
A német nyelvi munkaközösség megjegyzései, javaslatai Madarász Péter igazgatói 

pályázatához 

Nagyon örülünk Madarász Péter pályázatának, hisz egy, az iskolát belülről jól ismerő vezető 

terveit, elképzeléseit olvashattuk a jövőnkről. Személyében garanciát látunk arra, hogy a 

Herman Ottó Gimnázium értékrendjét, hagyományait megőrzi, továbbviszi. 

Az oktatási törekvések között örömmel olvastuk az idegen nyelvek magas szintű oktatásának 

és a más népek megismerésének fontosságát, s hogy ennek értelmében támogatja az iskola 

nemzetközi kapcsolatait, és továbbra is lehetőséget biztosít ennek tényleges 

megvalósítására, esetleg még szorgalmi időben is, mivel a programok időpontját legtöbb 

esetben nem tudjuk befolyásolni. 

Az idegen nyelvek ismeretét a törvényi előírásoknak megfelelően a jövő tanévtől kezdve 

nyelvvizsgával is bizonyítanunk kell, ezért kérnénk, hogy a nyelvi órák ne minden esetben 

kerüljenek a 7. órába. 

A nyolcosztályos képzésben a két párhuzamos osztály indítását munkaközösségünk is 

maximálisan támogatja, annak reményében, hogy 5. osztályban újra indíthatnánk német 

nyelvet első idegen nyelvként tanuló csoportot, hisz OÁTV és OKTV eredményeink alapján az 

idegen nyelv - oktatás is ebben a képzéstípusban a legeredményesebb.  

A város általános iskoláiban megfigyelhető, hogy többen választják a németet első idegen 

nyelvként (Szabó Lőrinc Általános Iskola két harminc fő feletti létszámú első osztály indul 

szeptemberben), hisz Miskolcon több német érdekeltségű cég várja a németül tudó, képzett 

munkaerőt. Így javasoljuk, hogy néhány éven belül vizsgálják felül annak lehetőségét, hogy 

iskolánkba jelentkezhessenek matematika, biológia tagozatra azok a diákok is, akik általános 

iskolában németet tanultak, hisz a magas szintű természettudományos - műszaki képzettség 

a német nyelv ismeretével párosítva ma az egyik legpiacképesebb végzettségnek számít. 

Ezek a tanulók is élhetnének a DSD adta lehetőséggel, nemzetközi nyelvvizsgát 

szerezhetnének ingyen. 

Támogatjuk a Hermanosok Közösségének ötletét, melytől azt is várjuk, hogy a nyugdíjba 

vonult kollégák szorosabb kapcsolatban maradhatnának gimnáziumunkkal, meghívást 

kapnának bizonyos rendezvényeinkre. Szép dolog lenne az arra érdemes nyugdíjba vonuló 

kollégákat jutalomra, díjazásra felterjeszteni, hisz sok évtizedes munkájukkal a Herman 

hírnevét öregbítették. 

A jelenlegi kissé formális félévi és év végi konferenciák mellett javasoljuk az egy osztályban 

tanító tanárok esetenkénti összehívását, annak érdekében, hogy együttesen fellépve 

megoldjuk, megelőzzük a problémákat. 

Ezekkel a konkrét javaslatokkal szeretnénk leendő igazgatónk munkáját segíteni, pályázatát 

munkaközösségünk támogatja. 


