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Szakmai indoklás
Dr. Szőkéné Hencz Eleonóra
a „Német kultúráért” díjra való felterjesztéséhez
Dr. Szőkéné Hencz Eleonóra a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium művészetek/ rajz –és
vizuális kultúra tanára.
Hozzáértő és elkötelezett szakmai munkája révén iskolánkban kivirágzott, megszínesedett a
művészetoktatás, különös tekintettel a nemzetiségi tartalmakra.
Dr. Szőkéné Hencz Eleonóra munkásságának köszönhetően iskolánk diákjai rendszeres résztvevői a
20. kerületi, a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ (POK) által meghirdetett, és az Országos
nemzetiségi rajzpályázatoknak és –versenyeknek. Diákjaink nemcsak részt vesznek a nevezett
eseményeken, hanem színvonalas munkáikkal gyakran a kiemelt díjazottak között szerepelnek. A tanárnő
kiemelt figyelmet szentel a nemzetiségi tartalmaknak és versenyeknek, ezáltal is motiválva diákjainkat a
magyarországi német kultúra megismerésére, megőrzésére, identitásuk megszilárdítására. A nevezett
nemzetiségi tartalmakat soha nem nyomással vagy „szükséges feladat”-ként közvetíti diákjai felé, hanem a
művészetek irányából, megmutatva a német nemzetiség kultúrájának értékes motívumait, művészeti
kultúrkincseit. Önállóan figyeli az országos versenynaptárat és keresi azokat a lehetőségeket, melyeken
keresztül megnyerheti a diákokat a művészetek ügyének, támogathatja az érdeklődő vagy kicsit is
tehetséges diákokat. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezésére létrejött
nagyszabású tanösvény-projekt támogatására is motiválta diákjainkat: a Bajai tanösvény utolsó állomására
meghirdetett pályázatra számos diákunk nyújtott be igényes művészeti tervet és pályázatot.
A kötelező iskolai óraszámán messze túlmenően, ellenszolgáltatást nem várva, gyakran saját
eszközei bevonásával dolgozik minden felbukkanó feladaton, motiválja és mozgatja a diákokat, támogatja
kollégái munkáját, valamint az iskolai és az azon túlmutató projekteket is. Az új feladatokat, ötleteket és
megkereséseket mindig nyitottsággal, pozitívan, készségesen, és segítőkészen fogadja, és a gyerekeket is
hasonló hozzáállásra neveli.
Legyen szó nemzetiségi karácsonyi műsor, nemzeti ünnep vagy nemzetközi Erasmus-projekt
művészeti megtámogatásáról, ötleteire és igényes munkájára mindig lehet számítani. Az iskola 30 éves
fennállásának alkalmából tervezett DNG évkönyv képanyag-feldolgozását és dizájn-szakértését is ő vezeti.
Rendezvények, projektek alkalmával kézműves workshopokat vezet, kiállításokat szervez, az egyszerű
diákmunkákból méltó és színvonalas kiállítási tárgyakat varázsol. A „Denke global!” címet viselő
nemzetközi Erasmus-projektünk során pl. hartai bútorfestés témában vezetett kézműves foglalkozást öt
nemzet fiataljainak. A saját készítésű emléktárgyak révén becsempészte a fiatalok tudatába és emlékezetébe
a német kultúra motívumait, és megmutatta nekik, hogy hogyan is lehet ezeket a hétköznapi életbe és
használati tárgyakba integrálva életünk részéve tenni, példát mutatva ezzel az identitás modernkori
megélésének lehetőségeire.
Kiemelt figyelmet fordít a tehetségek felkarolására, szabadidejében tehetséggondozó szakkört tart
az arra nyitott fiatalok számára. A helyi és tágabb kulturális közéletben való aktivitásra neveli a diákokat,
látogatja velük pl. a Pesterzsébeti Múzeumot és a Gaál Imre Galériát, az általuk kiírt művészeti
pályázatokon diákjaink díjakat is nyernek.
Bár a digitális oktatás nagy terhet ró a művészetoktatásra is, Hencz tanárnő munkáját bizonyítja,
hogy tavaly év végén, az online lét alatt született munkákból is tudtunk kiállítást szervezni, és már az idei
tanévben is gyűlnek a kiállítási anyagok.
Dr. Szőkéné Hencz Eleonóra munkájára mindig lehet számítani, színvonalas szakmai munkájával,
elkötelezettségével, emberi kvalitásaival példát mutat a magyarországi németek kultúrájának megőrzésében.
A legmelegebb szívvel terjesztjük fel a kitüntetésre!
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