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Nemzetiségi élet a Hunyadiban

Iskolánkban több évtizede folyik nemzetiségi nyelvoktatás. Ez azt
jelenti, hogy diákjaink heti 5-10 órában - választott program alapján -
tanulnak németül. A német nyelv elsajátítása mellett több nemzetiségi
rendezvényt is szervezünk. Igyekszünk a nagyközség kulturális életébe is
bekapcsolódni. Ebből szeretnénk most ízelítőt adni.



Iskolánk minden évben szervez Szent Márton napon lampionos

felvonulást. A felvonulásra mindenki elkészíti a saját lámpását délelőtti

projektnap keretében. A felvonulás előtt a felsős diákok

megvendégelik a kicsiket.



Versmondásban tehetséges tanulóinkkal már januárban elkezdjük a

felkészülést a német nyelvű vers- és prózamondó versenyre. A helyi

fordulók megtartása után, szép eredményeket értünk el a járási, a

megyei és az országos fordulókon.



Általában tavasszal nemzetiségi napot is szervezünk diákjainknak. A

kicsik helyben barkácsolnak, kirándulnak, ellátogatnak a múzeumba, a

tájházba. A nagyoknak igyekszünk - támogatóink segítségével - egy-

egy kirándulást szervezni, ahol megismerkedhetnek a környék

nemzetiségi kultúrájával.



Nemzetiségi táncot tanuló osztályaink minden évben fellépnek a

májusfaállításon.



A tavaszi időszak bővelkedik programokban. A felsősöknek német
nyelvterületre szervezünk táborokat. Részt veszünk a nagyközség
emlékünnepein. Fellépünk az országos német nemzetiségi
gyermektánc fesztiválon.

Iskolánk tanulói minden év júniusában „Táncünnep” keretében
bemutathatják, hogy néptánc órákon mit tanultak.



Június utolsó hetében a nemzetiségi önkormányzat támogatásával

napközis tábort szervezünk tanulóink számára.



Iskolánk ebben a tanévben is meghirdeti az általános tanrend szerint haladó
osztályokban az emelt óraszámban angol nyelvet oktató programot. Mit is jelent ez?

Mit? Hogyan?

Tanulóink ezekben a csoportokban már az 1. osztálytól heti 2 órában, játékos formában,
mesék, dalok, játékok segítségével élményszerűen ismerkedhetnek az angol nyelvvel.

Arra törekszünk, hogy a tanórákon szerzett pozitív nyelvi élmények segítségével
megszerettessük a nyelvet, és magát a nyelvtanulást is, hiszen ez a későbbekben
meghatározó szerepet játszik majd.

Az autentikus anyagok, a mesék, dalok, mondókák, rövid filmek és a nyelvi játékok
megalapozzák a szép angol kiejtést is.



A 2. és 3. év után a 4. évfolyamon az óraszám heti 3, illetve felső

tagozaton heti 5 órára emelkedik.

A 4. év végén belső mérés zárja az alsó tagozatos tanulási szakaszt.

A felső tagozaton lehetőség van a heti 5 angol órára ami azt jelenti,

hogy a tanulók minden nap találkoznak a nyelvvel, amely nagy

lendületet ad a nyelvi fejlődésnek. Ezt igazolják az eredményeink is.



Eredményeink

Tanítványaink többsége

• 6. osztály végén A2,

• 8. osztály végén B1, de akadtak, akik B2 szintű nyelvvizsgát tettek.

• A visszajelzések alapján ezek a diákok középiskolai tanulmányaikat

C1-es , felsőfokú nyelvvizsgával zárták.

Tanulóink nyelvtudását 6. illetve 8. osztályban is országos

méréseken mérik. Ezeknek az eredményeit honlapunkon

találják, rendre az országos átlag felett teljesítünk, nem

kell szégyenkeznünk.

Tehetséges tanulóink minden évben különféle

versenyeken vesznek részt.

A tanórai nyelvtanulás mellett nagyon fontosnak tartjuk a

tanórán kívüli nyelvfejlesztést is, ezért változatos

programok, játékok, tevékenységek segítségével

motiváljuk tanítványainkat.



Tanórán kívüli programok

A teljesség igénye nélkül:

például

-Projeknapok, játékos vetélkedők segítségével
megismertetjük velük az angolszász ünnepköröket:
Halloween nap, Valentine day

-Az Országismereti projektnapon az angolszász kultúrával
ismerkedhetnek

-A filmklubbokon szókincsüket és hallott szövegértési
készségüket fejlesztjük

-Nyelvi táborokat, tanulmányi kirándulásokat szerveztünk
Angliába és Ausztriába, hogy egyrészt autentikus
környezetben próbálhassák ki nyelvtudásukat, és
tudatosodjon bennük, hogy a nyelv sokkal több, mint egy
tantárgy: a nyelv egy, a mindennapokban is jól
használható eszköz a boldogulásra.



Iskolánk alapító tagja pilisi régió angol nyelvet oktató iskolái által

létrehozott csoportnak. A Pilisi Angolosok közössége is azért alakult, hogy

további nyelvtanuláshoz, nyelvtudáshoz kapcsolódó élményekhez

juttassa a nyelvtanulókat. Az évek során számtalan közös programot

szerveztünk (Csokinap, Shakespeare nap, The Bear Theatre- interaktív

színházi élmény, stb.)



Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést

tartunk, programot szervezünk a következő évfordulókhoz

kapcsolódva: október 6-a, október 23-a, március 15-e, június 4 –e

a Nemzeti Összetartozás Napja, adventi – karácsonyi

ünnepségek, a 8. osztályosok ballagása, illetve a nemzetiségi

nap, Föld napja.



A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle

(szaktárgyi, sport, művészeti, kulturális stb.) versenyek, vetélkedők,

melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. Alsó

tagozaton a magyar nyelv hete, komplex tanulmányi verseny

negyedikeseknek, Kenguru matematika verseny, ének verseny,

mesevetélkedő 3 - 4. osztályosoknak.



Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, alaposabb

megismerését szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve

művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Ezek a foglalkozások

elősegítik a tananyag hatékonyabb elsajátítását.



Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre és szemlélet

formálásra, melyeknek fontos színterei az egész iskolát érintő programok: Föld

napja, Fenntarthatósági témahetek , melyeket az alapítvány is támogat.



Az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi

kirándulást szervezünk.



Már alsó tagozaton bekapcsolódunk a pályaorientációs tevékenységbe,

külső helyszínre visszük a gyerekeket, illetve ide is szervezünk bemutatókat.



Az oktatási folyamat részeként a napközis foglalkozások során biztosítjuk:

• a délelőtti tananyagok megerősítését

• a tanórákra történő felkészülést

• a tanulási technikák elsajátítását

• az iskolai szokásrendszer kialakítását

A tanulási időn kívül feladatunk még:

• a szabadidő tartalmas kitöltése

• a gyermekek személyiségének fejlesztése

• a csoport összetartozás érzésének megerősítése

• a gyermekek kreativitásának ösztönzése

• különféle témák iránti érdeklődésük felkeltése

Mindezen túl, adott csoportokon belül folytatunk technikai-, kulturális- és sport tevékenységeket.



Havi rendszerességgel vannak közös programjaink, amelyeken minden alsó tagozatos tanuló

egyszerre vesz részt.

• Ősszel és tavasszal túrázunk a környékbeli tájakon.

• Különféle kézműves foglalkozásokat tartunk.

• Minden novemberben alkotónap keretében készülünk a karácsonyi vásárunkra.

• Évek óta nagy sikere van mesterségeket bemutató délutánunknak.

• Gyermeknapon játékos sportvetélkedőket tartunk, ajándék meglepetéssel.



Mesterségek napja



Kisze bábu elégetése - télűzés



Klubnapközi



Szeretettel várjuk a leendő diákjainkat!


