Projekt: Po stopách nemeckej menšiny
v Košiciach, Medzeve a okolí
Náš projekt sa realizuje od apríla do júna 2016.
Podieľajú sa na ňom žiaci a učitelia Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach:

- 30 žiakov DSD-tried (Sprachdiplom) / II. a III. ročník
- dobrovoľník Bennet Ledwig
- učiteľky NEJ na gymnáziu: Mgr. Šolcová Emília a Mgr. Karkošiaková Zlatica
- nemecký lektor Michael Oberhaus

Na projektové aktivity a exkurzie je naplánovaných 5 dní.
Počas nich budú žiaci pracovať v škole, v Košiciach, Medzeve, Kežmarku a Spišskej Novej
Vsi
Projekt je financovaný z prostriedkov ZFA Bonn (Centrálna agentúra pre školy v zahraničí,
Spolková republika Nemecko.

Cieľom projektu je rozvoj komunikačných kompetencií žiakov a schopnosti vzájomnej
spolupráci a zároveň posilnenie tímového ducha. Tento projekt zároveň podporuje vyučovanie
nemeckého jazyka a je tiež prípravou na jazykové skúšky DSD.
Nemecké korene v Košiciach
V Košiciach žije v súčasnosti asi 300 Nemcov.
Ale je tu aj veľká skupina ľudí, ktorých predkovia sa na naše územie prisťahovali ešte za čias
Rakúsko-uhorskej monarchie.
A práve po nich sa v našom projekte pokúsime nájsť nejaké stopy.
V Košiciach, Medzeve, Moldave, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi žijú ľudia, ktorí sa hlásia k
nemeckému pôvodu a k nemeckej menšine (Karpatskí Nemci). Ich potomkovia sú takzvaní
"Mantáci" (potomkovia baníkov z Nemecka).
Pripravujeme aj stretnutie so zástupcami Karpatskonemeckého spolku na Slovensku.

Niektorí z našich žiakov majú nemecké korene, ktorý je napr. možné rozpoznať už na ich
priezvisku, príp. pochádzajú z miest, kde žije nemecká menšina (Medzev). Vzhľadom k tomu
začnú žiaci skúmať nemecké korene vo svojich vlastných rodinách.
V rámci projektu budeme kontaktovať múzeá, univerzitu (Katedru germanistiky na UPJŠ v
Košiciach a Goetheho Inštitút v Bratislave (Nemecká študovňa v Košiciach).
Výsledky nášho výskumu budú zdokumentované a naším cieľom je vydať publikáciu. Radi by
sme projekt prezentovali aj v STV (Národnostné správy).
Cesta do minulosti, musí byť spojená s pohľadom do budúcnosti, v ktorej je hlavným cieľom
Slovenska integrácia do európskej spoločnosti.
Dúfame, že aj náš projekt k tomu trošku prispeje a nám sa podarí naplniť hlavný cieľ ----zvýšenie povedomia o multikultúrnej povahe dnešnej slovenskej spoločnosti v spoločnej
Európe.

Michael Oberhaus, 24.apríla 2016

