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A pályázat keretében kompetencia 
alapú, moduláris szerkezetű tan-
tárgyi programok készültek a né-

met nemzetiségi köznevelési intézmények 
számára: tankönyvek és munkafüzetek, 
digitális tananyagok, egyéb taneszközök 
kerültek kiadásra, akkreditált tanári 
és óvónői továbbképzési programok 
kidolgozása történt meg. A pécsi Koch 
Valéria Iskolaközpont vezette konzorcium 
tagja az Országos Német Önkormányzat, 
közreműködő partnerei voltak a Pécsi 
Tudományegyetem Germanisztikai Inté-
zete és Illyés Gyula Kara, a bajai Magyar-
országi Németek Általános Művelődési 
Központja, a Konsept-H Tankönyvkiadó, 
a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, a 
Cartographia Kiadó és a szekszárdi Német 
Színház.

Az új nemzetiségi pedagógiai rendszer-
elemek alprogramon belül 11 nyomtatott 
tankönyv, munkafüzet és 3 CD kerül fel a 
tankönyvlistára.

Öt, már meglévő magyar nyelvű tartalom 
fordításával, adaptációjával gazdagodott a 
pedagógusok eszköztára.

Harmincnégy, a tankönyvjegyzéken szerep-  
lő nemzetiségi tankönyv kiegészítése történt 
meg új pedagógiai rendszerelemekkel. 

A választható, kapcsolódó tevékenységek 
terméke 6 tankönyv, 2 DVD és 1 nyomtatott 
kiegészítő módszertani anyag.

Országosan 6 harmincórás akkreditált 
továbbképzés gazdagította a pedagógusok 
módszertani kultúráját összesen nyolc 
alkalommal, és járult hozzá a korszerű 
taneszközök megismertetéséhez, ill. hozzá 
fog járulni a német nemzetiségi oktatás 
jelentős minőségi megújulásához.

Im Rahmen des Projektes wurden 
kompetenzorientierte Bildungsprogram-
me für die deutschen Nationalitäten-

Bildungseinrichtungen erstellt: Lehrbü-
cher und Arbeitshefte, digitale Lehrwerke, 
bzw. andere Lehrmaterialien wurden 
herausgegeben, akkreditierte Fortbildungs-
programme für Lehrer und Kinder-
gärtnerinnen durchgeführt. Mitglied des 
vom Valeria-Koch-Bildungszentrums ge-
führten Konsortiums war die Landes-
selbstverwaltung  der Ungarndeutschen, 
mitwirkende Partner waren das Germa-
nistische Institut und die Illyés-Gyula-
Fakultät der Universität Pécs, das Un-
garndeutsche Bildungszentrum Baja, der 
Lehrbuchverlag Konsept-H, der Lehr-
buchverlag Nemzedékek Tudása, der Ver-
lag Cartographia und die Deutsche Bühne 
Ungarns in Szekszárd.

Im Unterprogramm “Neue Pädagogische 
Strukturelemente” kommen 11 Printlehr-
bücher, Arbeitshefte und 3 CD-s auf die 
Lehrbuchliste.

Der Werkzeugkasten der Pädagogen wurde 
mit 5 aus dem Ungarischen übersetzten 
bzw. adaptierten Büchern bereichert. Es 
erfolgte die Ergänzung von 34 Lehrbüchern 
der Nationalitäten-Lehrbuchliste mit neuen 
pädagogischen Strukturelementen.

Die Produkte der wählbaren, anschließen-
den Tätigkeiten sind 6 Lehrbücher, 2 DVD-s 
und ein Printmaterial für Methodik.

Sechs dreißigstündige akkreditierte 
Fortbildungen entwickelten die Methoden-
vielfalt der Pädagogen und trugen zum 
Kennenlernen der modernen Lehrwerke 
bei, bzw. werden in Zukunft die deutsche 
Nationalitätenbildung qualitativ bereichern.

Német nemzetiségi tanulók 
nevelésének és oktatásának 
segítése

Förderung der Bildung der Kin-
der und Schüler von deutscher 
Nationalitäten-Abstammung
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A magyarországi németek iskolai at-
lasza minden németül tanuló számá-
ra lehetővé teszi azt, hogy az érvényes 

hazai tanterveken alapuló német nyelvű 
atlasz segítségével tudásukat bővítsék. 
A térképek és ábrák a tankönyv szövegei 
mellett információkat közvetítenek a 
tananyagról, segítséget nyújtanak a térben 
és időben való tájékozódáshoz és gazdag 
tartalmú forrásként is szolgálnak. Az atlasz 
az érettségin is használható lesz, ami a 
már gyakorlatot szerzett tanulók számára 
hihetetlenül nagy segítséget jelent.

Az első rész nélkülözhetetlen a földrajz 
tanulásához. A második rész segíti a tör-
ténelem labirintusában az eligazodást. A 
harmadik rész bepillantást nyújt irodalmi 
személyiségek életébe és alkotómunká-
jába és segítséget ad az irodalomtörténeti 
tájékozódáshoz. A negyedik rész összefog-
lalja a magyarországi németek történetét 
és jelenét, valamint szokásait.

Der ungarndeutsche Schulatlas bie-
tet allen Deutschlernenden die Mög-
lichkeit, ihr Wissen mit Hilfe des 

deutschsprachigen Atlasses aufgrund der 
einheimischen Lehrpläne zu erweitern. Die 
Karten und Abbildungen informieren neben 
den Texten des Lehrbuches bildlich über 
den Lehrstoff, sind bei der Orientierung in 
Raum und Zeit behilflich, und dienen auch 
als inhaltsreiche Quelle. Der Atlas kann 
auch beim Abitur gebraucht werden, was 
den bereits Praxis erworbenen Schülern 
eine bedeutende Hilfe bedeutet.

Der erste Teil ist für das Studium der 
Geographie unentbehrlich. Der zweite Teil 
hilft dabei, sich im Labyrinth der Geschich-
te zurechtzufinden. Der dritte Teil gewährt 
einen Einblick in das Leben und Schaffen 
literarischer Persönlichkeiten und infor-
miert über die Literaturgeschichte. Der 
vierte Abschnitt fasst  die Geschichte und 
Gegenwart, sowie das Brauchtum der 
Ungarndeutschen zusammen.

Schulatlas
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A Geograhie 8/1 (Európa) tankönyv  
az Erdkunde 5, Erdkunde 6 és a 
Geographie  7 kötetekhez csatla-

kozik és a Geographie 8/2  (Magyarország 
és a Kárpát-medence) könyvvel együtt a 
8. osztály számra készült tananyag. A 
tankönyvhöz munkafüzet tartozik, amely-
nek segítségével a tanulók a tananyagot 
önállóan, aktívan tudják feldolgozni.

A tankönyv és a munkafüzet megfelel az 
érvényes magyar tantervnek és fejleszti a 
tanulók kompetenciáit:

A tankönyv egyes fejezetei beszédre •	
késztetnek.
A beszédtémák és a szakmai beszél-•	
getések csakúgy, mint az ábrák és 
térképek a német nyelvhasználatra 
ösztönöznek.
A munkafüzet fejleszti a tanulókat •	
táblázatok kiegészítésével és önálló 
szövegalkotással. Szorosan kapcsolódik a 
már meglévő tankönyvekhez a Deutscher 
Nationalitätenatlas – Német nemzetiségi 
atlasz.

Ez a taneszköz fontos szerepet játszik az 
önálló tanulásban, és  ismétlésre valamint 
a tananyag elmélyítésére, önálló munkára 
motivál.

Das Lehrwerk Geographie 8/1 (Euro-
pa) schließt an die Bände Erdkunde 
5, Erdkunde 6 und Geographie 7 an 

und stellt zusammen mit Geographie 8/2 
(Ungarn und das Karpatenbecken) das 
Unterrichtsmaterial für die 8. Klasse dar. 
Zum Lehrbuch gehört ein Arbeitsbuch, mit 
dem die Lernenden den Lehrstoff selbst 
aktiv und gestaltend aufnehmen können. 

Das Lehrbuch und das Arbeitsheft ent-
sprechen den Anforderungen des aktuellen 
ungarischen Lehrplans und fördern die 
Kompetenzen der Lernenden:

Im Lehrbuch gibt es in den einzelnen •	
Kapiteln Aufgaben, die sehr gut als 
Sprechanlässe genutzt werden können.
Sprechanlässe und Diskussionen, sowie •	
Textarbeit und die Interpretation von 
Grafiken und Karten regen zum deutschen 
Sprachgebrauch an.
Das Arbeitsheft fördert die Lernenden •	
zusätzlich, indem sie Vorlagen ergänzen 
und selbstständig Texte erstellen. Der 
Deutsche Nationalitätenatlas (Német 
nemzetiségi atlasz) des Cartographia-
Verlags ist eng mit den bereits vor-
liegenden Lehrwerken verknüpft. 

Eine wichtige Rolle spielen Anregungen    
zum Selbststudium, selbstständigen Wie-
derholen und Vertiefen, sowie zum eigen-
ständigen Arbeiten.

Geograhie Europa 8/1
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A 8/2. kötet a tanulókkal hazánkat 
és annak földrajzi, nemzeti és 
történeti értékeit ismerteti meg. 

Fontos az előzetes ismeretek aktiválása és 
Magyarország története és földrajza közötti 
összefüggés feltárása.

A topográfiai ismereteket keresés, rajzolás 
és a vaktérképekkel való munka egészíti ki, 
továbbá a tájegység nemzeti és történeti 
értékei hozzárendelődnek az egyes 
helységekhez.

A szerzők célja a tudományos diszkurzív 
gondolkodás fejlesztése, továbbá, hogy 
a tanulók fel tudják ismerni és el tudják 
magyarázni az összefüggéseket, az okokat 
és azok következményeit.

A tantárgy-független tanórai munka fej-
lesztése során a tanulók beépítik saját 
ismereteiket (más szakterületről is) a 
feladatok megoldásába.

A földrajzi szaktárgyi kompetencia legfon-
tosabb célja a szaktárgyi nyelvi kompeten-
cia fejlesztése annak érdekében, hogy a 
tanuló a földrajz területén szakmailag kor-
rekten fejezze ki magát.

Der Band 8/2 lässt die Schüler im 
Besonderen unsere Heimat und       
ihre geographischen, nationalen und 

geschichtlichen Werte kennen lernen; 
dabei ist es auch wichtig, Vorwissen 
zu aktivieren und den Zusammenhang 
zwischen Geschichte und Geographie Un-
garns deutlich werden zu lassen.

Topographische Kenntnisse werden erwei-
tert und durch Suchen, Zeichnen und die 
Arbeit mit stummen Karten ergänzt, sowie 
nationale und geschichtliche Werte der 
Landschaft den Orten zugeordnet.

Das Lehrwerk hat sich zur Aufgabe ge-
macht, wissenschaftlich-diskursives Den-
ken zu fördern, also Zusammenhänge, 
Ursachen und Folgen zu erkennen und 
erklären zu können.

Zur Förderung der fächerübergreifenden 
unterrichtlichen Arbeit wird die Möglich-
keit gegeben, eigene Kenntnisse (auch 
aus anderen Fachgebieten) in den Geo-
graphieunterricht einzubauen.

Als wichtigste Grundlage für die geo-
graphische Fachkompetenz soll die Fach-
sprache weiterentwickelt werden, damit      
sich der Schüler auf dem Gebiet der 
Geographie fachlich korrekt ausdrücken 
kann.

Geographie Ungarn 8/2
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A  Litera-Tour II. tankönyv a 2012-
ben megjelent Litera-Tour I. kötet 
folytatása. Ismét a nemzetiségi gim-

náziumok tanulóit szólítja meg, főleg a 9-12. 
osztályosokat, és  áttekintést nyújt a német 
nyelvű irodalomnak a naturalizmustól a 
kortárs irodalomig terjedő szakaszáról.

A tankönyv számos és sokoldalú feladat 
segítségével a tanulókat mindenekelőtt 
együttgondolkodásra, vitatkozásra és önálló 
alkotásra készteti. Egyidejűleg hozzájárul 
a nyelv elsajátításához, a tanulók nyelvi 
fejlődéséhez és az érettségi- valamint 
nyelvvizsga felkészüléshe. A tankönyv 
sok tanulási segítséget nyújt ún. figyel-
met felkeltő- ill. információs dobozok for-
májában és emellett egyéni műértelme-
zések számára is elegendő szabad teret 
biztosít.

A megértés, az interpretálás és a tovább-
gondolás együtthatása a művek olvasása-
kor csakúgy, mint a saját szövegek alkotása 
a változatos és sikeres némettanítás bizto-
sítéka.

Das Lehrwerk Litera-Tour II. ist die 
Fortsetzung des 2012 erschienenen 
Bandes Litera-Tour I. Es richtet sich 

ebenfalls an Lernende der Nationali-
tätengymnasien, vor allem an die Klas-
senstufen 9-12, und bietet eine Übersicht 
der deutschsprachigen Literatur vom 
Naturalismus bis zur zeitgenössischen 
Literatur.

Das Lehrwerk fordert mit Hilfe der 
zahlreichen und vielfältigen Aufgaben 
eher zum Mitdenken, Diskutieren und 
Gestalten eigener Texte auf. Zugleich soll 
es zum Spracherwerb, zur Sprachentwicklung 
der Lernenden und zur Abitur- bzw. 
Sprachprüfungsvorbereitung beitragen. 
Das Lehrwerk bietet viele Lernhilfen 
in Form sogenannter Merk- bzw. Infor-
mationskästen und lässt zur individuellen 
Werkinterpretation genügend Freiraum.

Das Zusammenwirken von Verstehen, 
Interpretieren und Weiterdenken beim 
Lesen der Werke, sowie die Möglichkeit zur 
Gestaltung eigener Texte führen zu einem 
abwechslungsreichen und erfolgreichen 
Deutschunterricht.

Litera-Tour II 
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A z anyanyelvi nevelésnek és oktatás-
nak élnie kell az idegen nyelvi oktatás 
eszközeivel a fejlesztési területek, 

a módszerek és közműveltségi tartalmak 
terén.

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata 
a nyelvi kompetencia fejlesztése annak 
érdekében, hogy a tanulók életkoruknak 
megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és 
írásbeli kommunikáció eszköztárát és képes-
sé váljanak annak gyakorlati alkalmazására. 
Szövegértési és szövegalkotási tudásuk 
lehetővé teszi azt, hogy önállóan és má-
sokkal együttműködve képesek legyenek a 
verbális és a nem verbális kommunikáció 
tudatos alkalmazására, a különböző szö-
vegek megértésére, elemzésére és fel-
dolgozására. Az anyanyelvi és irodalmi 
nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. 
Az irodalmi nevelés azonban nemcsak az 
irodalmi alkotásokon keresztül történő 
ismeret- és értékközvetítést, illetve az 
olvasóvá nevelést jelenti, hanem különböző 
közismereti témákon keresztül az élet és 
a környezet alapvető kérdéseihez való kri-
tikus hozzáállást is.

Die muttersprachliche Erziehung 
und der Unterricht müssen sich der 
Mittel des Fremdsprachenunterrichts 

hinsichtlich der Förderungsbereiche, der Me-
thoden und der Bildungsinhalte bedienen.

Grundlegende Aufgabe der muttersprach-
lichen Erziehung ist die Förderung der 
Sprachkompetenz, damit die Schüler auf 
altersgerechtem Niveau die Werkzeuge 
der mündlichen und schriftlichen Kommu-
nikation besitzen und damit befähigt 
werden, diese in der Praxis zu verwenden. 
Ihr Können im Textverstehen und in der 
Textproduktion ermöglicht ihnen, selbst-
ständig und mit anderen kooperierend, die 
verbale und nonverbale Kommunikation 
bewusst anwenden zu können, verschie-
dene Texte verstehen, deuten und bearbei-
ten zu können. Die literarische Erziehung 
bedeutet aber nicht nur die Kenntnis- und 
Wertevermittlung durch literarische Werke, 
sondern auch die Auseinandersetzung mit 
den grundlegenden Fragen des Lebens 
und der Umgebung durch verschiedene 
allgemeine Themen.

Deutsche Freu(n)de
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Legjobb barátok – ezek lehetnek a 
tanulók és ez a könyv. A Beste Freunde 
fiatalokhoz szól, áttekinthető és biztos 

lépésekben vezeti be őket a német nyelvbe.

A Beste Freunde a feladatorientált, kom-
munikatív nyelvoktatást teszi lehetővé, 
amely az aktuális nyelvhasználatot tekin-
ti mércének. A nyelvtan, a szókincs és a 
beszédmód kis lépéseken keresztül tör-
ténő, rendszeres felépítése, valamint a 
világos feladatállítás adja a biztonságot és 
az átláthatóságot.

A nyelvkönyv modulokra tagolódik. Minden 
egység három, négyoldalnyi rövid leckét 
ölel fel. A különböző olvasott és hallott 
szövegértések jelentik a rendszeres nyelvi 
fejlesztő munka kiindulópontját a leckék-
ben. Több fejezet tartalmaz emellett part-
nergyakorlatokat is, amelyek a munkafüzet-
ben a megfelelő leckékhez kapcsolódnak  
és így lehetővé teszik a tananyag el-
mélyítését. Minden modul tartalmaz ezen 
kívül egy magazin jellegű oldalt is érdekes 
országismereti információkkal, egy pro-
jektoldalt a portfólió számára, valamint    
egy nyelvi áttekintést, amely a modul 
nyelvtani anyagát foglalja össze. 

Beste Freunde – das könnten die Lerner 
und dieses Buch werden. Beste 
Freunde richtet sich an Jugendliche 

und führt sie in überschaubaren und 
sicheren Schritten in die deutsche Sprache 
ein. 

Beste Freunde unterstützt ein aufgaben-
orientiertes, kommunikatives Lernen, 
das den aktuellen Gebrauch der Sprache 
berücksichtigt. Der kleinschrittige, sys-
tematische Aufbau von Grammatik, 
Wortschatz und Redemitteln, sowie eine 
klare Aufgabenstellung sorgen dabei für 
Sicherheit und Transparenz.

Das Kursbuch ist in Module gegliedert. 
Jedes Modul umfasst drei kurze Lektio-
nen mit je vier Seiten. Unterschiedliche 
Lese- und Hörtexte sind der Ausgangs-
punkt für die systematische Spracharbeit 
in den Lektionen. In vielen Lektionen 
sind Partnerübungen angelegt, die mit 
Partnerseiten im Arbeitsbuch verknüpft 
sind und eine Vertiefung des Lehrstoffs 
ermöglichen. Jedes Modul enthält darü-
ber hinaus eine magazinartige Seite mit 
interessanten Informationen zur Lan-
deskunde, eine Projektseite für die Port-
folio-Arbeit, sowie eine Grammatiküber-
sicht, die den Grammatikstoff des Moduls  
zusammenfasst.

Beste Freunde 1.
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A szerző-, és fordító team egy olyan  
gyakorlatorientált feladatgyűjteményt 
állított össze azon érettségizők 

számára, akik  földrajzból német nyelven 
szeretnének vizsgázni. Tartalmilag a 
német feldolgozás megfelel a magyar 
eredetinek, de a szaknyelvet és a feladat-
állításokat a német (tudományos) nyelv-
használathoz és a magyar kiadású német 
nyelvű földrajzkönyvekhez úgy igazítja 
hozzá, hogy az érettségizők felkészülésü-
ket a korábbi földrajzkönyveikre építhetik. 
A feladatgyűjtemény a 9. és 10. osztály 
anyagának ismétlésére és elmélyítésére is 
jó lehetőséget kínál, amely a vizsgázóktól 
időben általában távol áll.

Az I. kötettel a II. kötet is azokat az 
eszközöket kínálja aktuálisabb tartalmi 
kiegészítéssel, amelyekkel a tanulók az 
érettségi vizsgára való felkészülésben 
eredményesek legyenek.

Das Autoren-, und Übersetzerteam 
freut sich, nun diese praxisorientierte 
Aufgabensammlung auch den Abituri-

enten vorlegen zu können, die sich auf das 
Geographie-Abitur in deutscher Sprache 
vorbereiten. Die deutsche Bearbeitung 
bleibt inhaltlich beim ungarischen Original, 
gleicht aber Fachsprache und Formulie-
rungen dem deutschen (wissenschaftlichen) 
Sprachgebrauch und den ungarischen Geo-
graphiebüchern in deutscher Sprache so 
an, dass die Abiturienten ihre Vorbereitung 
auf ihren Geographieunterricht aufbauen 
können. Die Aufgabensammlung bietet 
auch eine gute Wiederholungs- und 
Vertiefungsmöglichkeit für den Lernstoff  
der 9. und 10.Klasse, der für die Prüflinge 
in der Regel schon einige Zeit zurückliegt.

Mit dem Band I bietet der Band II auch als 
aktuellere inhaltliche Ergänzung die nöti-
gen Werkzeuge, um den „Weg zum Abitur 
zu bauen“ und zurücklegen zu können.

Geographie - Aufgabensammlung für die 
Abiturvorbereitung II.
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M ura-Mészáros Csaba jelen fogalom-
gyűjteménye „Földrajzi fogalomtár 
középiskolásoknak“ a magyarorszá-

gi német nyelvű földrajztanítás számára át-
dolgozásra került. A gyűjtemény megfelel 
tartalmilag a magyar eredetinek, de a szak-
nyelv és a magyarázatok szempontjából a 
német szóhasználathoz igazodik.

A tanulóknak és a tanároknak lehetőségük 
van arra, hogy a feldolgozott tartalmakat 
a mindenkori másik nyelven kifejezzék, ill. 
kifejeztessék. Az ilyen fogalomgyűjtemény 
segíti a kilencedik és tizedik osztályosokat 
abban, hogy a földrajzban elsajátított is-
mereteiket önállóan bővítsék, elmélyítsék 
és megszilárdítsák. Az érettségi fel-
készülésnél is segít a magyar és német 
nyelvű fogalomgyűjtemény, mert mindkét 
nyelven tartalmazza az érettségi releváns 
szókincsét. A fogalomgyűjtemény a leg-
fontosabb földrajzi fogalmakra rövid 
definíciót és magyarázatot ad. Ez nemcsak 
a közép- és emeltszintű érettségi vizsgára 
történő felkészülésre alkalmas, hanem 
hasznos segédeszköz a földrajzi ismeretek 
elmélyítéséhez az órákra és a fakultációs 
órákra.

Die vorliegende Begriffsammlung 
„Sammlung von geographischen 
Fachbegriffen für Mittelschüler“ von 

Mura-Mészáros Csaba wurde für den 
deutschsprachigen Geographieunterricht 
in Ungarn umgearbeitet. Sie bleibt zwar in-
haltlich beim ungarischen Original, gleicht 
aber Fachsprache und Formulierungen 
dem deutschen Sprachgebrauch an.

Schülern und Lehrern ist es so möglich, 
behandelte Inhalte in der jeweils anderen 
Sprache auszudrücken bzw. ausdrücken 
zu lassen. Eine solche Begriffsammlung 
ermöglicht den Neunt- und Zehntkläss-
lern, ihre im Fach Geographie erworbenen 
Kenntnisse selbstständig zu erweitern, 
zu vertiefen und zu sichern. Auch bei 
der Vorbereitung auf das Abitur sind die 
ungarischsprachige und deutschsprachige 
Begriffsammlung hilfreich, da sie in beiden 
Sprachen weitgehend den abiturrelevanten 
Wortschatz enthält. Diese Begriffsamm-
lung enthält die wichtigsten geographi-
schen Begriffe mit kurzer Definition und 
kurzer Erklärung. Sie ist nicht nur zur 
Vorbereitung auf die Abiturprüfungen der 
Mittel- und Oberstufe geeignet, sondern 
auch ein nützliches Hilfsmittel zur Ver-
tiefung und Ergänzung der geographi-
schen Kenntnisse für die Stunden oder für 
den Wahlfachunterricht.

Sammlung von geographischen Fachbegriffen für 
Mittelschüler
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A tankönyv megfelel az érvényes 
magyarországi tanterv követelményei-
nek, és a tanulók szaktárgyi-, 

módszertani-, szociális- valamint nyelvi 
kompetenciájának párhuzamos fejlesztésére 
szolgál:

A tankönyv a Föld legfontosabb gazda-•	
sági, társadalmi, politikai folyamatait 
valamint ökológiai kérdéseit tárgyalja. 
Alapismereteket nyújt a 21. századi 
világgazdaságról valamint a 21. száza-
di régiókról, országokról, ország cso-
portokról. A világméretű problémákat 
és azok megoldási lehetőségeit is 
tárgyalja a könyv. Az utolsó fejezet 
Magyarország gazdaságával és annak 
a világgazdaságban elfoglalt helyével 
foglalkozik.
Az egyes fejezetekben a szövegek mellett •	
ábrák, táblázatok, tematikus térképek, 
valamint fényképek is szerepelnek, 
amelyek célirányos információkat tar-
talmaznak. Sok helyütt találunk az ön-
álló tanulásra késztető utalásokat és 
ösztönző mondatokat.
A résztémák végén a kérdések és a mind-•	
map-ek a lényegkiemelésben, rend-
szerezésben és ismétlésben segítenek.
A könyv végén található német-magyar •	
és magyar-német szójegyzék a fordítást 
könnyíti meg.

Das Lehrbuch entspricht den Anfor-
derungen des aktuellen ungarischen 
Lehrplans und dient der parallelen 

Entwicklung der Fach-, Methoden-, Sozial-, 
sowie Sprachkompetenz der Lerner:

Das Lehrbuch behandelt die wichtigsten •	
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politi-
schen Vorgänge, sowie die ökologischen 
Fragen der Erde. Es vermittelt Grund-
kenntnisse über die Weltwirtschaft des 
21. Jahrhunderts, sowie die Regionen, 
Länder und Ländergruppen des 21. 
Jahrhunderts. Auch die globalen Prob-
leme und ihre Lösungsmöglichkeiten 
werden erläutert. Das letzte Kapitel be-
fasst sich mit Ungarns Wirtschaft und 
ihrer Position in der Weltwirtschaft.
In den einzelnen Kapiteln gibt es •	
neben den Texten Grafiken, Tabellen, 
thematische Karten, sowie Fotos, die 
zielorientierte Informationen enthalten. 
An vielen Stellen gibt es auch Hinweise 
und Anregungen zum Selbststudium.
Die Fragen und die Mind-Maps am •	
Ende der Teilthemen helfen dabei, das 
Wesentliche hervorzuheben, zu ordnen 
und zu wiederholen.
Die deutsch-ungarischen und ungarisch-•	
deutschen Wortlisten am Ende des 
Buches sollen als Übersetzungshilfe 
dienen.

Mensch und Erde
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A z anyag már meglévő tankönyvekhez 
és munkafüzetekhez kapcsolódó elek-
tronikus (digitális) tanári és tanulói 

segédletek csomagját (flipbook, elektronikus 
feladatgyűjtemény, hangzó CD és tanári 
módszertani melléklet) tartalmazza.

Az elektronikus tanári és tanulói segédletek 
alaptankönyvében kiemelt hangsúlyt kap a 
vizualitás, amely követi az életkori sajá-
tosságokat. 

Az egyes témakörökhöz hozzávetőlegesen 
azonos mennyiségű feladat áll rendel-
kezésre, amelyek további feladatok kita-
lálásához adnak ötleteket. A tankönyvben 
előforduló mondókák gyakorlásához a 
munkafüzetben fellelhető, ismétlő feladatok 
szolgálnak. A piktogramok minden esetben 
a mondókák pontos előfordulási helyére 
utalnak.

A függelék hosszabb meséket is tartalmaz. 
A dalokat nem a függelék tartalmazza, 
hanem azok az adott lecke végén találhatók. 
A dalokban előforduló ismeretlen szavak és 
kifejezések magyar nyelvű megfelelője az 
oldal alján lábjegyzetben szerepel. 

Das Lehrmaterial enthält Lehrer- 
und Schüler-Hilfspakete (Flipbook, 
elektronische Aufgabensammlung, 

Audio-CD und methodische Hilfe für Leh-
rer), die sich den schon vorhandenen 
Lehrbüchern und Arbeitsheften anschlie-
ßen.

In den elektronischen Lehrer- und Schüler-
Hilfsmaterialien bekommt die Visualität ei-
nen besonderen altesgerechten Akzent. 

Zu den einzelnen Themen stehen Aufgaben 
in beinahe gleicher Menge zur Verfügung, 
die einen zur Erfindung weiterer Aufgaben 
anregen. Die im Arbeitsheft auffindbaren 
Wiederholungsaufgaben dienen der Übung 
der Sprüche im Lehrbuch. Die Piktogram-
me weisen in jedem Fall auf die genaue 
Stelle des Vorkommens der Sprüche hin.

Der Anhang enthält auch längere Märchen. 
Die Lieder kommen nicht im Anhang vor, 
sondern sind am Ende der Lektion zu 
finden. Die ungarische Bedeutung der un-
bekannten Wörter und Ausdrücke ist in den 
Fußnoten enthalten.

Interaktives Flipbook
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J elen, elektronikus formában kiadott 
könyvek és munkafüzetek az alsó tago-
zat tanulóinak nyújtanak segítséget.  

Fontos szempont az önálló véleményalakítás 
fejlesztése egyszerű dialógusok, példa-
mondatok és a hallás utáni megértést segítő 
gyakorlatok révén. A tanulási technika kiala-
kítása és a nyelvtan szintén helyet kapnak.

A munkafüzet feladatai az elmélyítést és az 
ismeretek bővítését szolgálják, de másrészt 
nagyon alkalmasak az  önálló tanulásra 
és a projektmunkákra (pl. környezetünk, 
ősszel az erdőben, kerékpárral útközben, 
egészséges életvitel stb.).

Különös figyelmet szentelnek a szerzők 
az országismereti és interkulturális 
kompetenciáknak is. A saját lakóhely, a 
saját lakás, a természet és a környezet, a 
hagyományos és a modern mesék ugyanúgy 
előfordulnak, mint a kulturális élet és a 
média kérdései.

Die in elektronischer Form vorlie- 
genden Bücher und Arbeitshefte 
bieten den Schülern der Unterstufe 

eine bedeutende Hilfe. Ein wichtiger Aspekt 
ist die Förderung der selbstständigen 
Meinungsbildung durch  einfache Dialoge, 
Beispielsätze und Übungen zum Lese-
verstehen. Auch die Entwicklung der 
Lerntechnik und Grammatik ist fester 
Bestandteil des Buches.

Das Arbeitsheft lässt sich zum einen zur 
Vertiefung und Erweiterung einzelner 
Aufgaben verwenden. Es eignet sich ande-
rerseits auch für selbstständiges Lernen 
und für Projektarbeiten.

Durch die verschiedenen Themen bieten 
sich Möglichkeiten zur Projektarbeit (z.B.  
Unsere Umwelt, Der Herbst im Wald, 
Unterwegs mit dem Fahrrad, Gesundes 
Leben führen usw.).

Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Entwicklung der landeskundlichen und 
interkulturellen Kompetenzen gewidmet. 
Der eigene Wohnort, die eigene Wohnung, 
Natur und Umwelt, traditionelle und 
moderne Märchen, sowie Themen aus dem 
kulturellem Leben und den Medien werden 
ebenfalls behandelt.

Deutsch für die 4. Klasse der Grundschule
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A z mBook használatával a diákok segít-
séget kapnak történelmi kompe-
tenciáik fejlesztéséhez, miközben 

elsajátítják a Nemzeti Alaptantervben, 
ill. az ehhez kapcsolódó kerettantervben 
megfogalmazott képességeket és tartalma-
kat. Az mBook  tudományos alapjául egy 
olyan történelmi kompetenciamodell szol-
gál, amelynek szellemében az mBook  
használatával, egy a modern felfogású és 
a magyar történelemoktatásban megfogal-
mazott elvárásoknak is megfelelő, a kom-
petencia fejlesztést valamint a tartalmi 
tudás megszerzését egyaránt célzó tör-
ténelemoktatás valósítható meg.

Az mBook számos olyan elemből épül 
fel, amelyekkel megvalósíthatóak a fenti 
elvárások és követelmények, valamint 
alapelvek. Alapvetően a multimédiás 
elemek két szinten helyezkednek el. Így 
lehetséges az, hogy a szerzői szövegek 
bármelyik helyén hyperlinkek helyezhetőek 
el, amelyek egy video-,audio-, képi, esetleg 
szövegfájlra mutatnak. Erről a szintről 
mindig csak a szerzői szövegre lehet 
visszalépni. Ezzel a rendszerrel a taneszköz 
tiszta és jól áttekinthető struktúrát kap.

Mit dem Gebrauch des mBooks be-
kommen die Lerner zur Förde-
rung ihrer historischen Kompe-

tenzen eine Hilfe, indem sie sich die 
im Nationalen Grundlehrplan, bzw. in 
den Rahmenlehrplänen festgelegten 
Fähigkeiten und Inhalte aneignen. Zur 
wissenschaftlichen Grundlage dient 
ein Modell für Geschichte, mit dem ein 
Geschichtsunterricht durch den Gebrauch 
des mBooks praktiziert werden kann, der 
sowohl der Modernität, als auch dem 
Erwartungshorizont des ungarischen Ge-
schichtsunterrichts entspricht, und sich die 
Kompetenzförderung, bzw. den Erwerb der 
Lerninhalte zum Ziel setzt.

Das mBook setzt sich von mehreren sol-
chen Bausteinen zusammen, mit denen 
man den Erwartungshorizonten und 
Anforderungen,  sowie den Prinzipien 
entsprechen kann. Die multimedialen 
Elemente sind auf zwei Ebenen angelegt. 
So ist es möglich, an beliebigen Stellen der 
Verfassertexte Hyperlinks zu unterbringen, 
die auf eine Video-, Audio-, Bild-, eventuell 
auf eine Textdatei hinweisen. Nur von 
dieser Ebene ist es möglich, auf den 
Verfassertext zurückzutreten. Dadurch be-
kommt das Lehrwerk eine klare und gut 
überschaubare Struktur.

mBook
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A digitális tankönyv arra ösztönzi a 
tanulókat és a tanárokat, hogy olvassák 
el a kiválasztott műveket – verseket 

és elbeszéléseket –, hozza közel számukra 
a magyarországi német irodalmat és  új 
megközelítést tegyen lehetővé ezekhez az 
értékes szövegekhez. A magyarországi né-  
met irodalom fő témája az identitás kérdés-
köre, ami azonban nemcsak a kisebbségek 
problémája, hanem egyben olyan általános 
emberi kérdéseket is tartalmaz, amelyek 
mindnyájunkat érintenek.

A könyv három fő részből áll. A magyar-
országi német irodalomba történő be-
vezető után két, hasonló szerkezetű egy-
ség következik. Azzal a különbséggel, 
hogy a „Szöveg és értelmezés” fejezetben 
a műveket interpretáció, valamint kér-
dések, ill. gyakorlatok egészítik ki. A 
szövegértelmezések – témájuk szerint – 
különböző címeket kaptak. Miközben az 
elemzések részletkérdéseket is tárgyalnak, 
addig az interpretációk és mindenekelőtt 
az interpretációk alapvetései a mű-
vek (feltételezett) főszempontjaira irá-
nyulnak. De még a hosszabb szöveg-
értelmezéseknek sem célja az, hogy 
valamiféle normatív magyarázatot adja-
nak. Sokkal inkább javaslatoknak és 
továbbgondolásra ösztönző kiindulópon-
toknak kell tekinteni azokat.

Das digitale Lehrwerk möchte Schüler 
und Lehrer dazu inspirieren, die  
ausgewählten Werke - Gedichte und 

Erzählungen - zu lesen und ihnen die 
ungarndeutsche Literatur näher zu bringen 
und einen neuen Zugang zu diesen vielen 
wertvollen Texten zu ermöglichen. Das 
Hauptthema der ungarndeutschen Litera-
tur ist die Identitätsproblematik, die nicht 
nur ihr und überhaupt den Minderheiten 
vorbehalten bleibt, sondern zugleich solche 
allgemeinmenschlichen Fragen enthält, die 
uns alle betreffen.

Das Buch besteht aus drei Hauptteilen: 
Nach einer kurzen Einführung in die 
ungarndeutsche Literatur folgen zwei    
große Einheiten, die ähnlich strukturiert 
sind. Der Unterschied besteht darin, dass 
die Werke im Kapitel „Text und Deutung“ 
zusätzlich mit einer Interpretation, so-
wie mit Fragen bzw. Übungen ergänzt 
sind. Die Textdeutungen sind je nach ihrer 
Ausführlichkeit unterschiedlich betitelt. 
Während die Analysen auch Detail-
fragen behandeln, beschränken sich die 
Interpretationen und vor allem die Inter-
pretationsansätze auf die (vermuteten) 
Hauptaspekte der Werke. Dennoch haben 
nicht einmal die längeren Textdeutungen 
den Anspruch, irgendeine normative Er-
klärung abzugeben. Sie sind viel mehr als 
Vorschläge und mögliche Ansatzpunkte 
zum Nachdenken zu betrachten.

UDPI Digibuch
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A hon- és népismeret tantárgy feladata — 
identitás- és értékközvetítés — hatással 
van a módszerek megválasztására. 

A nyitott oktatási formákban történő tanítás 
olyan ismeretszerzést biztosít, amely az 
élménytől a cselekvésen és megértésen át a 
tapasztalathoz vezet.

E kreatív és cselekvésközpontú feldolgo-
zási formák (állomásokon való tanulás, 
műhelytanítás, múzeumpedagógiai foglal-
kozások, tanulói projektek) a tanulókat olyan 
tapasztalatokhoz segítik, amelyre saját 
környezetükben már nem tehetnek szert. 
Így fokozatosan alakulnak ki bennük azok a 
kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik 
őket önálló projektek lebonyolítására. 

A könyv összeállításánál a tanulók számára 
olyan autentikus szövegeket használnak fel 
a szerzők, amelyek nemcsak ismereteiket 
bővítik, hanem szókincsüket is. Ebből 
adódóan a tankönyv a néprajzi témákon 
keresztül nyelvkönyvnek is számít. A 
tanulók életkori sajátosságait szem előtt 
tartva különböző barkácsolási útmutatók, 
játék- és táncleírások, projektötletek, tér-
képek is helyet kapnak.

Das Ziel des Faches Heimat- und 
Volkskunde – Identitäts- und Werte-
vermittlung – wirkt auf die Auswahl 

der Methoden. Der Unterricht in offenen 
Lernformen sichert einen Wissenserwerb, 
der vom Erlebnis durch die Tätigkeit und 
das Verstehen zur Erfahrung führt.

Diese kreativen und handlungsorientier-
ten Bearbeitungsformen (Stationenlernen, 
Lernwerkstatt, Museumspädagogik, Schüler-
projekte) führen die Schüler zu Erfahrun-
gen, die es in ihrer Umgebung nicht 
mehr gibt. So entwickeln sich in ihnen 
die Kompetenzen, die sie befähigen, 
selbstständige Projekte durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Bücher 
haben die Verfasserinnen solche authen-
tischen Texte für die Schüler verwendet, 
die nicht nur ihre Kenntnisse erweitern, 
sondern auch ihren Wortschatz. Daraus 
ergibt sich, dass das Buch über die heimat- 
und volkskundlichen Themen hinaus auch 
als Sprachbuch gilt. Das Alter der Schüler 
beachtend wird auch Bastelanleitungen, 
Spiel- und Tanzbeschreibungen, Projekt-
anleitungen, Landkarten Platz eingeräumt.

Schatztruhe
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A  könyv és munkafüzet hiányt pótol, hiszen 
a két tanítási nyelvű iskolák részére még 
nem készült ilyen kiadvány. A szerzők 

szeretnének olyan tankönyvcsaládot létrehozni, 
amely alkalmas a környezetismeret német 
nyelven történő oktatására a magyarországi 
német nemzetiségi és két tanítási nyelven ok-
tató általános iskolákban. A könyv segít abban, 
hogy a gyerekek felfedezzék környezetük tit-
kait, megismerjék az őket körülvevő világot.

A tananyag feldolgozását, a kommunikációt 
előtérbe helyező, cselekvés központú, te-
vékenykedtetésre épülő, a beszédet el-
sősorban változatos szövegtípusokkal, 
valamint az érdeklődést felkeltő, beszél-
tetésre, kommunikációra ösztönző kép-
anyaggal, a nyelvtani sajátosságokat, 
fogalmakat induktív módon, a beszéd-
használatból, ill. szituációkból levezethető 
feladatokkal segítik a szerzők.

Das Buch und das Arbeitsheft beheben 
einen Mangel, da für die bilingualen 
Schulen ein solches Lehrwerk noch nicht 

erschien. Die Verfasserinnen beabsichtigen 
eine Lehrbuchfamilie zu entwickeln, die zum 
Unterricht der Umwelt- und Sachkunde in 
den ungarndeutschen Nationalitätenschulen 
und in den bilingualen Schulen geeignet ist. 
Das Buch hilft dabei, dass die Lerner die 
Geheimnisse ihrer Umgebung entdecken, 
die Welt um sich kennen lernen.

Die Verfasserinnen unterstützen die 
Bearbeitung des Lehrstoffes mit Aufgaben, 
die die Kommunikation in den Vordergrund 
stellen und handlungsorientiert sind. Das 
Sprechen wird durch vielfältige Textformen 
und interessantes Bildmaterial gefördert. 
Die indirekte Grammatikvermittlung er-
folgt durch Aufgaben, die aus Situationen 
abgeleitet werden.

Entdecke deine Welt
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E z a szöveggyűjtemény az 5-8. osz-
tályos tanulóknak ad áttekintést a 
magyarországi németek irodalmáról. 

A szövegek kiválasztásánál a szerzők 
figyelembe vették a tanulók életkori 
sajátosságait, valamint történelmi, nyelvi és 
irodalmi ismereteiket. Ezzel az összeállítás-
sal a tanulók ismereteik birtokában arról 
kapnak információkat, hogyan tükröződik a 
magyarországi németek történelme az iro-
dalmi szövegekben. Másrészről megismerik 
a magyarországi német irodalom kiemelkedő 
alkotóit és műveiket. A bemutatott versek 
és novellák nyelvi és költői megformálása 
biztosítja az olvasás örömét, és a művekben 
feltáruló sorsok,  a kisebbségi irodalom 
múltját és jelenét hozzák  közelebb a mai 
ifjúsághoz.

Die Textsammlung gibt einen Überblick 
über die ungarndeutsche Literatur für 
Schülerinnen und Schüler in den 5.-8. 

Klassen. Bei der Auswahl der Texte sind 
die Alterseigentümlichkeiten der Kinder, 
sowie ihre geschichtlichen, sprachlichen 
und literarischen Kenntnisse berücksichtigt 
worden. Diese Zusammenstellung ermög-
licht  den Schülerinnen und Schülern in 
Besitz von breiten Kenntnissen über die 
Geschichte der Ungarndeutschen im Spie-
gel der Literatur zu gelangen. Andererseits 
werden sie die herausragenden Autoren 
und Werke der ungarndeutschen Literatur 
kennen lernen. Die sprachliche und 
poetische Formgebung der vorgestellten 
Gedichte und Novellen sichert die Freude 
am Lesen. Die Schicksale, die sich in 
den Werken vor uns auftun, bringen die 
Vergangenheit und die Gegenwart der 
Minderheitenliteratur und der deutschen 
Nationalität den heutigen Jugendlichen 
näher.

Ungarndeutsche Literatur
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A didaktikus kísérőanyagok a Deutsche 
Bühne Ungarn által színpadra állított 
darabok elő- és utómunkáihoz ad 

információkat, javaslatokat, kérdéseket, játé-
kokat és feladatokat a tanulók és a tanárok 
kezébe. 

Az előkészítés során fel kell kelteni a 
tanulók érdeklődését és hatni kell az 
érzékeikre, az utómunkák során életre 
keltik a közös élményeket és kicserélik a 
látottakról a tapasztalatokat. A gyerekek 
és a fiatalok egy előadásból meglepően 
sokat profitálnak, különösen akkor, ha a 
benyomásaikat játékosan és gyakorlatiasan 
tudják kifejezésre juttatni.

Ez az anyag játékokból és másolható 
feladatlapokból áll. A gyakorlatok nem 
tanítási egységeket, hanem egy széles 
kínálatot jelentenek, amelyből mindenki 
ízlése szerint választhat.

Die didaktischen Begleitmaterialien 
möchten Informationen, Anregungen, 
Fragen, Spiele und Aufträge zur Vor- 

und Nachbereitung der von der Deutschen 
Bühne Ungarn aufgeführten Theaterstücke 
in die Hand der Schüler und Lehrer geben. 
In der Vorbereitung geht es darum, vorher 
schon Neugier zu wecken und die Sinne 
zu schärfen, in der Nachbereitung handelt 
es sich darum, danach gemeinsam die 
Erinnerung wachzurufen und sich über 
das Gesehene auszutauschen. Kinder und 
Jugendliche können aus einer Vorstellung 
erstaunlich viel mitnehmen, vor allem dann, 
wenn sie ihren Eindrücken spielerisch-
praktisch Ausdruck verleihen können. 

Vorliegendes Material besteht aus Spielen 
und Arbeitsblättern, die als Kopiervorlagen 
verwendet werden können. Die Übungen 
stellen keine Unterrichtsreihe dar, sondern 
ein breites Angebot zur eigenen Auswahl.

Die Schneekönigin
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A két tanítási nyelvű oktatásnak több 
évtizedes múltja van a világon. Be-
bizonyosodott, hogy ez a hatékony 

nyelvelsajátítás egyik legmegfelelőbb for-
mája. Ennek előfeltétele, hogy a tartalom 
alapú tanítás során a gyerekek úgy érezzék, 
hogy nem nyelvi, hanem tartalmi ismereteket 
sajátítanak el. Ehhez jelentős előkészületre, 
szemléltető anyagra, kreativitásra van 
szükség. A magyarországi két tanítási 
nyelvű oktatás helyzetét vizsgáló kutatások 
a tananyagok terén mutatnak rá jelentős 
hiányosságokra. 

A szemléltetés jelentősége fokozatosan 
jelentkezik a kisdiákoknál, akik tanulási 
eredményei multi szenzoros közvetítéssel 
fokozhatók. Ma a legtöbb iskolában 
rendelkeznek digitális táblával, számító-
géppel, amelyek lehetővé teszik a képi 
szemléltetés mellett hanganyagok, inter-
aktív tevékenységek órai alkalmazását 
a hatékonyabb, érdekesebb órai munka 
jegyében.

Der bilinguale Unterricht hat eine 
mehrere Jahrzehnte lange Vergan-
genheit in der Welt. Es hat sich 

bewiesen, dass dies eine der entspre-
chendsten Formen des erfolgreichen 
Spracherlernens ist. Die Voraussetzung 
ist, dass die Lerner während der Vermitt-
lung von Lerninhalten das Gefühl haben, 
dass sie sich keine sprachlichen, sondern 
inhaltlichen Kenntnisse aneignen. Dazu 
braucht man eine gründliche Vorbereitung, 
Veranschaulichungsmaterialien und Krea-
tivität. Die Forschungen über die Lage 
des bilingualen Unterrichts in Ungarn 
weisen bedeutende Mängel im Bereich der 
Lernmaterialien nach.

Die Bedeutung des Veranschaulichens 
erscheint allmählich bei den kleinen 
Lernern, deren Lernergebnisse durch 
multisensorische Vermittlung entwickelt 
werden können. Die meisten Schulen 
verfügen über digitale Tafeln, PC-s, die 
die Interaktivität und die Verwendung 
von Hörmaterialien neben den Bildern im 
Interesse der effektiveren, interessanteren 
Stundenarbeit ermöglichen.

Umwelterziehung
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E z a DVD tematikus felépítésű és az 
1-2., valamint a 3-4. osztály tananyagát 
szisztematikusan követi. A magyaror-

szági németek néprajzi és történelmi anya-
gaiból merítve és ahhoz szorosan kötődve 
segíti a nyílt tanítási formák megvalósítását. 
Az anyagot gazdag kutatási bázisból 
választotta ki a szerző, így eredeti forrásokra 
épül. Olyan ritka képi és dokumentumanya-
got tartalmaz, amely a dél-magyarországi 
németek történelmét, életmódját, értékeit, 
emlékeit, valamint jelenét tükrözi. A “Worte 
der Spiegel - Spiegel der Worte” virtuális 
múzeumot a tananyag kiegészítéseként állí-
totta össze a szerző a komplexitás, az integri-
tás és a sokoldalúság jegyében.

A cím szimbolikus. A tükör az emberi életet, 
az emberi egzisztenciát jelenti.

Das Material ist thematisch und 
folgt systematisch dem Inhalt des 
Lehrstoffes der 1.-2. und 3.-4. Klassen. 

Aus den volkskundlichen und historischen 
Materialien der Ungarndeutschen geschöpft, 
sich an sie bindend, unterstützt es die 
offenen Unterrichtsformen. Der Stoff greift 
auf eine sehr reiche Forschungsbasis 
zurück, wird aus originellen Quellen 
aufgebaut. Er beinhaltet ein seltenes Bild- 
und Quellenmaterial, das die Geschichte, 
die Lebensweise, die Werte und die Erin-
nerungszeichen der Ungarndeutschen, die 
auch in unsere Gegenwart hineinreichen,  
in der südtransdanubischen Region wider-
spiegelt. Das virtuelle Museum  mit dem 
Titel “Worte der Spiegel - Spiegel der Worte”  
wurde als Ergänzung dieses Lehrmaterials  
im Zeichen der Komplexität, der Integrität 
und der Vielseitigkeit angefertigt. 

Der Titel ist symbolisch gemeint. Der 
Spiegel steht für das menschliche Leben, 
für die menschliche Existenz.

Worte der Spiegel - Spiegel der Worte
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A  német nemzetiségi iskolák számára 
készült DVD órarészleteket mutat 
be, amelyek középpontjában hang-

súlyosan a négy nyelvi készség fejlesztése, 
de a nyelvi tartalmak közvetítése  áll, illetve 
a tartalom alapú nyelvoktatás jegyében 
a különböző tantárgyak német nyelvű 
tanításához ad szemléletes segítséget. Ez 
az anyag bemutatja a német nemzetiségi 
oktatás sokszínű világát, hasznos ötleteket 
ad tanítóknak és tanító szakos hallgatók-
nak, de továbbképzések anyagát is lehet 
építeni rá.

Die für die Nationalitätenschulen er-
stellte DVD stellt Stundensequenzen 
dar, in deren Mittelpunkt akzentuiert 

die Förderung der vier Sprachkompe-
tenzen, aber auch die Vermittlung der 
sprachlichen Inhalte stehen, bzw. sie 
gibt im Sinne des inhaltsbasierten 
Sprachunterrichts zum deutschsprachi-
gen Fachunterricht anschauliche Hilfe. 
Dieses Material vermittelt ein Bild über 
die vielfarbige Welt des deutschen Na-
tionalitäten-Sprachunterrichts, regt Lehrer 
und Lehramtsstudenten zu nützlichen 
Ideen an, worauf man auch das Material 
der Weiterbildungen aufbauen kann.

Deutsch? Vielfältig!
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A német nemzetiségi óvodába járó gye-
rekek szülei számára fontos, hogy az 
intézmény megismertesse a német 

nyelvet és kultúrát. Az óvodák igyekeznek 
megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Azon-
ban modern, jól használható segédeszköz 
nem áll rendelkezésükre. Ezt a hiányt 
pótolja ez a projekt, amely az óvodai 
mindennapok legjellemzőbb szituációit, 
és az óvodai foglalkozásokat ismerteti 
meg a német nemzetiségi óvónőkkel, és 
módszertani szemléltető anyagként hasz-
nos lehet továbbá német nemzetiségi 
óvodapedagógus hallgatók számára, de 
munkaközösségek, tanfolyamok, tovább-
képzések nélkülözhetetlen ötletforrásává 
is válhat. A rögzített anyag ugyanis azokat 
a lehetőségeket mutatja be, amelyeket 
óvónőknek kell kialakítaniuk, azokat a 
mini dialógusokat, a foglalkozások során 
alkalmazott nyelvpedagógiai módszere-
ket, amelyek lehetővé teszik a német 
nyelvű kommunikációt a gyermekek és 
az óvónők között. Ez az anyag az óvónők 
nyelvpedagógiai repertoárjának szélesí-
tését és a magyarországi német óvo-
dahálózat bemutatását is szolgálja.

Für Eltern, die ihre Kinder in einen un-
garndeutschen Kindergarten eintragen 
lassen, ist es wichtig, dass ihre Kinder  

die deutsche Sprache erlernen und die Kul-
tur kennen lernen. Die Kindergärten sind 
bestrebt, diesen Anforderungen gerecht 
zu werden. Es fehlt aber an modernen, 
gut verwendbaren Hilfsmitteln. Mit diesem 
Projekt lernen die ungarndeutschen Kin-
dergärtnerinnen die typischen Situationen 
des Alltags und die Beschäftigungen im 
Kindergarten kennen. Als methodisches 
Hilfsmittel ist es auch für die zukünftigen 
Kindergärtnerinnen während der Ausbil-
dung wichtig, aber auch für Fachschaften, 
bei Kursen und Fortbildungen gilt diese 
DVD als eine unentbehrliche Ideenquelle. 
Das aufgenommene Material zeigt die 
Möglichkeiten, die die Kindergärtnerinnen 
entwickeln müssen, sowie jene Minidia-
loge,  und sprachpädagogische Methoden, 
die die deutschsprachige Kommunikati-
on zwischen den Kindern und den Kin-
dergärtnerinnen  ermöglichen. Dieses Mate-
rial dient der Erweiterung des sprachlichen 
Repertoires der Kindergärtnerinnen und 
der Darstellung des ungarndeutschen 
Kindergartennetzes.

Deutsch am ganzen Tag!
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A könyv az óvodai gyakorlat számára 
készült. A magyarországi német 
nemzetiségi óvodákban nevelő óvónők 

számára közös a kihívás, mivel a nemzetiségi 
nevelésnek ebben a szegmensében konkrét, 
közvetlenül használható eszközökből, út-
mutatókból hiány mutatkozik.

E kiadvány középpontjában a kisgyermekek 
szókincse áll, amelyet az óvodában 
eltöltött 3-4 év alatt elsajátítanak. Egy 
közös platform az óvónők, esetlegesen a 
szülők és tanárok számára megkönnyíti az 
együttműködést e háromszög résztvevői 
között a gyermekek intézménybe szokta-
tásának időszakában. Lehetővé válik az 
óvónők számára ezzel egy intézményeket 
átívelő munka, valamint segítséget kapnak 
a legfontosabb és leggyakrabban előfordu-
ló szavak kiválasztásához. A tanítók épít-
hetnek a kisgyermekek eddig megszerzett 
ismereteire, de esetlegesen egy olyan 
alapra is, amelyet részben ismétléssel 
erősíthetnek, vagy kiegészítésként hasz-
nálhatják saját oktató munkájukban.

Das Buch wurde für die Praxis im 
Kindergarten geschrieben. Kinder-
gärtnerinnen aus ungarndeutschen 

Nationalitätenkindergärten haben die 
gemeinsame Herausforderung, dass es 
an konkreten, in der Kindergartenarbeit 
direkt anwendbaren Mitteln, Anleitungen in 
diesem Segment der Nationalitätenbildung 
fehlt.

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht der 
Wortschatz der Kleinkinder, den sie in 
ihren 3-4 Kindergartenjahren erwerben 
können. Eine gemeinsame Plattform für die 
Kindergärtnerinnen, eventuell für Eltern 
und Lehrerinnen erleichtert die Kooperation 
zwischen den drei Teilnehmern dieses 
Dreiecks der frühen Institutionalisie-
rung der Kinder. Die Kindergärtnerinnen 
erhalten die Möglichkeit zu einer institu-
tionsübergreifenden Arbeit, sowie eine 
Hilfe in der Auswahl der wichtigsten und 
häufigsten Wörter für die Kinder in diesem 
Alter. Die Lehrerinnen können dabei auf 
die vorhandenen Kenntnisse der Kinder 
zurückgreifen, bzw. es als eine Grundla-
ge betrachten, die sie durch Wiederholung 
stärken, oder aber als Ergänzung für den 
eigenen Unterricht einsetzen können.

Meine ersten deutschen Wörter
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Az mbook használata a német nyel-•	
vű történelem valamint a társadalmi 
és állampolgári ismeretek tárgy 
oktatásában
A digitális világ lehetőségeinek maximális 
kihasználása a történelem tantárgy ok-
tatásában
Tananyag közvetítés és nyelvi fejlesztés •	
a német nyelvű szaktárgyi oktatásban
A szaktárgyukat német nyelven taní-
tó pedagógusok szakmódszertani kul-
túrájának, nyelvi kompetenciáinak fej-
lesztése
Interaktív digitális tananyagok kifej-•	
lesztése a német nemzetiségi oktatás 
számára
A pedagógusok felkészítése a német 
nemzetiségi nyelv és irodalom, a 
nemzetiségi népismeret tantárgyak és 
a német nyelven tanított tantárgy kö-
vetelményeinek megfelelő digitális és 
interaktív tananyagok készítésére
Új tanítási-tanulási módszerek a német •	
nemzetiségi nyelvoktatásban
A német nyelv és irodalom kerettan-
tervében öt nyelvi kompetenciaterület 
köré csoportosulnak a pedagógiai fela-
datok
Sokszínű német nyelvtanítás az alsó •	
tagozaton
A nemzetiségi iskolák pedagógiai 
kultúrájának változása a legújabb 
módszertani ismeretek segítségével
Sokszínűen német nyelven az óvodában•	
A hangsúlyt arra helyezi, hogy bevonják 
a gyermekeket a nevelés folyamatába, és 
így közvetítsék számukra a német nyelv 
szókincsét.

Der Gebrauch des mBooks im Unterricht •	
des deutschsprachigen Geschichtsun-
terrichts sowie der Gemeinschafts- und 
Staatsbürgerkunde
Die maximale Nutzung der Möglich-
keiten der digitalen Welt im Geschichts-
unterricht
Lehrstoffvermittlung und sprachliche •	
Förderung im deutschsprachigen Fach-
unterricht
Die Förderung der fachmethodischen 
Kultur und der sprachlichen Kompe-
tenzen der den deutschsprachigen Fach-
unterricht erteilenden Pädagogen
Entwicklung digitaler Lehrmateriali-•	
en für den deutschen Nationalitäten-
unterricht
Vorbereitung der Pädagogen für die Er-
stellung von anforderungsgerechten di-
gitalen und interaktiven Lehrmaterialien 
in den Fächern Deutsche Sprache und 
Literatur, in Volkskunde, in Fächern auf 
Deutsch
Neue Lehr- und Lernmethoden im deut-•	
schen Nationalitätenunterricht
Die pädagogischen Aufgaben gruppieren 
sich um fünf Kompetenzbereiche im Fach 
Deutsche Sprache und Literatur
Deutscher Sprachunterricht in der •	
Unterstufe
Die Veränderung der pädagogischen 
Kultur in den Nationalitätenschulen durch 
die neuesten methodischen Kenntnisse 
Deutsch im Kindergarten•	
Der Akzent wird darauf gelegt, dass die 
Kinder in den Erziehungsprozess ein-
bezogen werden und dadurch für sie der 
deutsche Wortschatz vermittelt wird

Az akkreditált továbbképzések 
áttekintése

Übersicht über die 
akkreditierten Fortbildungen
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