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Szakmai indoklás
Örkényi Fanni Mária
a „Német kultúráért” díjra való felterjesztéséhez
Örkényi Fanni Mária a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium magyar-német
szakos tanára, oktatási szakértő, a színjátszó csoport, a Nemzetiségi és hagyományápoló
munkaközösség vezetője, osztályfőnök.
Sokéves, hozzáértő munkája révén az iskola német nyelvű színjátszó csoportja (a
„Kulturális Offenzíva”) egy színvonalas, országosan és nemzetközi fórumokon is ismert és
elismert színjátszó társulatnak számít. A csoport Örkényi Fanni drámapedagógiai hozzáértése
révén túlmutat a darabok puszta színpadra vitelén, hatékony önismeret- és egyéniségfejlesztő
valamint közösségformáló hatású. Idén a - Valéria Koch szövegén alapuló - „Herceg és a
rózsa” darabot állították össze és vitték/viszik színpadra, nemcsak iskolánkban, hanem pl. a
szekszárdi német színházban is.
Sok éven keresztül vezette az iskola Kollégiumát, jelenleg tanácsaival és szakmai
hozzáértésével segíti a kollégium nemzetiségi kézműves programjait, nemzetiségi projektjeit,
családi napjait.
2019-ben Az Abgedreht! német nyelvű ifjúsági filmkészítő verseny keretében
diákjaival hagyományápoló kisfilmet forgattak és reményeink szerint jó eséllyel neveztek a
verseny kisfilm kategóriájában. Szintén ebben a tanévben szervezte meg iskolánkban a
meghívott szakértők által megtartott Valéria Koch előadást és az azt kísérő kiállítást. Ő vezeti
a Budapesti Német Nagykövetség által támogatott „Heimatlieder 2.0” című projektet,
melynek keretében 6 db német népdalt dolgoznak át modern formába és rögzítenek
hangstúdióban. 2020-ban ünnepli iskolánk fennállásának 30 éves jubileumát, melynek
főszervezője Örkényi Fanni Mária. Aktív köznevelési szakértő, munkája során szerzett
országos szintű tapasztalatait beépíti az intézményi és kerületi kulturális munkába.
Örkényi Fanni Mária az iskolában nyújtott színvonalas és megbízható munkáján túl
aktív közreműködője a német nyelvű szavalóversenyeknek, további országos és kerületi
nemzetiségi rendezvényeknek, nemcsak, mint felkészítő tanár, hanem mint szervező,
moderátor és zsűritag is. Tanulókat szervezett és készített fel legutóbb pl. a csepeli Német
Önkormányzatnak a magyarországi németek elhurcolásának alkalmából tartott
megemlékezésére. A kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Német Hagyományokat
Ápolók Szövetsége is rendszeresen számíthat személyére és munkájára.
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