Frontalarbeit 

 

Filmbeschreibung 

Internet: 

Videofilm: 

Wie lebten 

Familien 

früher (4,23’) 

 

 

 

 

Sammelarbeit: 

Straßennamen, 

Hausnummern wo 

noch alte 

Bauernhäuser 

stehen + 

fotografieren+ 

Interview mit den 

Einwohnern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mündlicher 

Text/Textverstehen 

Kommunikation Meinungen Freies Gespräch 

Meinungsäußerungen 

Videofilm: 

Wie lebten 

Familien 

früher 

 Erfahrungen und 

Kenntnisse 

sammeln 

Textverstehen Siedlungsformen Partnerarbeit Projektor, 

Bilder, 

Landkarten 

 Begründung des 

Wortschatzes im 

Themenbereich 

Wohnort 

Selbstlernen Dorfformen: Straßendorf, 

Schachbrettdorf, Haufendorf, 

Angerdorf;  

Haustypen: Langhaus, 

Querhaus; 

Wichtige Einrichtungen des 

Dorfes (Kirche, 

Heiligdreifaltsdenkmal, 

Schule, Post, Gemeindehaus, 

Wirtshaus) 

Partnerarbeit, 

Wortjagd 

Wortsammlung 

Arbeitsblatt 

Wörterheft 

alte 

Stadtkarte 

/alte Bilder 

von Harast 

 

 

 

Schriftlichen 

Textgestalten 

Kreativität nähere Umgebung kennen 

lernen, Orientierung 

Partnerarbeit Landkarte + 

Ausflugsziele 
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs-

bereiche 

Wissenschaft Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

2. 

St. 
Wohn-

häuser 

der 

Ungarn-

deut-

schen 

Aktivierung und 

Festigung des 

Wortschatzes 

Anwendungs- und 

Denkfähigkeit 

Siedlungsformen, Haustypen Frontal Bilder 

Wortkarten 

 

 

 

Kennenlernen des 

Textes 

Hörverstehen Sachtext Vorlesen des Lehrers 

1. 

Sachtext: 

Wohnhäuser 

der 

Ungarndeut-

schen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenziert: 

-Zeichnen eines 

Straßendorfes 

- Zeichnen eines 

Bauernhauses 

(von Außen) 

Sammlung der 

Erlebnisse 

Meinungsäußerung 

Sprechkompetenz Ansiedlung Frontalarbeit 

Freies Gespräch 

Sachtext 

Verstehen des 

Hörtextes 

Hörverstehen 

Gedenkfähigkeit 

Hausbau Vorlesen des Lehrers 

2. 

Sachtext 

Verstehen des 

Textes 

Leseverstehen, 

Selbstlernen 

 Einzelarbeit 

Stilles Lesen 

Text 

Textbearbeitung Erkennungskom-

petenz 

Ansiedlung, Hausbau Frontalarbeit 

Umschreiben der 

unbekannten Wörter 

mit Hilfe schriftlichen 

Erklärungen 

Grundriss 

eines 

Bauernhauses 

zeichnen 

Kennzeichen eines 

Sachtextes 

Erkennungskom-

petenz 

Denkfähigkeit 

 Frontalarbeit, lautes 

Lesen 

Text 

Übung, 

Anwendung 

Hervorheben des 

Wesentlichen, 

Schreibfertigkeit 

 Einzelarbeit, Mind 

Map erstellen, 

Abschreiben 

Mind Map, 

Papierblatt 
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs-

bereiche 

Wissenschaft Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

3. 

St. 
Räum-

lichkei-

ten im 

und um 

das 

Bauern-

haus 

Aktivierung und 

Befestigung des 

Wortschatzes 

Erinnerungs- und 

Denkfähigkeit 

Dorfformen, Haustypen, 

Bauernhaus 

Partnerarbeit 

Begriffe im Memory-

spiel 

Memory-

karten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundriss eines 

Bauernhauses 

zeichnen mit 

Benennen der 

Räumlichkeiten 

Interpretation Denkfähigkeit Räume im und um des 

Bauernhauses 

Partnerarbeit 

 

 

Text – im 

Buch Deutsch 

6. 

Wortschatzerweite-

rung 

Selbstlernen Schlüsselwörter: Flur, 

Stall, Scheune, 

Hühnerstall, saubere 

Stube, hintere Stube, 

Kammer, Sommerküche 

Zuordnung von 

Begriffen und 

Umschreibungen 

Partnerarbeit 

Wortschatzarbeit 

Mithilfe des 

Wörterbuches 

 

Memory-

Karten  

 

 

Vokabelheft, 

Wörterbuch 

Wortschatzbefesti-

gung 

Interpretation Begriffe im 

Zusammenhang von 

Bauernhaus 

Einzelarbeit 

Ergänzung von 

unvollständigen 

Sätzen 

Lückentext 

Schriftliche 

Textgestaltung 

Schreibfertigkeit 

Kreativität 

Grundriss eines 

Bauernhauses 

Partnerarbeit 

 

Zusammenstellung 

eines Textes  

Heft 

 Aussprache und 

Intonation 

 Präsentierung verfertigter 

Text 
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 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs-

bereiche 

Wissenschaft Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

4. 

St. 
Einrich-

tungsge-

genstän-

de und 

ihre 

Nutzung 

Aktivierung und 

Befestigung des 

Wortschatzes 

Erinnerungs- und 

Denkfähigkeit 

Hausbau, Bauernhaus Frontal Heimatmuseum 

in Harast 

Differenziert: 

- Herstellung 

einer Makette 

- Gestalten eines 

Albums 
Verstärkung der 

Identität 

Interkulturelle 

Kompetenz 

Nationalität, Minderheiten, 

ungarndeutsche 

Wohnhäuser 

Führung im 

Heimatmuseum 

 

 Förderung von 

Phantasie, 

Experimentierfreude 

und Kreativität  

Einrichtungsgegenstände, 

Geräte 

Hausbau 

 

gesteuertes Lernen 

Gruppenarbeit 

Heimatmuseum 

Sammlung der 

Informationen 

Aktivität Einrichtungsgegenstände 

und derer Anwendung 

Gruppenarbeit (3 

Gruppen) 

Heimatmuseum 

 

 Themen Didaktische 

Aufgaben 

Entwicklungs-

bereiche 

Wissenschaft Methoden, 

Sozialformen 

Materialien Hausaufgabe 

5. 

St. 
Zu-

sammen

fassung 

 Sprechfertigkeit Museumführung Präsentation 

Einzelarbeit 

Heimatmuseum 

in Harast 
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C) Tematikus terv – Nemzetiségi népismeret 

Tanár: 

Iskola: 

Évfolyam: 5. 

Terület: Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Tantárgy: német hon- és népismeret 

A tanulási-tanítási egység témája: Életmódbeli különbségek 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere 

 

Ismeretek:  

 Saját lakóhely megismerése 

 Közvetlen környezet megismerése (földrajzi tájékozódás) 

 Településformák és háztípusok  

 Parasztház helyiségei, a telken található épületek megismerése  

 Szántók nevei (tájnyelven)  

 Információszerzés  

 Ház alaprajza 

 Berendezési tárgyak megismerése és azok alkalmazása  

 Tematikus szókincs/lakás  

 Videofilm: Hogyan éltek a családok régen? 

 

Képességek: 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése kreatív szövegalkotó gyakorlatokkal 

 Interakciós képesség fejlesztése beszédszituációkon keresztül  

 Szövegértés fejlesztése  

 Beszédfejlesztés   

 Igék I. múlt idejű alakjának alkalmazása 

 Önálló tanulás képességének fejlesztése 

 

Attitűd: 

 Teljesítményelismerés 

 A gyerekekben a múltjuk, a saját népcsoportjuk gyökerei és a korábbi generációk 

értékei iránti érdeklődés felkeltése  

 A megszerzett ismeretek rendszerezése és bemutatása a tanítási órákon  

 Kiállítás szervezése 

 A Dunaharasztiban található sváb tájház felkeresése 

 

Előismeretek: 

 Kommunikáció 

 Az elsajátított szövegértési és szövegfeldolgozási stratégiák alkalmazása  

 Anyaggyűjtés 
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 Nyelvtani ismeretek (ige, igeragozás, elbeszélő múlt) és nyelvhelyesség  

 Ismeretek a lakóhelyről  

 Ismeretek lakóhely/lakás témakörben 

 

Tantárgyi koncentráció: 

Német nemzetiségi nyelv és irodalom (nyelvi kifejezőeszközök a témával 

összefüggésben, nyelvtan: elbeszélő múlt) Természetismeret, Technika (kifejezések a 

témával kapcsolatban, alaprajz, modellek)  

 

Forrás:  

Volkskunde für den ungarndeutschen Unterricht 5−6. Klasse, Methodische Hinweise 

zur Volkskunde für die  5−8. Klasse der Grundschule    (OKSZI), a lakóhelyet ábrázoló 

régi képek,  

 

www.sulinet.hu,  

http://www.youtube.com/watch?v=Vg7Txl2xrHg,  

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/geschichte_u

nd_gegenwart_brauchtum_und_sprache/pages/006_dorf_und%20heim.pdf 

 

Zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für die Studenten der  

Nationalitätengrundschullehrer- und-kindergärtnerinnenbildung – Zusammengestellt von 

Éva Márkus. Trezor Kiadó Budapest 2010

http://www.sulinet.hu/
http://www.youtube.com/watch?v=Vg7Txl2xrHg
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/geschichte_und_gegenwart_brauchtum_und_sprache/pages/006_dorf_und%20heim.pdf
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/nemetek/geschichte_und_gegenwart_brauchtum_und_sprache/pages/006_dorf_und%20heim.pdf
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 Témák Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyagok Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök Házi feladat 

1. 

óra 
Lakóhely 

és 

közvetlen 

környe-

zete 

Érdeklődés 

felkeltése 

Hallásértés Hogyan éltek a családok 

régen? 

frontális 

osztálymunka 

 

filmleírás 

Internet: 

Videofilm: 

Hogyan éltek 

a családok 

régen? (4,23’) 

 

 

 

 

Gyűjtőmunka: 

utcanevek, 

házszámok, ahol 

még régi 

parasztházak 

állnak + 

fényképezés+ 

interjú készítése 

az ott lakókkal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szóbeli 

szöveg/szövegért

és 

kommunikáció vélemények szabad beszéd, 

véleménycsere 

Videofilm: 

Hogyan éltek 

a családok 

régen 

 tapasztalatok és 

ismeretek 

gyűjtése  

szövegértés településformák páros munka Projektor, 

képek, 

térképek 

 szókincs 

megalapozása 

lakóhely 

témakörben  

önálló tanulás falu típusok: utcafalu, 

sakktáblafalu, halmazfalu, 

orsófalu;  

háztípusok- hosszúház, 

keresztbe épített ház; 

a falu fontos épületei 

(templom, szentháromság 

emlékmű, iskola, posta, 

közösségi ház, vendéglő) 

páros munka, 

szóvadászat 

szógyűjtés 

Feladatlap, 

szótár, 

régi település 

térképe/régi 

képek 

Harasztiról 

 

 

 

írásbeli 

szövegalkotás 

kreativitás közvetlen környezet 

megismerése, tájékozódás  

páros munka  térkép + 

kirándulási 

helyek 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 14 

 
 

 Témák Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

Ismeretanyagok Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök Házi feladat 

2. 

óra 
Magyaror

szági 

németek 

lakóházai 

szókincs 

aktiválása és 

bevésése  

felhasználási- és 

gondolkodási 

képesség  

településformák, ház típusok  frontális képek, 

szókártyák  

 

 

 

 

szöveg 

megismerése 

hallásértés szöveg tanári bemutató 

olvasás 1. 

szöveg: 

magyarország

i németek 

lakóháza 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenciált: 

- utcafalu  

- parasztház 

rajzolása 

(kívülről)  

élmények 

gyűjtése 

vélemény-

nyilvánítás  

 

beszédkészség település frontális munka, 

szabad beszélgetés 

 

szöveg 

hallás utáni 

szövegértés 

hallásértés 

gondolkodási 

képesség  

 

házépítés tanári bemutató 

olvasás 2. 

szöveg 

szöveg megértése szövegértés, 

önálló tanulás 

 egyéni munka 

néma olvasás 

szöveg 

szövegfeldolgozá

s 

felismerési 

képesség 

település, házépítés frontális munka 

ismeretlen szavak 

körülírása írásos 

magyarázattal  

egy 

parasztház 

alaprajzának 

elkészítése 

ismeretterjesztő 

szöveg 

ismertetőjegyei 

felismerési 

kompetencia, 

gondolkodási 

képesség 

 

 frontális munka, 

hangos olvasás  

szöveg 

gyakorlás, 

alkalmazás  

lényegkiemelés, 

írásképesség  

 

 egyéni munka, 

gondolattérkép 

készítése, leírás,  

gondolattérké

p, papírlap, 
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 téma 

 

didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési feladatok Ismeretanyagok Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök Házi feladat  

3. 

óra

. 

Helyisé-

gek a 

paraszt-

házon 

belül és 

kívül  

szókincs 

aktiválása és 

bevésése  

emlékező- és 

gondolkodási 

képesség  

faluformák, háztípusok, 

parasztház  

páros munka, 

kifejezések memória 

játékkal  

 

memória 

kártyák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egy parasztház 

alaprajzának 

elkészítése a 

helyiségek 

megnevezésével 

értelmezés gondolkodási 

képesség 

helyiségek a parasztházon 

belül és kívül  

páros munka  szöveg Text –

Deutsch 6. 

szókincsbővítés  önálló tanulás  kulcsszavak: szántó, 

istálló, pajta, csirkeól, 

tisztaszoba, hátsó szoba, 

éléskamra, nyári konyha 

kifejezések 

hozzárendelése és 

körülírása;  

páros munka, 

feladatvégzés a 

szókinccsel szótár 

segítségével 

 

 

memória 

kártyák, 

magyarázó-

kártyák  

 

 

 

szókincs 

megerősítése 

értelmezés a parasztházzal 

kapcsolatos kifejezések  

önálló munka, 

hiányos mondatok 

befejezése 

 

lyukas szöveg 

írásbeli 

szövegalkotás  

íráskészség 

kreativitás  

 

egy parasztház alaprajza páros munka egy 

szöveg összeállítása 

füzet 

 kiejtés, intonáció   felolvasás, 

prezentáció 

elkészített 

szöveg 
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 témák 

 

didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési feladatok Ismeretanyagok Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök Házi feladat  

4. 

óra 
Berende

zési 

tárgyak 

és 

használa

tuk 

szókincs aktiválása 

és bevésése  

emlékező- és 

gondolkodási 

képesség  

házépítés, parasztház  frontális Dunaharaszti 

tájház 

differenciált: 

- makett készítése 

- album készítése 

az identitás 

erősítése 

interkulturális 

képesség 

nemzetiség, kisebbségek, 

magyarországi németek 

lakóházai  

múzeumvezetés- 

tájház 

 

 fantázia fejlesztése, 

kísérletezés, 

kreativitás 

berendezési tárgyak, 

eszközök, házépítés  

irányított tanulás, 

csoportmunka 

tájház 

információgyűjtés aktivitás berendezési tárgyak és 

azok használata  

csoportmunka (3 

csoport) 

tájház 

 
 

 témák 

 

 

didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési feladatok Ismeretanyagok Módszerek, 

munkaformák 

Eszközök Házi feladat  

5. 

óra 
Összefog

lalás 

 szóbeli kifejező 

készség 

múzeumvezetés prezentáció 

önállómunka 

Dunaharaszti 

tájház 
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D) Reflexió- tématerv  

 

A tématerv tanításának elemzése-értékelése 

 

A negyedik tematikus egység címe: Különbségek az életmódban. A tematika feldolgozását 

öt tanórában terveztem. Az egység végére meg kell ismerniük a gyerekeknek saját 

lakóhelyüket, a tágabb környezetüket, a településformákat, háztípusokat, egy parasztház 

alaprajzát, tudniuk kell a helyiségeinek, berendezési tárgyainak a nevét. Sok gyerek lakik régi 

parasztházban, így saját tapasztalataikra is tudok alapozni a tanórákon. Ezen túl fontosnak 

tartom, hogy saját maguk is végezzenek széleskörű gyűjtőmunkát. 

Feladatként kapják, hogy fotózzák le településünk régi házait, készítsenek rövid interjúkat 

a benne lakókkal, majd tablón, albumon mutassák be a projektet. Mindezt azért végeztettem, 

hogy egy kicsit más szemmel, tudatosan járjanak-keljenek városunk utcáin, ismerjék meg a 

régebbi és a mostani élet közötti különbségeket, lássák mindkettő jó oldalát, továbbá, hogy 

archiválásra kerüljenek a múlt építészeti emlékei. 

Osztályzatot a témakör végén kiadott házi dolgozatra, projektmunkákra kapnak, valamint 

az óra végi értékelések során piros pontokkal jutalmazom órai tevékenységeket. A tanítás 

tartalmát összefüggésbe hoztam a tanulók tudásával, korábbi nyelvtanulási tapasztalataival. 

Településünkön működik német nemzetiségi tájház, ezért az utolsó két tanórát a tájházban 

tartom meg azzal a céllal, hogy minél életszerűbb környezetben, tapasztalás útján tudják 

elsajátítani és elmélyíteni az ismereteiket.  

Ez a tematikai egység különösen alkalmas az identitás erősítésére, a hagyományápolás, és 

hagyományőrzés iránti igényre nevelésre, a más nemzetiségekhez tartozók iránti toleranciára 

nevelésre. A projektmunka prezentálásakor az elhangzó hibákat úgy kezeltem, hogy azzal 

támogassam a tanulási folyamatot, a kommunikációt, és ne rendítsem meg a bizalmat. A 

tematikus terv megvalósításának folyamatában a nyelv és a kultúra kölcsönös kapcsolatát 

hangsúlyozó tevékenységeket terveztem. 

A téma feldolgozása folyamán a körülményekhez igazodva különböző szervezési formák 

közül választottam: frontális, páros-, csoport- és egyéni munka. Lehetőség nyílt önálló 

szövegalkotásra, orientációs feladatok elvégzésére, képes szótár készítésére. A tanulók 

legjobban a páros- és csoportmunkát élvezték. 

Fogékonyan és támogatóan reagáltam a tanulók kezdeményezéseire és interakcióira. 

Megvilágítottam számunkra a megfelelő tanulási stratégiákat és segítettem őket azok 

fejlesztésében. Mindezek eredménye, hogy a gyerekek prezentációi nagyon sikeresek voltak, 

annak ellenére, hogy megítélésem szerint nagyon szoros volt az időterv. 
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E) Stundenentwurf  

Lehrer: 

Schule:  

Bildungsgebiet: Deutsche Sprache und Literatur als Nationalitätensprache 

Fach: Deutsche Volks- und Heimatkunde  

Klasse: 5. 

Thema der Stunde :  

Einrichtungsgegenstände und ihre Nutzung (5/4) 

 

Lernziele:  

kreative und handlungsorientierte Erarbeitungsformen kennen lernen, sich einen Überblick 

über die Ausstellungsobjekte des Heimatmuseums verschaffen, Wohn- und 

Lebensverhältnisse der Menschen selbständig erkundigen, die Ausstellung erarbeiten 

 

Didaktische Aufgaben:  

Aktivierung und Befestigung des Wortschatzes, Verstärkung der Identität, gesteuertes 

Lernen, Sammlung der Informationen 

 

Fächerübergreifende Aspekte:  

Deutsche Sprache und Literatur, Geschichte 

 

Bibliographie: Geschichte und Gegenwart, Brauchtum und Sprache 

 

Datum:  
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Zeit Stundenlauf 

 

Erziehungs- und Lehrprozessstrategie Bemerkungen 

Methoden Sozialformen Medien/Materialien 

5’ Vorbereitung des Projektablaufes 

der Lehrer erklärt was das Wort 

Heimatmuseum bedeutet, warum es 

wichtig ist 

wir werden wenige Dinge aber intensiv 

zu erkundigen 

die Arbeitsverträge werden verteilt und 

besprochen 

 

Interpretation 

 

Plenum 

 

Heimatmuseum 

 

 

40’ Ablauf des Projekts 

1. Erklärung des Museumpersonals 

anhören 

2. Notizen machen 

3. drei Gruppen bilden 

4. Jede Gruppe bekommt ein Thema 

zur Erarbeitung 

5. Hausaufgabe: In der nächsten 

Stunde eure Ergebnisse 

präsentieren  

 

 

Erklärung 

 

Notizen 

 

Arbeit am Thema 

 

Album erstellen 

 

Plenum 

 

Einzelarbeit 

Gruppenarbeit 

 

 

Partnerarbeit 

 

Heimatmuseum 

Buntstifte, Karton, 

Papier, Fotoapparat 
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Arbeitsaufgabe Gruppe 1. 

Thema: Hausbau 

1. Erkundigt euch wie alt das Haus ist? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Fertigt die Skizze des Heimatmuseums an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Welche Räume gibt es im und um das Haus? Welche Funktionen hatten diese Räume? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Erkundigt euch, welche Baumaterialien zum Hausbau verwendet wurden? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5. Schaut euch die Einrichtungen des Hauses an! Wie waren die verschiedenen Räume 

eingerichtet? Beschreibt die Einrichtung der sauberen Stube! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Macht Fotos über die Räume und über das Haus! 
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Arbeitsaufgaben – Gruppe 2 

Thema: Einrichtungsgegenstände 

1. Schaut euch die Gegenstände, Geräte genau an! Fragt,  ob ihr sie ausprobieren dürft. 

2. Macht Fotos über sie! 

3. Erkundigt euch wozu diese Geräte, Gegenstände dienten? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Überlegt, wer diese Gegenstände benutzt haben könnte. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Schreibt die Namen der seltsamsten, schönsten, interessantesten Gegenstände, Geräte 

ab! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Zeichnet einen bzw. mehrere Gegenstände! Oder  macht Fotos! 
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Arbeitsaufgabe Gruppe 3. 

Thema: Arbeit und Beruf 

1. Welche Ausstellungsobjekte haben mit Berufen zu tun? Sucht nach Arbeitsgeräten, 

Bildern, Karten! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Welche Berufe waren früher für Harast charakteristisch? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Welche Berufe üben die Menschen heutzutage noch? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Seht euch noch auf dem Hof um! Fotografiert die Gegenstände  auf dem Hof! 

Erkundigt euch nach den Namen! 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 23 

 
 

F) Óravázlat  

 

Tanár: 

Iskola: 

Műveltségi terület: német nemzetiségi nyelv és irodalom 

Tantárgy: német hon- és népismeret  

Osztály: 5. 

 

Az óra tananyaga:  

Berendezési tárgyak és azok használata (5/4) 

 

Az óra cél- és feladatrendszere:  

kreatív, cselekedtető munkaformák megismerése, a tájház kiállítási tárgyainak megismerése, 

önálló érdeklődés az emberek lakó- és életkörülményeiről, a kiállítás feldolgozása   

 

Didaktikai feladatok:  

a szókincs aktiválása és rögzítése, identitáserősítés, irányított tanulás, információgyűjtés  

 

Tantárgyi koncentráció:  

Német nyelv és irodalom, történelem  

 

Forrás: Geschichte und Gegenwart, Brauchtum und Sprache 

 

Dátum:  
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Idő Az óra menete 

 

Nevelési és oktatási stratégia  Megjegyzések 

módszerek munkaformák eszközök/anyagok  

5’ A projekt menetének előkészítése 

A pedagógus elmagyarázza, hogy mit 

jelent a tájház szó, miért fontos  

kevés dolgot, de azt annál alaposabban 

megismerni.  

 A „munkaszerződések” kiosztása és 

megbeszélése. 

 

értelmezés 

 

frontális 

 

tájház 

 

 

40’ A projekt menete 

1. A múzeumi személyzet 

magyarázatának meghallgatása, 

jegyzetelés 

2. Csoportalkotás (3 csoport) 

3. Minden egyes csoport 

megkapja a feldolgozandó témát 

4. Házi feladat: a következő órán 

saját eredmények prezentálása  

 

magyarázat  

 

jegyzetelés 

 

témafeldolgozás 

 

album 

összeállítása 

 

frontális 

 

egyéni munka 

csoportmunka 

 

 

páros munka 

 

tájház 

színes ceruza, 

karton, papírlap, 

fényképezőgép 
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1. csoport feladata  

Téma: Házépítés 

1. Érdeklődjetek a ház „életkora” iránt!  

………………………………………………………………………………………………… 

2. Készítsétek el a tájház rajzát!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Milyen helyiségek vannak a házon belül és kívül? Mi volt ezeknek a 

helyiségeknek a funkciója? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Derítsétek ki, hogy milyen építőanyagokat használtak a házépítéshez. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………….. 

5. Nézzétek meg a ház berendezési tárgyait! Hogyan rendezték be az egyes 

helyiségeket? Írjátok le a „tiszta szoba” berendezését! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

6. Készítsetek fotókat a helyiségekről és a házról kívülről!  
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2. csoport feladata 

Téma: Berendezési tárgyak 

 

1. Alaposan nézzétek meg a tárgyakat, eszközöket! Kérdezzétek meg, hogy 

kipróbálhatjátok-e!  

2. Készítsetek fotókat róluk!  

3. Érdeklődjetek az iránt, hogy mire használták ezeket a tárgyakat, eszközöket! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Gondoljátok át, hogy ki használhatta ezeket a tárgyakat! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Írjátok le a legkülönlegesebb, a legszebb, a legérdekesebb tárgyak, eszközök neveit! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Rajzoljatok le több tárgyat, vagy készítsetek fotókat! 
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3. csoport feladata 

Téma: Munka és foglalkozás   

1. Mely kiállítási tárgyak hozhatók összefüggésbe foglalkozásokkal? Keressetek 

munkaeszközöket, képeket!  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Milyen foglalkozások voltak régen Harasztin jellemzőek? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

3. Mely foglalkozásokat űzik még napjainkban is? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

4. Nézzetek körül az udvaron! Fényképezzétek le az udvaron található tárgyakat! 

Érdeklődjetek a nevük után!  
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G) Reflexió 

A tanóra elején rövid tájékoztatást adtam a tanulóknak a helyi tájházról, annak 

jelentőségéről. Megbeszéltük, hogy miért jöttünk el, hogyan fogunk dolgozni a múzeumban. 

Először rövid, német nyelvű múzeumvezetést hallgattunk, ügyelve arra, hogy a gyerekek 

életkori sajátosságainak megfelelő tartalmú és nehézségű legyen a tárlatvezetés. Közben 

jegyzeteltek a gyerekek. Felhívtam a figyelmüket arra, hogy az összegyűjtött információk 

alapján kell majd elkészíteniük az albumokat, esetleg makettet. 

Ezt követően három csoportra osztottam az osztályt, hat tanuló dolgozott egy csoportban. 

Miután megkapta minden csoport a saját feladatlapját témák szerint, megbeszéltük a 

feladatokat, majd az órán meg kellett oldani a feladatlapot.  

A tárlatvezető és én segítettünk a gyerekeknek megválaszolni a kérdéseket. Ügyesen tették 

fel a kérdéseket németül, és jól alkalmazták a múzeumban kitett információs anyagokat.  

Kipróbálták a berendezési tárgyakat, eszközöket, érdeklődve nézték a kiállított 

fényképeket, forgatták a régi könyveket, imakönyveket. Jó volt hallani, hogy milyen jól 

alkalmazták az elmúlt órákon tanult ismereteket, szavakat.  

A múzeumban szerzett ismereteket házi feladatként dolgozták fel. Páros munkában 

albumokat, plakátokat, maketteket kellett készíteniük a következő órára. A 

múzeumlátogatással a gyerekek jobban meg tudták érteni a múlt történéseit, segített 

kézzelfoghatóbbá és érthetőbbé tenni számukra a település múltját és az életformák 

változását.  

Ezen az órán a tanári szerep háttérbe szorult, mentorként, segítőként voltam jelen. A fő 

hangsúly az önálló ismeretszerzésen, a tapasztaláson, a cselekedtetés útján történő tanuláson 

volt. A feladatom az előkészület, tervezés volt: múzeumlátogatás előkészítése, 

megszervezése, a feladatlapok elkészítése. 

A gyerekek többsége egyéb rendezvényeken, programokon már részt vett régebben is a 

tájházban. Ennek ellenére újabb felfedezéseket tettek az épületben, tervezett módon, tudatosan 

jártak az épületben. A csoportokban megfigyelhető volt, hogy ügyesen osztották fel a tagok 

egymás között a munkát. Mindenki a saját képességeinek és erősségeinek megfelelően vette 

ki részét a munkában. Leginkább a lányok voltak bátrak, ügyesen kérdeztek, érdeklődtek. A 

fiúk inkább fotóztak és az eszközök kipróbálásában jeleskedtek. A rajzos feladatoknál kellett 

figyelmeztetnem a gyerekeket az idő múlására, mivel túl aprólékos, túl szép rajzokat akartak 

készíteni. A 45 perc rövidnek bizonyult, de mivel nem volt több órája az osztálynak, így nem 

kellett visszasietnünk az iskolába.  

A múzeumlátogatás így 60 percet vett igénybe. Nagy örömömre a gyerekek még szívesen 

maradtak volna tovább is. 
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H) Projektterv 

A projekt címe: Német nemzetiségi hagyományok ápolása  

A projekt írója és megvalósítója: XY 

A projektben részt vevők köre, száma: az iskola tanulói, pedagógusai, a szülői 

munkaközösség tagjai, a nemzetiségi önkormányzat, a település német ajkú lakosai 

A projekt célja: a nemzetiségi hagyományok megismerése, a nemzetiségi kultúra 

egyediségének, másságának felfedezése, más népek kultúrájának tisztelete, elfogadása, a 

tanulók együttműködési képességeinek fejlesztése, személyiségfejlesztés, a tanulók 

önállóságának fejlesztése 

A megvalósítás helyszíne: A vértesacsai iskola épületei 

A projekt tervezett ideje:  

1. hét – előkészítés 

2. hét – megvalósítás 

3. hét – értékelés 

A projekt időkeretei: 

tanóra alatti 

tanórák közötti 

tanórán kívüli 

délutáni 

A projekt szervezeti keretei: 

osztály 

csoport (osztályon belül) 

nem osztály szerinti csoport 

szülői csoport 

civil szervezetek (pl. helyi tánccsoport tagjai) 

nemzetiségi önkormányzat 

Tantárgyi koncentráció: német nemzetiségi órák, ének, technika, rajz, osztályfőnöki, 

történelemórák. 
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Részletes tervezés: 

Tevékenység Felelős Résztvevők Módszerek/ 

eszközök 

Időterv Dokumentu

m 

Erőforrás 

Előkészítés 

I. Tantestületi 

értekezlet 

 

II. Programterv 

elkészítése 

 

 

3.Nyilvánosság 

tájékoztatása a 

projektről 

 

 

 

4.A projektfela- 

datok ismertetése 

a tanulókkal 

 

 

5.Projektnyitást 

előkészítő 

munkaértekezlet 

 

 projekt 

gazda 

 

német nyel- 

vet tanítók, 

oszt. f. 

 

igazgató, 

projektgazda 

 

 

 

 

oszt. f. 

 

 

 

 

igazgató, 

projektgazda 

 tantestület 

 

 

tantestület 

 

 

 

iskola 

dolgozói, 

szülők, 

önkormányzat 

képviselője 

 

az iskola 

tanulói 

 

 

 

tantestület, a 

projektbe 

bevont 

szervezetek 

képviselői 

 megbeszélés 

 

 

megbeszélés, 

lejegyzés 

 

 

tájékoztatás 

 

 

 

 

 

tájékoztatás,  

beszélgetés 

 

 

 

tájékoztatás, 

beszámolás, 

kiegészítések, 

megbeszélés 

1. hét 

 

 

1. hét 

 

 

 

1. hét 

 

 

 

 

 

1. hét 

 

 

 

 

1. hét 

 jegyzőkönyv 

 

 

programterv 

 

 

 

plakát, 

szórólap, 

honlap 

 

 

 

programterv 

 

 

 

 

programterv, 

a beszámolók 

anyagai 

 humán 

 

 

humán 

 

 

 

szórólapok 

készítése, 

anyagi 

forrás 

 

 

humán 

 

 

 

 

humán 

Megvalósítás 

  

1.Projektnyitó 

rendezvény 

 

 

 

2.Munkacsopor-tok 

és a médiacsoport 

megalakítása 

 

 

3.A) A tervezett 

programok 

megvalósítása; a 

tanulók tájékoztatása 

 

 

 

 

 

 oszt. f. 

projektgazda, 

igazgató 

 

 

projektgazda, 

oszt.f. 

 

 

 

 

oszt.f. 

nemzetiségi 

nyelvet 

oktatók, 

projektgazda 

 

 

  

tantestület, 

tanulók, 

meghívottak 

 

 

tanulók 

 

 

 

 

 

minden tanuló 

 

 

 

 

 

 

  

előadás 

 

 

 

 

csoportalakítás 

 

 

 

 

 

szervezés 

 

 

 

 

 

 

 

2. hét 

első nap 

 

 

2. hét 

első 

 nap 

 

 

 

2. hét 

2. nap 

 

 

 

 

 

 

  

programterv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotók, 

videofelvétele

k, írásbeli 

beszámolók 

 

 

 

  

humán 

 

 

 

 

fotó és 

videofelvétel 

készítéséhez 

szükséges 

eszközök 

 

 

anyagi, humán 
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- A helyi sváb tájház 

megtekintése 

 

 

 

- Látogatás az etyeki 

sváb tájházba 

 

 

 

- Az acsai sváb 

hagyományok: 

tájnyelv, népviselet, 

ünnepek 

 

 

-Az acsai svábok 

története 

 

 

 

 

 

 

 

-A fazekasmesterség 

bemutatása, 

jellegzetes sváb 

edények bemutatása, 

kézművesfoglal-

kozás 

 

 

 

-Sváb népi játékok, 

táncok, dalok 

tanulása 

 

 

 

 

 

 

-A projektzárás és a 

kiállítás előkészítése 

 

 

 

 

 

 

oszt.f. 

nemzetiségi 

nyelvet 

oktatók 

 

 

nemzetiségi 

nyelvet 

oktatók, 

 

 

 

meghívott 

előadók, 

oszt. f. 

 

 

 

 

nemzetiségi 

nyelvet 

oktatók, a 

német 

kisebbségi 

önk. elnöke 

 

 

 

oszt. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oszt.f. 

a német 

nemzeti-ségi 

tánccso-port 

tagjai 

 

 

 

 

 

alsó tagozat 

 

 

 

 

 

felső tagozat 

 

 

 

 

 

alsó tagozat 

 

 

 

 

 

 

felső tagozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

az iskola 

tanulói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az iskola 

tanulói 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanulmányi séta 

 

 

 

 

 

tanulmányi 

kirándulás 

 

 

 

 

interaktív 

előadás, 

szemléltetés, 

magyarázat, 

beszélgetés 

 

 

előadás, 

magyarázat 

szemléltetés 

 

 

 

 

 

 

bemutatás, 

szemléltetés, 

csoportfoglalkoz

ás 

 

 

 

 

 

 

 

bemutatás, 

gyakorlás, 

 

 

 

 

 

 

 

2. hét 

2. nap 

 

 

 

 

2. hét 

2. nap 

 

 

 

 

2. hét 

3. nap 

 

 

 

 

 

2. hét 

3. nap 

 

 

 

 

 

 

 

2. hét 

4. nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. hét 

4. nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beszámolók, 

rajzok 

készítése 

 

 

 

fotó, 

videofelvétele

k, írásbeli 

beszámolók 

készítése 

 

 

fotók, írásbeli 

beszámolók, 

rajzok, 

készítése 

 

 

 

fotók, 

könyvek, 

írásbeli 

beszámolók 

 

 

 

 

 

fotók, írásbeli  

beszámolók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotók 

készítése, 

hangfelvétel 

készítése 

 

 

 

 

 

humán 

 

 

 

 

 

anyagi: 

buszköltség, 

humán 

 

 

 

humán 

 

 

 

 

 

 

humán 

 

 

 

 

 

 

 

 

a kézműves-

foglalkozás-

hoz szükséges 

eszközök 

 

 

 

 

 

 

 

audioeszköz 
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B) Projektzáró 

rendezvény 

 

 

 

 

projekt-gazda, 

oszt.f. 

 

 

 

 

oszt.f projekt-

gazda, 

igazgató 

 

 

minden tanuló 

és pedagógus 

 

 

 

 

minden tanuló 

és pedagógus, 

szülők, 

meghívott 

vendégek 

 

 

munkáltatás 

 

 

 

 

 

értékelés 

 

2. hét 

5. nap 

 

 

 

 

2. hét 

5. nap 

 

 

 

 

 

 

 

a 

megvalósítás 

során 

elkészült 

produktumok 

 

a csoportok 

munkáinak 

bemutatása, a 

tanult táncok 

bemutatása 

 

 

 

kellékek 

vásárlása igény 

szerint 

 

 

 

humán 

pénzügyi 

Ellenőrzés, értékelés 

 1.Feladatok 

készítése közbeni 

ellenőrzés, feladatok 

utáni értékelés 

 

 

 2.Projektzáró 

értékelés 

 

 

 

 3.Egyéni értékelés 

 

 

 4.Csoport értékelése 

 

 

 5.Kiállítás értékelése 

minden részt 

vevő felnőtt 

előadó, 

pedagó-gusok 

 

 

oszt.f. 

 

 

 

 

oszt.f. előadók 

 

 

oszt.f. előadók 

 

 

oszt.f. 

 minden 

tanuló és 

pedagógus 

 

 

 

 

 

minden 

pedagógus és 

tanuló 

 

 

minden tanuló 

és pedagógus 

 

 

minden tanuló 

és pedagógus 

 

 

minden 

projektbe 

bevont 

 ellenőrzés, 

értékelés minden 

elvégzett feladat 

után 

 

 

 

ellenőrzés, 

értékelés 

 

 

 

ellenőrzés, 

értékelés 

 

 

ellenőrzés, 

értékelés 

 

 

értékelés 

folyamatos 

 

 

 

 

 

 

3. hét 

 

 

 

3. hét 

 

 

 

3. hét 

 

 

 

3. hét 

 tesztek, 

beszámolók, 

füzetek, 

egyéb tanulói 

munkák 

 

 

tanulói 

munkák, 

fotók, 

videofelvétele

k 

 

 

fotók, 

beszámolók, 

tesztlapok 

 

fotók, 

beszámolók, 

tesztlapok 

 

fotók, 

elkészített 

tárgyak 

 humán 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi: 

jutalomkönyve

k, oklevelek, 

humán 

 

pénzügyi, 

humán 

 

 

pénzügyi, 

humán 

 

 

anyagi, humán 
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A projekt várható eredményei:  

 A tanulók jobban megismerik a magyarországi német nemzetiség életét, a helyi 

sváb hagyományokat. 

 Fejlődnek az önálló anyaggyűjtéshez szükséges képességeik. Az ehhez 

nélkülözhetetlen munkamódszereket és a technikai eszközök használatát a 

feladatok végzése során elsajátítják. 

 A feladatok az önálló tájékozódás és ismeretszerzés gyakorlására kínálnak 

lehetőséget. 

 A csoportmunkák végrehajtása során az egymásra figyelés, a befogadás, az 

empátiakészség fejlődése, erősödése várható. 

 A csoportmunkában végzett feladatok lehetőséget kínálnak a passzív, periférián 

lévő gyermekek aktivizálására. 

 Megtapasztalhatják az önállóan és a csoportban végzett munka örömét, 

felelősségtudatuk erősödik. 

 

A megvalósítás során végzett saját feladatok  

A projekt előkészítésében és megvalósításában mint projektgazda vállaltam feladatot. A 

programterv összeállításán és elkészítésén túl, ebben a minőségemben, igen sokrétű munkát 

kellett elvégeznem. 

A feladatok sikeres végrehajtásához szerteágazó kapcsoltrendszert kellett létrehozni 

elsősorban iskolán kívüli szervezetekkel, intézményekkel, magánszemélyekkel. A közösen 

végzett munka eredményessége és sikere tehát nagymértékben függött az alábbiakban 

elvégzett koordinátori tevékenység pontos és tervszerű végrehajtásától. 

 

Előkészítés (1. hét) 

1. Tantestületi értekezlet megtartása 

Napirendi pontok: 

 A projekt céljának, tervezett idejének és időkereteinek ismertetése 

 A projektterv tervezetének ismertetése, javaslatok, kiegészítések kérése és a 

bevontak körének ismertetése 

 A munkatársak felkérése és megbízása az egyes feladatok elvégzésére, 

munkacsoportok megalakítása, felelős vezetők megválasztása 

 A határidők és felelősök kijelölése 
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2. Kapcsolatfelvétel a projektbe bevont társadalmi és civil szervezetek vezetővel, 

azok tájékoztatása a projekt feladatairól és a megvalósításhoz szükséges 

erőforrásokról 

3. A nyilvánosság feltételeinek megteremtése (helyi és megyei lap, kábeltévé, honlap, 

szórólapok, plakátok) 

4. A projektbe bevontak képviselőivel, felelősökkel tartott munkaértekezlet:  

 beszámolók meghallgatása az elvégzett előkészületi feladatok megvalósulásáról,  

 azok kiegészítése, pontosítása, a projekt indításához szükséges feltételrendszer 

meglétének ellenőrzése 

 

Megvalósítás (2. hét) 

1. A projektnyitó rendezvény megszervezésének és lebonyolításának biztosítása 

2. A tanulói munka-és médiacsoportok megalakításának és feladatvégzésének 

segítése, ellenőrzése, a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása 

3. A tervezett tanulmányi séta és tanulmányi kirándulás megszervezése, időpont- és 

programegyeztetés, a végrehajtáshoz szükséges anyagi és humán erőforrás 

biztosítása 

4. Kapcsolatfelvétel az előadókkal, foglalkozások vezetőivel, időpont, helyszín és 

programegyeztetés, a szükséges technikai eszközök biztosítása 

5. A projektzáró rendezvény és kiállítás előkészítése, meghívott vendégek értesítése, 

a szükséges humán és anyagi források előteremtése 

6. A projektzáró rendezvény és kiállítás megvalósulásának segítése, a szükséges 

feladatok koordinálása 

7. A nyilvánosság biztosítása 

 

 

Ellenőrzés, értékelés (3. hét) 

1. Projektzáró nevelőtestületi értekezlet megtartása, a projektzáró értékelésének 

előkészítése 

2. A jutalmazáshoz szükséges anyagi források megteremtése, a projektzáró 

értékelés megszervezése 
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I) Reflexió - Projektterv 

A projekt megvalósításával az volt a célom, hogy a tanulók jobban megismerjék a 

magyarországi német nemzetiség életét, a helyi sváb hagyományokat. A munkavégzés során 

képessé váltak a gyerekek az önálló anyaggyűjtésre.  

A projektfeladatok elvégzése közben az ehhez nélkülözhetetlen munkamódszereket és a 

technikai eszközök használatát az elvárásomnak megfelelően elsajátították.  

A tervben megjelenő feladatok tervezésénél és kiválasztásánál lehetőséget kínáltam az 

önálló tájékozódás és ismeretszerzés képességének fejlesztésre.  

A tantárgyi ismeretek elsajátítása és elmélyítése mellett a tanulók szociális 

kompetenciáinak fejlesztése érdekében a feladatok megvalósítása során kooperatív 

technikákat alkalmaztam. A csoportban és párokban végzett tevékenység alkalmat teremtett 

az egymásra figyelésre, a befogadásra, az empátiakészség fejlődésére, erősödésére. A 

csoportmunkában végzett feladatok lehetőséget kínáltak a passzív, periférián lévő gyermekek 

aktivizálására. Megtapasztalhatták az önállóan és csoportban végzett munka örömét, így 

felelősségtudatuk erősödött. 

A projekt megvalósításának folyamatában megjelent a tantárgyi koncentráció. A tanulók a 

technika, a rajz- és a médiaórákon elsajátított ismereteiket jól alkalmazták. Célom volt, hogy a 

gyerekek autentikus környezetben ismerjék meg a településre jellemző népi mesterséget 

(fazekasság), és kipróbálják annak munkaeszközeit.  

A projektzáró rendezvényre meghívtuk a szülőket és egyéb támogató és együttműködő 

partnereinket. Az elkészített munkadarabokat házi kiállításon mutattuk be. 

A projekttervben megfogalmazott célok a gyerekek aktivitásának, a tervezett munkaformák 

és -módszerek alkalmazásának következményeként eredményesen megvalósultak. 

 

Tapasztalatok a projekt személyiségformáló hatásairól 

A projektbe bevont összes résztvevő közös munkájának köszönhetően iskolánk és az 

iskolánkban folyó nevelő-oktató munka megítélése pozitív visszhangot kapott.  

A feladatok közös végzése során erősödött a tanulókban és a tantestület tagjaiban is az 

egymás iránti tisztelet, a bizalom, egymás munkájának megbecsülése.  

Az iskolán kívüli szervezetek, magánszemélyek és a szülők közvetlenül tapasztalhatták 

meg az iskola életének hétköznapjait, a valóságot, ami szintén pozitívan befolyásolta az 

iskolai munkához kapcsolódó értékítéleteiket. 

Mindezek mellett a projekt legértékesebb hozadékainak azt tekintem, hogy erősödött az 

iskola és a település nemzetiségi lakosságának kapcsolata, a tanulók jobban megismerhették a 

település nemzetiségének történetét, hagyományait, szokásait, jobban megértették a 

nemzetiségi nyelv tanulásának és a nemzetiségi kultúra ápolásának fontosságát. 
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J) Foglalkozás látogatásával összekötött szakmai 

konferencia szervezése 

 

Résztvevők köre: az általános iskola 1−6. évfolyamának tanulói, német nemzetiségi 

nyelvet oktató pedagógusok, meghívott - német nyelvet - oktató pedagógusok  

Helyszín: iskola tantermei, aula 

A konferencia céljai: 

1. ismeretek bővítése, új ismeretek szerzése (pl. szókincs, nemzetiségi dalok, táncok, 

versek stb.) 

2. kommunikációs készségek és képességek fejlesztése 

3. az önálló ismeretszerzés, alkotókészség, kreativitás fejlesztése 

 

Konferencia szervezése, lebonyolítása 

I. Konferencia előkészítése – szervezési feladataim: 

1. Konferencia témájának kiválasztása – a tanév első munkaközösségi értekezletén közös 

döntéssel 

2. Konferenciára előadó kiválasztása; tanárok felkérése a foglalkozások megtartására  

3. Konferencia programjának összeállítása  

4. Konferencia meghirdetése (KPSZTI) 

5. A szakmai nap forgatókönyvének (időpontok, feladatok, felelősök) összeállítása 

6. A szükséges eszközök beszerzése (kollégák, tanulók, szülők segítségével) 

7. Az érintett tanulók tájékoztatása a rendezvény helyszínéről és időpontjáról 

 

II. Folyamatleírás 

1. A találkozó helyszínének előkészítése a konferencia megtartására (aula berendezése az 

előadás megtartásához, tantermek be/átrendezése a foglalkozásoknak megfelelően) 

2. A meghívott vendégek fogadása – az iskola nem német szakos pedagógusai fogadják a 

vendégeket 

3. A konferencia megnyitása – az intézmény vezetője üdvözli a résztvevőket; 

tantárgygondozóként ismertetem a konferencia menetét 

4. Előadás megtartása –Előadásom témája: Projektoktatás - szüret 

5. Tanórákon/foglalkozásokon hospitálás - Foglalkozások, melyeket 7 csoportban az 

iskola 8 némettanára vezet (a daltanítás óráját párban tartja két kolléganő): 

 Daltanulás (Der Herbst ….) 
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 Ételek készítése (szőlőtorta, gyümölcssaláta, sajtos-szőlős csirkesaláta) 

 Must készítése; daltanulás dialektusban (Åber an Most, Most, Most) 

 Szüret – drámajáték 

 A drámajátékhoz színpadkép, dekoráció készítése 

 A témához kapcsolódó játékos feladatok az interaktív tábla segítségével 

 Szüreti mulatság –tánccal, dallal, vidám mondókákkal 

 

6. Tanulók prezentációja – Szüreti felvonulást követően a tanult tánc, dalok bemutatása; 

szerepjáték a közösen készített színpadkép előtt; vendégek kínálása az elkészített 

ételekkel és a musttal  

7. Ötletbörze – a látottak megbeszélése, értékelése, a téma feldolgozásához ötletek 

gyűjtése – moderátorként irányítom a beszélgetést 

8. A találkozó zárása, köszönetnyilvánítás 

 

III. Utólagos feladatok 

1. A konferencia értékelése munkaközösségi megbeszélésen: szervező, a foglalkozásokat 

tartó pedagógusok  

2. Írásbeli beszámolók elkészítése (szervező, pedagógusok, diákok) 

3. A program, a beszámolók, a fotók közzététele a helyi lapban, valamint az iskola 

honlapján 
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K) Reflexió - Foglalkozás látogatásával összekötött szakmai 

konferencia szervezése 

2011 őszén került sor iskolámban nemzetiségi nyelvi konferencia lebonyolítására a 

KPSZTI szervezésében. Tantárgygondozóként és a nyelvi munkaközösség vezetőjeként 

feladatom volt a továbbképzés programjának összeállítása. A lebonyolításban aktívan vett 

részt a nyelvi munkaközösség minden tagja.  

Célunk volt annak bemutatása, hogyan dolgozunk fel intézményünkben egy, a településünk 

életéhez tartozó témát. Konferenciánknak a Játszva tanulni, tanulva játszani címet adtuk, 

hiszen a szüret témáját szándékunk szerint – a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve 

– játékos tevékenységekkel egy projektnapon dolgoztuk fel. A téma kiválasztását követően 

megegyeztünk abban, hogy rövid bevezető előadást tartok a projektoktatásról, a projektnap 

szervezéséről. Megbeszéltük, kik vállalnak bemutató foglalkozást az általuk kiválasztott 

tanulócsoport közreműködésével.  

A program összeállítását követően hirdette meg a KPSZTI a konferenciát. A szakmai nap 

forgatókönyvének összeállításakor számba vettük azokat az eszközöket, melyeknek 

beszerzése, begyűjtése a szakmai napot megelőzően szükséges volt. Sok segítséget kaptunk 

ehhez a szülőktől, nagyszülőktől és a helyi nemzetiségi önkormányzat dolgozóitól is (pl. kis 

prés, kellékek a szüreti mulatsághoz). 

A konferenciára - nagy örömünkre - nagyon sok nemzetiségi nyelvtanító és nyelvtanár volt 

kíváncsi. A vendégeket az intézmény vezetője köszöntötte, majd bevezetésként megtartottam 

a projekttanításról az előadásomat. Ismertettem a projekttémák kiválasztásának kritériumait, a 

projektoktatás fázisait, jellemzőit. Ezt követően kezdődtek a foglalkozások.  

Játékos előkészületet (pl. szürethez kapcsolódó szókincs felelevenítése, bővítése) követően 

került sor must és szőlős ételek, egyszerű sütemények készítésére, dalok, versikék, rövid 

jelenetek (dialektusban is) tanulására, táncok begyakorlására, szüreti mulatsághoz színpadkép 

készítésére. A közös munkát követő prezentáció során a gyerekek vidám szüreti mulatságot 

tartottak a vendégek előtt, saját készítésű szőlős ételekkel, musttal kínálták őket.  

A prezentáció jól mutatta, eredményesek voltak a csoportfoglalkozások. Ez köszönhető 

volt a pedagógusok gondos felkészülésének, a gyerekek nagy lelkesedésének, szorgalmának. 

A bemutatót követően az ötletbörze során a pedagógusok a szüret témájának feldolgozásához 

kapcsolódóan további ötleteket gyűjtöttek, osztottak meg egymással.  

A konferenciát követő munkaközösségi értekezleten került sor a szakmai nap, a 

közreműködők (foglalkozásokat tartók, segítők) munkájának értékelésére. Másnap a részt 

vevő tanulók közül önként vállalkozók írtak beszámolókat, melyeket a prezentáció során 

készült fényképekkel egészítettünk ki. A beszámolók kikerültek az iskola faliújságára. 

Nagyon sok szülő, diák olvasta el az érdekes beszámolókat. 

A konferencia számomra jó lehetőséget kínált a témában való szakmai, módszertani 

elmélyülésre, és − a sikeres előadás megtartása mellett − a kollégáimmal, tanulóinkkal, a 

szülőkkel, a meghívott nyelvtanárokkal és a szakmai partnerekkel, szervezetekkel (KPSZTI, 

helyi nemzetiségi önkormányzat) való együttműködésre. 
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L) Író-olvasó találkozó nemzetiségi író(k) meghívásával 

Résztvevők köre:  

az általános iskola 8. évfolyamának tanulói, nemzetiségi nyelvet oktató pedagógus(ok), a 

meghívott nemzetiségi író (szerző), a település nemzetiségi önkormányzatának képviselői, a 

települési önkormányzat képviselői 

Helyszín:  

iskolai vagy települési könyvtár, esetleg művelődési ház 

Az író-olvasó találkozók fontos részét képezik a tanulók olvasóvá nevelésének. Ezen 

alkalmak során a gyermekek személyesen találkozhatnak az íróval, tehetik fel kérdéseiket, 

kibővítve ezzel a már meglévő ismereteiket az adott témában.  

A találkozó sikere nagyban függ az előkészítéstől. Nagyon fontos, hogy olyan író legyen a 

meghívott vendég, akinek a munkái a gyerekek már jól ismerik. Előzetesen már tanultak róla, 

ismerik a bemutatásra szánt művet (műveket), tehát felkészülten jönnek a találkozóra. A 

választott téma megfeleljen életkori sajátosságaiknak és érdeklődési körüknek.   

A találkozó célja: 

 önálló, értő olvasóvá válás segítése 

 ismeretek szerzése és bővítése 

 nemzetiségi hagyományok, népszokások teljesebb körű megismerése 

 mai nemzetiségi írók alkotásainak megismerése 

 a nemzetiség történelmének megismerése 

 szépirodalmi alkotások közelítése a gyermekekhez 

 kulturális igények kialakítása, formálása 

 kommunikációs készségek és képességek fejlesztése 

 az önálló ismeretszerzés, alkotókészség fejlesztése 

 

1. A tanulók felkészítése a szaktanárok által 

Első lépés a felkészítés során a megfelelő téma kiválasztása. A választott téma 

kapcsolódjon a tanulók már meglévő ismereteihez. Kapcsolódhat például a népismeret 

tantárgy keretében tanultakhoz, ahol már hallottak a jeles ünnepekhez kapcsolódó nemzetiségi 

hagyományokról, népszokásokról, a lakodalmas népszokásokról, népviseletekről. 

A kiválasztott író (szerző) életútjának megismerése. Történhet könyvtári foglalkozás 

keretében csoportmunkával vagy önálló kutatómunkával. 
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A kiválasztott témáról szóló mű megismerése, feldolgozása népismeret órán, népismeret 

szakkör keretében vagy könyvtári órán.  

Kérdések megfogalmazása és lejegyzése. Felkészülés a meghívott íróval (szerzővel) való 

beszélgetésre. 

Egy vagy két tanuló felkészítése egy szavalat elmondására. A verseket mai nemzetiségi 

költőktől kell választani. A szavalóknak nemzetiségi népviseletbe kell öltözni. 

Médiacsoport megalakítása, melynek feladata a rendezvény fotódokumentumainak 

elkészítése. 

 

2. Kapcsolatfelvétel a kiválasztott íróval 

 az író felkérése az író-olvasó találkozó megtartására 

 a találkozón bemutatásra kerülő mű (művek) meghatározása 

 az időpont és a helyszín egyeztetése 

 technikai, esetleg egyéb igény megbeszélése 

 

3. Folyamatleírás 

Az érintett tanulók tájékoztatása a rendezvény helyszínéről és időpontjáról. 

A találkozó helyszínének előkészítése a találkozó megtartására. 

A meghívott vendég fogadása. 

A találkozó megnyitása. Az író és az esetlegesen meghívott vendégek köszöntése és 

bemutatása. 

A népviseletbe öltözött tanuló (tanulók) szavalata(i). 

A író előadásának meghallgatása. 

A tanulók és más résztvevők kérdései, a beszélgetés megkezdése. 

A találkozó zárása, köszönetnyilvánítás. 

 

4. Utólagos feladatok 

A találkozón elhangzottak megbeszélése, a tanultak összegzése, rendszerezése. Az írásbeli 

beszámolók megírásának előkészítése tanítási óra vagy szakkör keretében. 

A rendezvényen rész vett tanulók otthoni munka keretében írásban beszámolót készítenek 

a találkozón szerzett ismeretekről, tapasztalatokról. 

Az elkészült munkák bemutatása, javítása és értékelése tanítási órák keretében. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetiségi nevelés-oktatás: német 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 41 

 
 

A legjobban sikerült beszámolók és fotók közzététele az iskolai faliújságon, az 

iskolaújságban és a helyi lapban, valamint az iskola honlapján.  

Feladataim a rendezvény előkészítése és megtartása során: 

 A kapcsolat felvétele a kiválasztott íróval, felkérése a találkozó megtartására; 

időpont, téma és helyszín megbeszélése. Az esetleges technikai és egyéb igények 

felmérése. 

 Az érintett tanulók, a meghívott vendégek és a tantestület tagjainak tájékoztatása a 

rendezvény helyéről, időpontjáról, a rendezvény helyszínének előkészítése. 

 A meghívott előadó és a vendégek fogadása, a rendezvény megnyitása. 

 A találkozó zárása, köszönetnyilvánítás. 

 A tanulók által elkészített dokumentumok (írásbeli beszámolók, fotók) 

közzétételének megszervezése, a nyilvánosság tájékoztatása a megtartott 

rendezvényről (iskolaújság, helyi és megyei lap, az iskola honlapja). 
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M) Az író- olvasó találkozó reflexiója 

1.  

Időpont: 

Helyszín: 

Résztvevők megnevezése: 

2. Felkészítő szakasz 

A terveknek megfelelően a szaktanárok kiválasztották a témát és a hozzá tartozó 

alkotást. Többet is megjelöltek, ezek közül kellett a tanulóknak választani egyet. A 

gyerekek feladatul kapták, hogy kutassanak a téma, a szerző élete és munkássága után. 

A témával kapcsolatban olyan kérdéseket kellett megfogalmazniuk, melyeket a 

szerzőnek fognak feltenni a találkozó során. 

A szaktanárok két gyermeket bíztak meg verstanulással, majd kialakították az osztály 

tanulóiból a médiacsoportot. 

Az előkészítő munka a terveknek megfelelően haladt. Mivel ez volt az iskolában az első 

ilyen rendezvény, a szaktanárok ismertették a gyerekeknek az író-olvasó találkozó lényegét. 

Ezek után már lelkesen vállalták a feladataikat. A versek kiadása nem jelentett gondot, sőt 

az egyik gyermek önként vállalta, hogy saját maga szeretne keresni az alkalomra verset. A 

gyerekek valóban tájékozódtak otthon a kiadott témáról. 

3. Kapcsolatfelvétel az íróval és a meghívandó vendégekkel 

A tanulókkal történt egyeztetések után felvettem a kapcsolatot a szerzővel. Időpontot és 

helyszínt egyeztettünk, valamint megbeszéltük az eszközigényeket. A megbeszélés után 

tájékoztattam a szaktanárokat és a médiacsoport tagjait a megbeszéltekről, akik értesítették 

a meghívandó vendégeinket is.  

A kapcsolatfelvétel könnyen ment, a szerző nagy örömmel vállalta a feladatot. 

Különösen annak örült, hogy iskoláskorú gyermekek is részt fognak venni a találkozón. Azt 

az ígéretet tette, hogy a találkozón figyelembe fogja venni a gyerekek életkori 

sajátosságait. A rendezvényre szóló meghívókat, plakátokat segítségemmel a médiacsoport 

készítette el. Magas színvonalú anyagok születtek. 

4. Megvalósítás 

A rendezvény napján előzetes feladatmegosztás után berendeztük a termet. A vendégek 

fogadása és köszöntése után a gyermekek verset mondtak.  

A találkozó végén köszönetet mondtunk a szerzőnek, és zártuk a programot. 
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Sikeresnek ítélem, hogy a gyerekeket bevontam az előkészítő munkába. Igényesen 

alakították ki és rendezték be a program helyszínéül kijelölt termet. 

A szerző jó hangulatú délutánt teremtett a hallgatóságnak. A gyerekek felkészültsége 

tapasztalható volt, őszinte érdeklődéssel tették fel kérdéseiket.   

5. Utólagos feladatok 

A szaktanárok megbeszélték a gyerekekkel a találkozón hallottakat a rendhagyó tanítási 

órákon, szakkörökön, majd összegző írásbeli anyagokat is készítettek. A médiacsoport 

tagjai cikket írtak és jelentettek meg. 

A szaktanárok munkája az összegzések elkészítésével vált teljessé. Kiválóan oldották 

meg a találkozóval kapcsolatos faladataikat. A médiacsoport cikkei néhol javításra 

szorultak, közzététel előtt közösen korrigáltam a gyerekekkel. 

6. Összegző reflektálás 

A tervben megfogalmazott legfőbb célkitűzéseim megvalósulását jól tükrözték a 

rendezvény után megtartott rendhagyó szaktárgyi (népismereti) órák, szakkörök 

alkalmával tapasztalt tanulói visszajelzések. A tanulói tevékenységek során készült 

produktumok tartalma, az írásbeli beszámolókban tükröződő megnyilatkozások, a 

beszélgetések során megfogalmazott vélemények, valamint a résztvevők pozitív 

visszajelzései mind a találkozó sikerességét igazolták. 

Legfőbb eredménynek azt tartom, hogy a tanulók jobban megismerhették saját 

nemzetiségük kultúráját és nyelvi hagyományait, fejlődött empátiaérzékük és nyitottságuk 

más népek, nemzetek kultúrájának befogadása iránt is. Erősödött bennük a kulturális 

sokféleség megértése, a másság elfogadásának és tiszteletének érzése. Nyitottabbá váltak 

ezzel a valós élethelyzetekhez való alkalmazkodásra. Az előkészületek során történő önálló 

ismeretszerzés, a kérdések megfogalmazása, a találkozó alkalmával történő beszélgetés 

során fejlődtek kommunikációs készségeik, valamint alkotókészségük. A rendezvény 

további sikereként említhetem meg, hogy lehetőség kínálkozott a tanulók kulturális 

igényszintjének fejlesztésére, formálására, valamint az ismeretszerzés új formáinak 

megismertetésére és a nemzetiségi identitástudat erősítésére. 

Az alkalmazott módszerek, szervezési formák teljesen megfeleltek a találkozó 

célkitűzéseinek megvalósításához. A tervezet jövőbeni módosítását nem tartom 

szükségesnek. 

 


