KDV Ogranak Zadar i Šibenik

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
KDV Ogranak Zadar u proteklom je razdoblju (od studenog 2019. do listopada 2020.), usprkos
izazovnim vremenima i uvjetima rada, bio uključen u niz aktivnosti.
U rujnu 2019. započeli smo s radom u projektu KDV „Stärkung der DaF-Vertikale im
kroatischen Bildungssystem“. Prvi susret sudionika projekta (OŠ Šime Budinića Zadar, OŠ
Petra Preradovića Zadar i Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar) održan je u OŠ
Šime Budinića. Nakon toga provedene su brojne aktivnosti vezane uz temu projekta „Eine
Tour durch meine Region/meine Stadt“ kroz obradu šest različitih segmenata teme:
povijest, geografske specifičnosti, jezične osobitosti, događanja, znamenitosti, jedinstveno
obilježje regije kroz koje smo nastojali osnažiti njemački jezik u obrazovnoj vertikali između
osnovne i srednje škole kao i prezentirati i promovirati ljepote našeg grada i regije.

U prosincu 2019. sudjelovali smo u provođenju božićnih radionica u Austrijskoj knjižnici „DrAlois Mock“

Uključili smo se i u školske Božićne sajmove i priredbe 2019. kroz koje smo također nastojali
promovirati učenje njemačkog jezika.
Organizirani KDV- skup na temu „Sprach(re)animation“ (voditeljice: Korana Justić, prof. i
Ivana Valjak Ilić, prof.) planiran na dan 27. ožujka 2020., a koji se trebao održati u OŠ Šime

Budinića iako je poziv već bio upućen članovima Ogranka, nažalost, zbog nepovoljnih
okolnosti, morao je biti otkazan.
Svakako ćemo u narednom razdoblju pokušati realizirati online stručna usavršavanja.
Članovi Ogranka Zadar bili su pozvani i na sudjelovanje na stručnom skupu u organizaciji
Sveučilišta u Zadru „DaF und die Künste“ planiranom za travanj 2020. ali novi uvjeti rada u
tom razdoblju nisu nam dopustili sudjelovanje.
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Sudjelovali smo na Književnom natječaju Austrijske knjižnice „Dr. Alois Mock“ na temu
„Mut“ koji je bio organiziran u travnju 2020.

Spomenula bih i suradnju sa Narodnim muzejem Zadar i sudjelovanje na natječaju
„Županijo, sretan ti rođendan!“, a rad učenice OŠ Šime Budinića koji je nagrađen, te
promovira naš grad i regiju uz ostale je radove uvršten u aktivnosti u okviru KDV-projekta.

Uključili smo se i u e-savjetovanje i javnu raspravu na temu Pravilnika vezanog uz broj
učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu kao i u ostala savjetovanja i
webinare koji su bili objavljeni kroz rujan i listopad 2020.

Njegujemo dobru suradnju sa Sveučilištem Zadar, te bih spomenula i sudjelovanje u radu
Povjerenstva za kvalitetu Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru kao vanjski dionik u
Povjerenstvu.

Krajem nastavne godine (svibanj/lipanj 2020.) provodili smo online promociju njemačkog
jezika uz pomoć brošure „Deutsch öffnet viele Türen“, videa, linkova koji ističu važnost
učenja njemačkog jezika (web stranice ustanova, MS Teams, Viber, WhatsApp, mail).

Sudjelovali smo u priprema za MZO i prikupljanju podataka o broju učenika u 4. razredu
koji su učili ili trenutno uče njemački
jezik, a u svrhu poboljšanja statusa
njemačkog jezika.

U svrhu napredovanja i usavršavanja jezičnih kompetencija poticali smo na sudjelovanje u
Erasmus+ seminarima na njemačkom jeziku koji su planirani za 2021. i 2022. u Portugalu i
Grčkoj.

Također smo u suradnji sa Austrijskom knjižnicom i Odjelom za germanistiku Sveučilišta u
Zadru sudjelovali u obilježavanju još jednog Europskog dana jezika, ove godine online
putem MS Teamsa.

U rujnu 2020. nastavili smo sa aktivnostima u okviru KDV-projekta kojeg privodimo kraju i
obrađujemo materijale za zajednički kalendar koji je konačni rezultat projekta, te se
nadamo da ćemo ukoliko okolnosti dopuste aktivnosti projekta, osim na kalendaru moći
prezentirati i u okviru interaktivne večeri za uzvanike (roditelje, članove lokalne zajednice,
medije, učitelje….) što bi mogla biti odlična promocija njemačkog jezika za naš Ogranak.

Trenutno je u pripremi online obilježavanje Dana Sv. Martina u studenom pod nazivom
„Laternenfest 2020“

ZADAR, listopad 2020.
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