SZAKMAI BESZÁMOLÓ
NYELVI TÁBOR
A Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános iskola 20 tanulója
2 tanár kíséretével 2013. október 21-24. között az ausztriai Lackenhofban nyelvi táborozáson
vett részt.
Iskolánkban 8 éve folyik német nemzetiségi oktatás. Pedagógiai munkánk során a
beszédközpontú nyelvoktatásra törekszünk. Célunk, hogy a gyermekek egy használható
nyelvtudás birtokában nyitottabbak legyenek a világra. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az
iskolában folyó kommunikációs gyakorlatok mellett lehetőségük legyen a megtanultakat
anyanyelvi környezetben alkalmazni. A tanulók osztrák nyelvtanárral napi 4 órában
gyakorolják a nyelvet. A foglalkozásokon feldolgozzák az utunk során látottakat, valamint
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A helyi nyelvtanár a gyerekek beszéltetésére, kapcsolatteremtő képességének fejlesztésére
helyezi a hangsúlyt. A társalgás bővíti és fejleszti a diákok szókincsét és kommunikációs
kultúráját. Passzív szókincsüket aktivizálja. A gyermekeknek lehetőségük van valós
élethelyzetben szituációs gyakorlatokat német anyanyelvi környezetben végezni.
A kirándulások során a túravezetők, múzeumi kísérők szintén német anyanyelvűek. A kísérő
nevelőkkel a diákok a hazatérés után feldolgozzák az itt látottakat, tanultakat.
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A felső tagozat diákjai közül előnyben részesítettük azon gyermekeket, akik nyelvi
versenyeken eredményesen szerepeltek, magatartásukkal és jó tanulmányi eredményükkel
kiérdemelték az utazást.
A nyelvi táborunk október 21-én, hétfőn vette kezdetét. Utunk az ausztriai fővárosba, Bécsbe
vezetett. Első állomásunk a Prater területén található Madame Tussauds Panoptikum volt.
Majd Bécs sétálóutcáin ismerkedtünk a főváros nevezetességeivel. Megtekintettük a Sankt
Stephansdom-ot. A Heldenplatz-ot átszelve a Mária Terézia téren sétáltunk, majd a
Naturhistorisches Museum emeletein betekintést nyertünk környező világunk kialakulásába.
Majd a csodálatos Schönbrunn-i kastély parkjában sétáltunk és felidéztük a régi korok
emlékeit.

Este 6 órakor láttuk meg szálláshelyünket. Az Ötscher hegy lábánál fekvő síparadicsom
Sporthoteljében már vártak ránk. 3, 4 ágyas szobákban kaptunk elhelyezést. A szobák
elfoglalása, valamint a nyelvi órák után finom vacsora és ismerkedési est várt a résztvevőkre.
A második napon (okt.22.) a gyermekek a reggeli után nyelvi órákon vettek részt. Ebéd után
újra útra keltünk. A Palfauban található Wasserlochklamm vízesés szurdokban túráztunk.
Ezen a területen kanyonok, sziklás medencék és öt vízesés található. A terület a Gesäuse
Nemzeti Parkhoz tartozik. Utunk elején egy acélkötelekből álló függőhídon keltünk át.
Alattunk a gyönyörű, zöld Salza folyó csordogált. Este a gyermekek ügyességi vetélkedőn
vettek részt, melyet megnyertek a csehimindszenti Általános Iskola tanulóival szemben.
A harmadik napon (okt.23.) délelőtt a gyermekek újra német nyelvtudásukat gyarapíthatták.
Délután pedig a várva várt élménypékségbe látogattunk, mely Petzenkirchenben található. A
pékséget a Haubenberger család 1902-ben alapította. Első osztályú alapanyagokból készítik
termékeiket. Lehetőségünk volt különböző kenyérfajtákat kóstolni és fonott kalácsot
készíthettünk. Német nyelvű vezetéssel végig néztük a pékáru készítésének folyamatát, a
végén pedig vásárolhattunk a termékekből. A gyerekek rengeteg új információt és élményt
szereztek. A mai estén, szálláshelyünkön tettünk egy nagyobb sétát, megtekintettük a
templomteret, az iskolát és az Ötscher hely lábánál található sífelvonót. Az Ötscher hegy 1893
m magas.

Este diákjaink megcsillogtathatták énektudásukat is, melyet szakmai zsűri

pontozott.
Utolsó napunkon (okt.24.) a nyelvi órák és a finom ebéd után hazafelé vettük utunkat.
Útközben Mariazell látnivalóit is megpillantottuk. Mariazell Stájerország zarándokhelye,
hegyekkel körbevett gyönyörű település. Majd Neuberg an der Mürzben a Naturmuseum-ot és
az üvegcsiszoló műhelyt tekintettük meg. A gyermekek nagy örömére Gloggnitzig utaztunk,
ahol a Lindt csokoládégyár termékbemutató mintaboltjába nyertünk bepillantást és kóstolás
után még vásárolhattunk is a finomságokból. A híres svájci Lindt csoki gyárat Rodolphe Lindt
alapította. Megtanultuk, hogy a szánkban elolvadó, töréskor kettőt roppanó csokoládé a
legjobb minőségű. A ghánai kakaóbabot kézzel szüretelik, melyből fél óránként 500 db-ot
nyitnak fel, majd pörkölik, őrlik, préselik, és végül 3 féle csokoládét készítenek: ét, tej és
fehér. Élményekkel tele érkeztünk Nemesvámosra.
Tartalmas változatos programokkal teli napokat töltöttünk el Ausztriában.
Ez a nyelvi program erős motiváció az idegen nyelv további sikeres tanulásához.
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