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Egyszerű többség
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola elnyerte az Oktatási Hivatal bázisintézménye
címet. Bázisintézményként legfontosabb feladatuk a német nemzetiségi hagyományok őrzése
és ehhez kapcsolódóan az intézmény által kidolgozott úgynevezett „jó gyakorlatok”
kialakítása, továbbfejlesztése, más intézményekkel történő megismertetése, valamint
ismerkedés más általános iskolák „jó gyakorlataival”. Ezt a célt szolgálva az intézmény
továbbképzési helyszínként is működik.
A megosztani kívánt innovációk, „jó gyakorlatok”, képzések, bemutató foglalkozások,
műhelymunkák feladatait éves munkaterv alapján végzik. A bázisintézményi munkaterv az
intézményi munkaterv része, amely a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ (a
továbbiakban: POK) vezetője, illetve a bázisintézményi kapcsolattartó iránymutatása,
valamint a POK és a bázisintézmény egyeztetése alapján készül.
Az intézmény vezetője 2021. október 21-én e-mailben küldte meg a munkatervet
önkormányzatunk véleményét, illetve a dokumentum elfogadását kérve.
A munkaterv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2021. október 22.

Farkas Pál Györgyné
elnök
Határozati javaslat
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (X. 27.) határozata
a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 2021/2022. tanévének bázisintézményi
munkatervéről
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola 2021/2022. tanévre szóló bázisintézményi munkatervét elfogadja,
támogatja.
Határidő:
Felelős:

2021. október 27.
Farkas Pál Györgyné elnök
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1. melléklet

E-MAIL: TITKARSAG@DIENESSULI.HU
HONLAP: DIENESSULI.HU

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valéria Dienes Grundschule
OM azonosító: 036 281

Bázisintézményi munkaterv
2021/22 tanév

Kelt: Szekszárd, 2021. 09. 08.

........................................
intézményvezető

..........................................
intézményi koordinátor

ph

Kelt: ………………….

……………………………..
Kállay Attiláné
Nemzetiségi POK
főosztályvezető

ph.

Készült: 2 példányban (aláírva nyomtatottan és szkennelve)
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1. A tervezett bázisintézményi feladatok időrendben
Időpont
2021.
október 1.

Feladat/
téma
Hagyományőrzés –
Német

Felelős

Intézményi
munkatársak

Wigand

az intézmény
német
munkaközöss
ége;
meghívott

Brigitta

nemzetiségi
nap
2021.
november
8.

„A
nemzetiségi
óvodai
nevelés
megvalósítás
a, szükséges
dokumentum
ai a
jogszabály
tükrében.
Pedagógiai
programtól a
foglalkozáste
rvig.”

előadások,

Szükséges
eszközök,
anyagok
a projekt

bemutatók,

megvalósítását

tevékenységek

bemutató

Munkaforma

az intézmény
német
munkaközöss
ége;
meghívott
vendégek

Célcsoport

Szekszárdi Dienes
Valéria Általános
Iskola,
max.20 fő

nemzetiségi

Szekszárdi Dienes
Valéria Általános
Iskola,
max.30 fő

nemzetiségi
oktatásban résztvevő
pedagógusok

oktatásban résztvevő
pedagógusok

leírás,

vendégek
helyszín
biztosítás
a NPOK
részére

Helyszín, max.
létszám

dokumentum
előadások,
bemutatók,
tevékenységek
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projektor
laptop
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január 11.

Praktische
Ideen,
Ratschläge
und
Methoden
zum
Gedichtunter
richt
Auf dem
Weg zum
kreativen
Schreiben
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az intézmény
német
munkaközöss
ége;
meghívott
vendégek

előadás,
workshop

Intézmén
yvezető

a német
munkaközöss
ég tagjai

műsor,
rendezvény
megtekintése

Wigand

a német
munkaközöss
ég tagjai;
meghívott

bemutató

Wigand
Brigitta

projektor
laptop

Szekszárdi Dienes
Valéria Általános
Iskola,
max.20 fő

nemzetiségi
oktatásban résztvevő
pedagógusok

vagy online előadás

MIchelisz
József
előadása
2022.
február
12.

2022.
március
29.

Nemzetiségi
hagyományőr
zés:
Projektnap:
Gyermek
sváb bál
Theater in
der Schule
Mesefeldolgo
zás a
színházpedag
ógia
módszerével

Brigitta

a projekt
megvalósítását
bemutató leírás,
dokumentum

vendégek

3

Babits Mihály
Kulturális Központ,
Szekszárd,
résztvevők:max. 20 fő

általános iskolában
dolgozó pedagógusok,
szabadidőszervező,
munkatársak

Szekszárdi Dienes
Valéria Általános
Iskola,
max.20 fő

nemzetiségi
oktatásban résztvevő
pedagógusok
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április 5.
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Bareith
Rebekka
bemutatója
Országos

Wigand

német

német

Brigitta

munkaközöss

nemzetiségi

Pálné

ég

vers- és

Nähr

prózamondó

Györgyi

verseny

Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola
tantermek, könyvtár,
max.
30 fő

nemzetiségi

Szekszárdi Dienes
Valéria Általános
Iskola, könyvtár
max. 20 fő

nemzetiségi

oktatásban résztvevő
pedagógusok

verseny
megyei
döntője
2022.
május 26.

Német
levelezős
szövegértő
verseny
4.
osztályosok
számára –
saját

Wigand

a német

Brigitta

munkaközöss

vetélkedő

ég tagjai

oktatásban résztvevő
pedagógusok (alsó
tagozat)

szervezésű
versenyünk
megyei
döntője

4

SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA
VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE
7100 SZEKSZÁRD, SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 6
TEL: 74/511-471, 74/511-472

1. melléklet

E-MAIL: TITKARSAG@DIENESSULI.HU
HONLAP: DIENESSULI.HU

*Amennyiben a bázisintézményi pályázatban szereplő jó gyakorlathoz képest módosított vagy új jó gyakorlat megosztását tervezi a
bázisintézmény, a módosított vagy új jó gyakorlat dokumentációját jóváhagyásra a tanév kezdete előtt, legkésőbb augusztus 31-ig a
bázisintézményi koordinátor – a pályázati sablon alapján – elkészíti és elektronikus vagy postai úton jóváhagyásra megküldi a POK vezető
részére. A munkatervben csak a jóváhagyott jó gyakorlat szerepelhet.
*Új jó gyakorlat: Michelisz József magyarországi német költő előadása- Praktische Ideen, Ratschläge und Methoden zum Gedichtunterricht
Auf dem Weg zum kreativen Schreiben
Bareith Rebekka DBU színházpedagógus – előadása - Theater in der Schule

Jó gyakorlatok
Hagyományőrzés –
Projektnap: Német
nemzetiségi nap
Célcsoport:
Német (nemzetiségi)
nyelvet oktató
nevelők(tanítók, tanárok)

Nemzetiségi napunk keretén belül az intézmény
minden osztály számára életkorának megfelelő
programokat kínálunk, olyan tevékenységeket és
témákat, amelyek őseink életét közelebb hozzák a
gyerekhez.
Az
1-8.
osztályosok
több
állomáshelyen, forgószínpad-szerűen járhatnak
körbe.

A foglalkozásokat az iskola pedagógusai állítják össze a
tantervi követelményeknek megfelelően, felhasználva
az élményalapú ismeretközlés módszereit.
Amennyiben lehetőség nyílik rá, külsős előadók
bevonását is tervezzük.
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A gyermek svábbálon, - aminek a Babits Mihály
Kulturális Központ ad otthont - iskolánk tanulói és
családjuk vesznek részt.
Együttműködő partnereink – Wunderland Óvoda
tánccsoportja és pedagógusai, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat , a Német Nemzetiségi Egyesület, a
város iskoláinak képviselői – kapnak meghívást
rendezvényünkre. Iskolánk kórusa és tánccsoportja
mellett más művészeti csoportok - Mondschein
Német Nemzetiségi Kórus, Ifjúsági Fúvós Zenekar
stb. - is rendszeresen fellépnek.
Fellépő csoportjaink színvonalas produkciója
mellett külső megjelenésükkel is igyekeznek
megfelelni a hagyományoknak. A műsort nyitótánc
követi, melyet hivatásos tánctanár vezet.
A bál keretében évente megrendezzük a Népviseleti
bemutatót és versenyt. A díjazottak kézműves
terméket kapnak ajándékba. A bemutatott ruhákat,
fellépőket fotózzuk, folyosónkat díszítik a
bekeretezett képek.
A szülők sváb süteményeket sütnek az alkalomra,
melyek receptjeivel bővítik gyűjteményünket.
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Német versmondó verseny megyei döntőjének
megszervezésében és lebonyolításában évek óta
iskolánk biztosítja a helyszínt. Ennek
Német versmondó

megszervezésének, lebonyolításának megismerésével

verseny – megyei döntő

szeretnénk az érdeklődő kollégáknak bemutatni,
hogyan lehet a helyi adottságokat kihasználva egy

Célcsoport:
Német (nemzetiségi)
nyelvet oktató
nevelők(tanítók, tanárok)

programot megvalósítani, az milyen szakmaiszervezési feladatokkal, nehézségekkel jár. A program
során lehetőség nyílik szakmai beszélgetésekre,
tapasztalatcserére a német nyelvű irodalom
közvetítése és az élményszerű előadásmód
megtanításának módszereivel kapcsolatban. A
résztvevők különböző műfajok és nyelvjárásban
előadott művek színes palettáját láthatják.

Német levelezős
szövegértő verseny 4.
osztályosok számára –
saját szervezésű

Játékos döntőn mérhetik össze némettudásukat
iskolánkban azok a negyedikesek, akik a tanév során a
legtöbb pontot gyűjtik össze a négy levelező
fordulóban. A saját szervezésű versenyünkre a megye
több iskolája is benevez. A döntőt a „ Tanulás
7
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versenyünk megyei

állomásokon” nevű nyitott oktatási forma módszerével

döntője

bonyolítjuk le. A verseny lezajlása után a kollégák
konzultálhatnak a szervezőkkel, akik egész éven át

Célcsoport:
Német (nemzetiségi)
nyelvet oktató
nevelők(tanítók, tanárok)

különböző témakörök köré fonva készítik el az egyes
fordulók feladatlapjait, illetve javítják azokat. A
versenyfeladatok készítői szívesen állnak
rendelkezésre a tapasztalatok átadására, többek
között, hogy milyen szempontokat figyelembe véve
állítják össze az egyes fordulókat, illetve a megyei
döntő állomásait, azokon milyen módszertani
lehetőséget használnak úgy, hogy az a versenyzőket
motiválja, ösztönözze és nem utolsó sorban segítse az
önálló tanulást, az ismeretszerzést, a feladatok sikeres
és önálló megoldását.

Előadó: Michelisz József
A hazai német
(nemzetiségi) irodalom
népszerűsítése az
iskolákban.
Az irodalmi művek

Az előadás három részből áll.
1. rész
Címe:
Praktische Ideen, Ratschläge und Methoden zum
Gedichtunterricht
Auf dem Weg zum kreativen Schreiben
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(versek, mesék)
oktatásának gyakorlati
kérdései,
változatos módszerei
konkrét példák alapján. A
nyelvoktatás során
némileg háttérbe szoruló
irodalmi művek
megszerettetése.

Ebben a részben az előadó egy konkrét gyermekversen
keresztül bemutatja, hogyan lehet azt a tanórákon
feldolgozni, hányféle módszer kínálkozik erre, milyen
gyakorlati ötletek állnak ehhez rendelkezésre.
Célja ezen felül az, hogy megismertesse a
továbbképzés résztvevőivel, hogyan lehet a
tanulókban olyan kompetenciákat kialakítani,
melyekkel képesek lesznek saját, egyszerű irodalmi
művek megírására, a kreatív alkotásra.

Célcsoport:
Német (nemzetiségi)
nyelvet oktató
nevelők(tanítók, tanárok)

2. rész
Címe:
Märchen im Unterricht

Helyszín Dienes Valéria
Általános Iskola Vagy
online előadás
formájában

Ebben a részben, az első részhez hasonlóan, az előadó
gyakorlati ötleteket ad a mesék tanításához.
3. rész
A hallottak megbeszélése, a módszerek kiegészítése
– kötetlen beszélgetés
Munkalapok kitöltése
Hogyan oktatják, dolgozzák fel az irodalmi műveket a
pedagógusok saját intézményükben?

Előadó: Bareith Rebekka

A Szekszárdi Német Színház színházpedagógusa tart

„Theater in der Schule”

bemutató foglalkozást a drámapedagógia
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Élményalapú nyelvoktatás nyelvoktatásban felhasználható módszeréről. Az
az irodalom bevonásával.

érdeklődő pedagógusok ízelítőt kaphatnak a

Mesefeldolgozás

színházban működő drámacsoport játékaiból, illetve a

drámapedagógia

mesefeldolgozáshoz is gyűjthetnek ötleteket. A

módszerével a német

foglalkozás után tájékoztatást nyújt a Színház aktuális

nyelv és irodalom órákon.

darabjairól, színházpedagógiai lehetőségeről.

Célcsoport:
Német (nemzetiségi)
nyelvet oktató
nevelők(tanítók, tanárok)
Helyszín Dienes Valéria
Általános Iskola
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