Nemzetiségi nevelés és oktatás
a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskolában
A vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola nemzetiségi nyelvoktató iskola. A német nyelv,
mint nemzetiségi nyelv van beépítve a Pedagógiai Program helyi tantervébe. A törvényi
előírásoknak megfelelően a gyerekek első osztálytól kezdődően heti öt órában sajátíthatják el a
német nemzetiségi nyelvet, illetve heti egy órában nemzetiségi népismeretet tanulnak.
Az intézmény kiemelt céljai között szerepel:
Nemzetiségi nyelv és kultúra megismertetése és ápolása, a földrajzi, történelmi, népismereti
anyagok megismerése, hagyományápolás.
A nyelvi és a nemzetiséghez kapcsolódó ismeretek segítsék az eligazodást egy gyorsan
változó, többnyelvű világban
Együttműködési hálózat kiépítése a települési, kistérségi és országos nemzetiségi
intézményekkel, csoportokkal: nemzetiségi önkormányzatok, óvodák, nemzetiségi általános
iskolák, középfokú intézmények, hagyományőrző csoportok
Forrás: Wurzeln und Flügeln – Leitbild ungarndeutschns Bildungswesens
Nemzetiségi nyelv oktatásának tanórai keretei
 A nemzetiségi nyelv oktatásának megvalósulása
Intézményünkben tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek színterei a tanórai
foglalkozások keretein belül létrehozott nívócsoportok. A csoportbontásokra tanév elején, az
előző évi tanulmányi eredmények alapján, valamint az alsó tagozatos tanítók véleményét
figyelembe véleményét kerül sor.
Az alapszintű csoportokban a minimum szintű ismeretek, készségek és képességek elsajátítására
és megszilárdítására fordítunk nagyobb figyelmet, míg az emelt szintű csoportokban lehetőség
van kiegészítő ismeretanyagok átadására (pl. DSD I nyelvvizsgára történő felkészítésre).
Az alap- és emeltszintű csoportok közötti átjárhatóság biztosított félévkor, illetve tanév
kezdésekor, természetesen, a csoportok közötti követelménybeli különbségeket figyelembe véve.
 Népismeret oktatása
Évfolyamonként heti egy órában a helyi tantervbe beépítve a NAT illetve az irányelvek/tartalmi
szabályozók történik a népismeret oktatása. A tantárgy oktatásához igénybe vehető további
lehetőségek:
- Közösségi Ház – Falumúzeum
- Vaskúti
Hagyományőrző
- minimúzeum az iskolában
Táncegyesület
- templom, temető
- Deutschklub
- emléktáblák a községben
- Kraul Antal Fúvósegyesület
- MNÁMK és Ulmer Schachtel
- egyéb
kiállítások,
Baja
vándorkiállítások.

A nemzetiségi nyelv gyakorlásának, a nyelvi ismeretek megszilárdításának és
használatának lehetőségei a tanórákon kívül
 Tanulmányi versenyek
Minden tanévben az aktuális versenykiírások közül választják ki a szaktanárok azokat a
versenyeket, amelyeken tanulóink részt vesznek, próbára tehetik nyelvismereteiket és
összemérhetik tudásukat más intézmények tanulóival. Rendszeres részvétel biztosított.
 Nyelvvizsga előkészítő foglalkozások

Intézményünk DSD I vizsgahely. Hetedik évfolyamos diákok közül – emelt csoport – minimum
1 fő Pilotprüfung-ot (próbanyelvvizsgát) tesz. Végzős diákjaink – az emelt szintű csoport – a
nyolcadik évfolyam végén DSD I írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát tesznek. Felkészítő és
vizsgáztató tanárok az adott tanulócsoport pedagógusai.
 Német néptánc
Szakköri jelleggel folyik német néptánc oktatás. 1-8. évfolyamos diákok vehetik igénybe.

 Iskolai zenekar
Az alapfokú művészetoktatásban részesülő hangszert tanulók vesznek részt a zenekar
munkájában. A zenekar célja német nemzetiségi zenei hagyományok ápolása. Részt vesznek
ünnepi műsorokon, rendezvényeken.

 Szabadidős tábor, nyári tábor szervezése
A nemzetiségi nyelv gyakorlása és hagyományápolás céljából szervezünk nyári napközis illetve
bentlakásos táborokat, melyeket 1-8. évfolyamos tanulók vehetnek igénybe.
 Német nemzetiségi projektnap a kitelepítés évfordulójához kapcsolódóan
Minden év novemberében a kitelepítés évfordulójához kapcsolódóan nemzetiségi projektnapot tartunk,
melyet a munkatervünkbe is beépítünk. Célja elsősorban a nemzetiségi hagyományok újjáélesztése,
megismerése oly módon, hogy minden évfolyam különböző témakörben tevékenykedik.

