Az ETG Idegennyelvi Tehetséggondozó Műhelye bemutatkozik
Az gyakorlatközpontú tehetségműhely foglalkozásait egy tehetségnap és egy szatmári sváb tanulmányút
keretében tettük még emlékezetsebbé.
Az Esze-napok rendezvénysorozat keretein belül
tehetségnapot szerveztünk a az idegen nyelvi
tehetségműhely bemutatkozására. A program keretén belül a tehetségműhely tanulói bemutatták az általuk
választott és feldolgozott témákat. A PowerPointos bemutatót az Esze-napok keretén belül, a
tehetségnapon valósították meg, mind egyéni, mind páros, és csoportmunka formájában.
2014. március 12.-én az Esze-napok keretében délelőtt 11 órakor került sor a tehetségműhely
bemutatkozására. A tehetségműhely bemutatkozására meghívtuk a környék általános iskoláinak német
szakos pedagógusait és diákjait is.
A pályázat egyik elemeként részt vettek a diákok és tanáraik egy Szatmár-beregi körúton egybekötve a vállaji
Strudli - fesztivállal. A helyi értékek felkeresése és a sváb kultúra megismerése kirándulás formájában volt a
cél. Részvétel a Strudli - fesztiválon. 2014. pünkösd-a hagyományos "Strudli-fesztivál", ami a szatmár sváb
konyha egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, és minden évbe hagyományosan Mérk-Vállajon
megrendezésre kerül. A rendezvényre nemcsak a környező sváb településekről, hanem a határon túlról is
számos vendég érkezik Kárpátaljáról, Erdélyből, amely területek az első világháborúig Szatmár vármegyéhez
tartoztak.
Mivel több tanulónk sváb származású, ill. korábban a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi
Iskolába járt, vagy a mérk - vállaji általános iskola tanulója volt, segítségükkel bemutattuk a tehetségműhely
többi tanulója számára is a sváb hagyományokat, a sváb építőművészet emlékeit, az étkezési szokásokat, a
mérk - vállaji német lakosság történelmi szerepét. A tanulók megtekintették a malenkij robotra elhurcoltak
tiszteletére emelt emlékművet, a katolikus templomot, felkeresnek egy hagyományos sváb portát, ill. a
helytörténet gyűjteményt. A kirándulás előtt a tanulók felkészültek: információgyűjtés az interneten a
települések honlapja/ német nyelven a sváb települések/Mérk, Vállaj / nevezetességeiről. A kísérőtanárok
fontos feladata a kirándulás folyamán a diákok figyelmének és érdeklődésének fenntartása, szükség szerint
érdekes feladat, vagy játék, memóriagyakorlat beiktatása. A tanulók a program során felvételeket készítettek
a megtekintett nevezetességekről, melyet felhasználtak a téma bemutatásánál. A tanulók bemutatták a
vállaji katolikus templom történetét,, a műemlék jellegű falut építészeti kultúráját. A tehetségműhely
munkájában részt vevő diákok, és partnerünk, a Széchenyi István Német Nemzetiségi és Katolikus Általános
Iskola diákjai.
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Az Esze Tamás Alapítvány Idegen-nyelvi Tehetséggondozó Műhelymunkája
folytatódik
Az Esze Tamás Gimnáziumban évtizedek óta színvonalas idegennyelv-oktatás folyik, és számtalan
lehetőség nyílik tanulóink számára, hogy a tanórán szerzett tudást kamatoztatni tudják. Ilyen iskolánk
idegen-nyelvi tehetséggondozó műhelye is.
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM pályázati lehetőséget hirdetett az általános iskola, középiskolai,
szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek
támogatására, amit megpályáztunk és nyertünk. (A pályázat kódja: NTP-TM-13-0049)
„Kulcskompetenciák fejlesztése az Esze Tamás Alapítvány Idegennyelvi Tehetséggondozó Műhelyében” c.
pályázat során törekszünk arra, hogy a tehetséges, ill. a hátrányos helyzetű diákokat környezettudatos
magatartásra, és az egészséges életmódra neveljük, megismertessük tanulóinkkal a lakókörnyezetünket és
annak szellemi értékeit, valamint elfogadtassunk velük más társadalmi csoportokat előítéletek nélkül. A
témák feldolgozása során hangsúlyozzuk az idegen nyelvek tanulásának fontosságát.
A tehetséggondozó műhelyben 5 témakörrel foglalkozunk. A környezetvédelem, a természet és az ember
harmóniája, az alternatív energiaforrások használata, lakókörnyezetünk nevezetességei, történelme,
infrastruktúrája, oktatási intézményei, kulturális élete, a vendéglátás és a helyi értékek megismerése is nagy
szerepet kaptak a műhelymunka programjában.
Azonkívül az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és rendszeres mozgás hangsúlyozása is helyet
kapott. Az ember és társadalom témakörön belül a társadalmi viselkedésformákkal, a társadalmi problémák
kezelésével foglalkozunk.
Mindezek mellett az idegen nyelvek tanulásának fontosságával is foglalkozunk. A programban részt vevő
tanulók_az esze Tamás Gimnázium és a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Iskola tanulói
bemutatják saját iskolájukat.
A szóbeli kommunikáció fejlesztése mellett az írásbeli kifejezőkészség erősítése is szerepet kap. A
kapcsolatfelvétel egy német iskola osztályával, az interaktív feladatok megoldása a nyelvi kifejezőeszközök
fejlesztését szolgálják.
A program megvalósítása során a tanulók csoportokban, egyénileg és párokban dolgoznak. A
feladatmegoldás során az önálló ismeretszerzés, a dokumentumok, az internet és a nyelvkönyvek, valamint a
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német nyelvű újságok felhasználása áll. Az információszerzés és feldolgozás után a tanulók a csoport
laptopján prezentációt készítenek és bemutatják egymásnak. A program célja a tanulói kreativitás,
beszédkészség fejlesztése.
Virtuális séta a város nevezetességeinél csoportmunkában A város PowerPointos bemutatása. Virtuális
látogatás egy mátészalkai étteremben. Rendelés német nyelven német nyelvű étlapról.
Séta a városban. Német nyelvű idegenvezetés a városba érkező német turistáknak. A városközpont és a
Kossuth utca látnivalóinak bemutatása. A városnézésről videó felvétel készült. Sokszínű feladatokkal és
gyakorlatokkal foglalkoztak a szakkör alatt: szituációs feladatok gyakorlása. érdeklődés nyelvi kurzusok felől,
bejelentkezés német tanfolyamra, feladatok megoldása az interaktív tábla segítségével, egészséges és
egészségtelen táplálkozás összehasonlítása, táplálkozáspiramis készítése.
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