
Bemutatkozik
a 4O é ves Baiai Továbbké pz  K zpont

Nehé z politikai viszonyok között kezdte meg m ködé -
sé t a nemzetisé gi gimnázium né gy é vtizeddel ezel tt,
A iogfosztottság Sokkja, a kitelepí té s é s a meghurcol-
tatás mé lyen beivódott a szül k, nagyszü] k emlé ke-
zeté be, Az l95ó-os forradaiom vé res leveré se é s az azt
követ  megtorlások nemcsak megé lt törté ne]em volt,
hanem jeiezte azt is, hogy mekkora az egyes ember
számára engedé lyezett mozgásté r. Sokáig tartotta ma-
gát az a szocia]jsta nemzetisé gpolitikai elv, hogy a
kommunjzmusban a kisebbsé gek termé szetszer leg
asszimi]á ]ódnak.

Megbecsü]é s é s tisztelet illeti azokat a szül ket, akik
szánt szándé kkal Vagy tUdat aiatt a megfé lemlí té sek é s
a tiltások e]lené re, identitásukhoz ragaszkodva, gyerme-
keiket a né met nemzetisé gi gimnáziumba í ratták,

Köszönet é s elismeré s jár azoknak a pedagógusok-
nak é s fáradhatatlan segí t iknek í s, akik a szül ket
meg tudták gy zni arról, hogy é rdemes a né pcsopolt-

hoz való tartozás mellett kiállni, az anyanvelvet é s a
hagyományokai ápoln i.

Igazuk volt! A magyarországi né metek ú jra emelt f -
vel járhatnak, Magyarország egy olyan államközössé g-
be kí ván belé pni, amelyben a demokrácia, az emberi
é s kisebbsé gi jogok é rvé nyesí té se a mé rvadó, A har-
madik é vezred olyan világába tartunk, amelyben a
többnyeIvx<gg, a m veILsé gnek a kor köveleImenyei-
hez való igazí tása, a tolerancia, a több kultú rában va,
ló jártasság egyre inkább el té rbe kerül,

A,,Franke]", a Né met Nyelv  Gimnázium Baján az

Hetnek ottó, a Ma8yaror6zágl Né metek orságos Önkormány.
zatárrak elnöke el szaua az inté zmé ny é vköni,r,é bó.
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elmú it é vtizedekben modern ké pzé si köZponttá n tte
ki magát é s ma a magyarországi né metsé g egyik leg,
fontosabb inté zmé nye, amelyben valliák, hogy az ok,
tató, nevel  munka csak komplexitásában ]ehet haté -
kony é s iöv be mutató,

Né melotszág es Magyarorsag mi']taszer  együt t m 
ködé sé nek is pé ldája ez az inté zmé ny, amely í elvállalla
a magyarországl né metsé g, a magyarság, a né metsé g,
valamint az európai szellemisé g é s kultú rkincs ápolá-
sát, A mindennapi gyakorlat megmutatia, hogy az egylk
a másikat nem zárja ki, hanem kiegé szí ti é s gazdagí tja,

Kí vánom az inté zmé nynek, hogy mé g sok é ltizeden
keresztül nevelje a fiatalokat.h  é s öntudatos mag,yaror-
szági né metekké  é s meggy z dé ses európai polgárokká,



Equ didk köszöntfie

Gtjermekb  í elní ttet
s feln ttbó1 embert
nevelt mind,en padia,
F oly o sóit 1 

órta aprai a- naguia,

s most höszijnteni ké ne,

s meqgondolni, hogg

miI is kdszönhetünh meq

az isftolának -

Mi az, mit a kapuk, í alak
maquk közé  zárnak.

Cqermehb  feln tté  vální ,
meqtanulni üIni, áIlni,
kapaszkadós né lkül idrni.

Megtanulni bet t, szdmot,

meqí smerni a viláq\t -

LlOSzOr (sap lapral lapra,
egqre tdbú et é vr  fure,

naid a könuvekb  kilé pve.

Hoqan lé legzih az ember?
Mib  lesz a tó, a tenqer?

Mi a hocka ós a henger,

mi a hooráinátarendszer?

Mit  hí res is Szé phalom,

s h\gu tör ki egq forradalom?
Mi a lí ra, mí  a dráma,
s hoqll lóOhat kí  a vers lába?

Mi a kis- é s naqqepika?
Mí  is az a magí í zika?
Hogq beszé lnek más nyelveket,

s í smerni a vegyjelehet.

S minl,eközben megtanulni
közössé gben é lní ,
cé lí ainké rt harcolni,
s né hántlat elé rni.

Barátokat szerzünk é s

tanuljuh a Í eln ttek viláqát,
kutatva é Ietünk ú tjának iánqát.
EO a re több et tap asztalu nft ,

amikor kell adunk s hapunk-

S az isftolai é let után,
az é let iskoláiát iáiuk,
s í eln ttba emberré  majd

csak ezután válunft.

KOszOnlukI
Lex Orsolya

óvoda

Az óvoda legf bb cé lkit zé se fté tnyelv  környezetben a
gyermeki szemé lyisé g kibontakoztatása, a né met ki-
sebbsé g mé g é l  szokásainak megismerteté se é s kul-
tú ráiának ápolása, Valljuk, hogy a gyermek fejl dé se
szempontjából a iáté k a ]egfontosabb tevé kenysé g, Az
óvodai nevelé s továbbl alapelve, fontos, hogy a szü-
l k is ré szt vegyenek az óvoda hé tköznapiaiban é s ün-
nepein, További cé ]unk, hogy a ránk bí zott gyerekek -
a jöv  feln ttei - pé ]damutatásunk é s nevelé sünk ré -
vé n a másságra é rzé keny é s toleráns emberekké  válja-
nak. Szé p, jól felszerelt ké nyeimes csoportszobákban
folyik a ké tnyelv  foglalkozás, ké pesí tett, né metül is
jó1 beszé l  óvón k vezeté sé vel,

Általános í skola

A Magyarországi Né metek Általános M vel dé si Köz-
pontja Általános Iskolája Baja város legfiatalabb okta-
tási inté zmé nye, l995. szeptember l-é n indu]t, Je]en-
legi tanulólé tszámunk 250 f  (8 osztály), Minden kül-
s  felté tel adott ahhoz, hogy kit Zött cé ljainkat meg-
valósí thassuk,

Az iskolaé pület már a jöv  é vezred ideális é pí tmé ,
nye, Eszté tikáia tanulóink küls , bels  igé nyessé gé -
nek kialakí tását is szolgália, A haí monikus, örökzöl-
dekkel dí szí tett környezet, a küls  za|okat tompí tó
korszer  é pí té szeti mego]dás a zavartalan, nyugodt
taní tási óra felté teleit javí tiák.

Oktatómunkánk els dleges cé lja, a né met nyelv
olyan fokú  megtaní tása, ami magasabb szint  nyelvi
kultú rát eredmé nyez, Heti öt órában folyik a né met
nyelv taní tása, A haté konyság növe]é se é rdeké ben
differenciált csoportbontás módszeré t alkalmazzuk.

Az álta]ános iskola a hagyományos osztál],termen
kí vül kiscsoportos foglalkozásokra alkaJmas csoport-
szobákkal, ké mia- é s fizika el adóval, modernül fel-
szerelt konyhávaI rendelkezik, í gy biztosí tja a magas
szí nvonalú  oktatómunka fe]té telei,

A ké szsé gtárgyakon kí vül szinte valamennyi tan-
tárgy oktatáSa csoportbontásban törté nik. A tórté ne-
lem, kórnyezetismeret, biológia, földraiZ, matematika,
konyhatechnika, testnevelé s, rajz, é nek, ké mia tárgya-
kat az általános iskolás tanu]ók ké t nyelven tanulják,

A nyelvtaní tás 5, osztálltól az angol nyelwel egé -
szül ki,

Né metországi testvé rkapcsolataink ré gi alapokon
nyugszanak, A 7, osztályos tanulók é vente egy hetet
tölthetnek a Wörth-i Európa cimnáZium tanulóinál,
akiket ugyanabban az é vben tanu]óink is fogadnak, A
né met nyelv gyakorlásának továbbj lehet sé gé t a nyá-
ri olvasótábor is biztosí tja,

A nemzetisé gi hagyományok ápolása is f  feladata-
ink közé  tartozik, Hagyomány rz  szakkör m ködik
több osztályban, ami biztosí tia, hogy növendé keink
megismerkedhessenek szü]eik, nagyszüleik szokásai-
va|, é |etmódjával,,n vé szeté vel,

Nagy gondot fordí tunk a helyes önismereten alapu-
ló tehetsé ggondozásra,
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Versenyeken, pályázatokon szeí epeltetjük tehetsé -
ges tanulóinkat. Itt nem kizárólag a né met nyelvi ver-
Senyekre gondolunk, hanem a teImé szet- é s társada-
1om-tudományos tantárgyakból kiemelked  tehetsé -
g  tanulóinkat is szeretné nk próbára tenni.

A taní tási órán kí vü] számtalan lehet sé g nyí lik ar-
ra, hogy tanulóink a szabadidejüket hasznosan eltölt-
sé k (matematika, nyelvi szakköt sport, zeneiskolai ok-
tatás), É rté kes könyvtárunk, klubnapközink segí tsé -
gükre van ismereteik gyarapí tásában, szabadideiük é r-
telmes eltölté sé ben,

Cé lunk, hogy harmonikus testi-]elki egé szsé gnek
örvend  fiatalokat neveliünk, ebben segí t a sokfé le
tornaeszközzel felszerelt sportcsarnok, az ú szásokta-
táS, aZ é VköZi Sí tábor,

lskolánk menzát é s napközis ellátást biztosí t min-
den tanuló|ának, NapköZis csoportokat minden osz,
tályból szervezünk, ami lehet vé  teszi a haté konyabb,
nyugodtabb dé lutáni felké szülé st, tanulást a másnapi
taní tási órákí a.

szakmai munkánk szí nvonalának eme]é se é rdeké -
ben törekszünk az ismeretszerzé s megszeretteté sé Ie,
a tanulási módszerek fejleszté sé re, a tanulási ké pes-
sé gek növelé sé re.

A meglé v  számí tógé ppark felhasználásával az in-
formatika tantáIgyat már a 3. osztáIyban bevezettük.
Ehhez kapcsolódik mé g a minden pedagógiai igé nyt
kielé gí t  tankonyha, melyben 3, osztál}tól ké t nyelven
háztartási ismeretekeL okLatunk

Cé lunk, hogy tanulóink nyitottak legyenek a ha-
zánkban é s a szomszé dságunkban é i  más né pek é s
né pcsoportok é rté keinek é s eredmé nyeinek megisme-
ré sé re, megbecsülé sé re,

vlncze lmré né

cirnntizí urn

A nemzetisé gi gimnáziumban ké tnyelv  oktatás folyik,
Számos tantárgyat tanulnak a diákok né met nyelven,
Minden tanuló számára kötelez  második nyelv az an,
gol, Í gy a ké tnyelv  é rettsé gi bizonyí tvány me]lett leg-
többiük angol nyelwizsga bizonyí tványt is szerez, Az el-
mú lt tané vben ú i profillal b vült a gimnázium. A ké t-
nyelv  speciális tagozaton a diákok a 4 é v elvé gzé se
után nemzetköZileg elfogadott é rettsé gi vizsgát tesznek,
AZ itt folyó szakmai munkát vendé gtanárok is segí tik.
Minden diák megszerezheti a Né met Szövetsé gi Köztár-

saság Kultú rminiszteri Konferenciáia á]ta] ióváhagyott
né met nyelvi diplomát (DSD Il,), Ezzel a nyeivi diplo-
mával rendelkez k bátmely né met egyetemen, f isko-
1án folytathatiák tanulmányaikat, amennyiben az egyé b
felvé teli követelmé nyeknek megfelelnek, Az oktatás ma-
gas Szí nvonalát bizonyí tja, hogy a diákok országos ta-
nulmányi, tolmács é s fordí tó, szavaló é s szí nházi verse-
nyeken kiváló eredmé nyeket é rnek el, A gimnázium or-
szágos beiskolázású , a kollé giumi fé r helyet igé nyl k 4
ágyas, fürd szobás lakré szekben é rezhetik otthon ma-
gukat. A 4l szobás kollé giumot a Továbbké pzé Si Inté Zet
hé tvé gi továbbké pzé sein hasznosí tja, é s nyáron szállo-
daké nt m ködik,

A koleszos é let

A koleszos é let minden napja nagyon szé p,
- Kivé telek akadnak.
Minden d ják nagyon boldog,
- Kivótelek akadnak.
Minden d ják sokat tanul,
- Kivé teleh akadnak.
Minden nevel  nagyon kedvelt,
- Kivé teleh ahadnah,
A szobák mindig rendben tartottak,
- Kivé telek akadnah-
A dé lutáni szilenciumok rendszeresen látogatottak,, Kivé telek akadnak.
A menzán finom a menü,
- Kivé telek akadnak.
Este mindenki bent van a koleszban,
- Kivé telek akadnak.
Ide mindig |ó visszajönni,
- Kivé telek akadnak.
Mindig van melegví z,
- Kivé telek akadnah_
ltt mindenki szereti egymást,
- Kivé Lelek akadnah-
A plelykálkodásl senki sem ismeri,
- Kivé telek aftadnah-
A té vé z be mindenki papucsba megy be,

- Kivé telek ahadnak.
Fé l tí z után mindenki ágyban fekszik,

- Kivé telek akadnak-
Mindezek ellené re mindig szí vesen megyünk haza,, De azé rt ftivé teleft ahadnak.

Zrupkó Dóra, Troppert lldtkó, Hólik Anett
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