A 2018/19‐es tanév I. félévében megvalósult bázisintézményi programjaink
1. Das sprechende Kind – A beszélő gyermek (német nyelven)
A továbbképzés tartalma:




A történetírás és ‐mesélés szerepe a nyelvi fejlesztésben
Módszertani eszközök bemutatása
Az elbeszélői közlésmód fejlesztése ‐ multiplikátorok felkészítése

A szakmai továbbképzés időpontja: 2018. október 24. (szerda) 14:15 – 18:00‐ig
Helyszín: A Koch Valéria Iskolaközpont Kollégiuma, 7626 Pécs, Tiborc u. 28/1.
Előadó: Karin Wedra
Résztvevők: közép‐ és általános iskolai tanárok, 20
fő

Program:
1‐2. tanóra: Hospitálás az 5. és 10. évfolyamon
(egyszerű történet, ill. egy monda feldolgozása)
3‐5. óra: A bemutatott módszerek ismertetése,
feldolgozása, alkalmazási lehetőségei ‐
csoportmunka
Összegzés:
A szakmai továbbképzés résztvevői érdeklődők és aktívak voltak, a bemutató órákon
látottakra lelkesen reflektáltak. A tanulók nyelvi fejlesztésének számos lehetőségét ismerik,
melyre az óramegbeszélés, ill. tapasztalatcsere során derült fény. A történetírás,
történetmesélés bemutatott módszereinek egyes elemeit maguk is alkalmazták már, de az
újdonságokra is nagyon nyitottak voltak. A visszajelzések alapján mindannyian egyetértettek
azzal, hogy a képzés gazdagította módszertani felkészültségüket és az anyanyelvi előadónak
köszönhetően nyelvi kompetenciáik is fejlődtek.

2. Kommunikatív készségek fejlesztése az alsó tagozaton
A továbbképzés tartalma:



Hospitálás alsó tagozaton, egy népismeret és egy természetismeret óra
Népismereti és szaktantárgyi órán történő nyelvi fejlesztés lehetőségeinek, módszertani
eszközeinek bemutatása

A szakmai továbbképzés időpontja: 2018. november 27.
Helyszín: A Koch Valéria Iskolaközpont Általános Iskolája, ill. Kollégiuma, 7626 Pécs,
Tiborc u. 28/1.
A bemutató tanórákat tartotta: Papp Ferencné és Flódung Mária német nemzetiségi
szakértők, német nemzetiségi tanítók
Résztvevők: általános iskolai tanárok, tanítók – 6 fő

Program:
1‐2. tanóra: Hospitálás a 4. évfolyamon
3‐5. óra: A bemutatott módszerek ismertetése, feldolgozása, alkalmazási lehetőségei –
tapasztalatcsere, whorkshop
Összegzés:
A szakmai nap a német nyelven tanított tantárgyi órákon zajló nyelvi fejlesztés módszertani
bemutatását tűzte ki célul. A résztvevők német nyelvű természetismeret és népismeret órán
hospitáltak, majd az órát tartó kollegákkal megbeszélték a látottakat. Itt nyílott lehetőség
arra, hogy a résztvevők megvitassák a szaktárgyi nyelvi és a német nyelvi fejlesztéssel
kapcsolatos kérdéseiket. Ebből szakmai dialógus alakult ki. A program végén workshop
keretében a kollégák bemutatták a tankönyvfejlesztéseket és az ezekhez kapcsolódó digitális
felületeket, amelyek nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a tanárok még élményszerűbbé
tehessék a tananyag elsajátítását tanítványaik számára. A program zárásakor a kollégák
elmondták, hogy nagyon hasznosnak találják a hospitálási lehetőséget és szakmai
tapasztalatcserét.

