Beszámoló
„ Spolu sa nám dobre darí ”
Azonosító adatok:
Név: Lucfalvi Általános Iskola
Cím: 3129 Lucfalva Rákóczi út 36.
Szerződés száma: 247-2/2018 sz.
Támogatás tárgya: étkezés, szállás, alapanyagok, étkezés támogatása
A támogatási cél megvalósulásának körülményei: A tábor idején a délelőtti és a délutáni
foglalkozásokhoz felhasznált szakmai anyagok vásárlására, valamint a napi étkezés
kiegészítésére fordítottuk.
Helyszín: Mátraszentimre Vadász és Turistacentrum
A tábor megszervezésének ideje: 2018. 10. 01. – 2018. 10. 05.
A résztvevők száma: 22 tanuló és 2 nevelő.
A 2017/2018. tanévben harmadik alkalommal került sor az erdei iskolai tábor megszervezésére.
Ebben a tanévben ezt a lehetőséget az 5-6. osztályos tanulók körére terjesztettük ki. Fontos
válogatási szempont volt, hogy azok a tanulók vegyenek részt a táborban, akik szorgalmasan
tanulják a nyelvet és még lehet valamilyen nemzetiségi kötődésük még a szlováksághoz.
A tábor programjának alapja a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervében foglalt
tananyag és követelmények figyelembevételével készült. A megvalósított programelemek
tartalmazták az anyanyelvi nyelvismeret, a nemzetiségi népismeret, a nemzetiségi
hagyományok ápolását, továbbadását.
Kiemelt célunk volt az egynyelvűség a szlovák nyelven szóló kommunikáció erősítése. A tábor
ideje alatt végig törekedünk ezt betartani.
A mátraszentimrei szálláshely ideális helyszín volt a természeti környezet, az erdei iskolai
jellege miatt is.
Táborunkat öt napra terveztük. A mi tanulóink a mátraszentimrei gyerekekkel közösen vettek
részt a programban, összesen 24 fő. (tanulók és nevelők)
A helyszín kiválasztását ezért befolyásolta, hogy most a mi tanulóinkat vittük el, még elérhető
közelségbe a mátrai szlovákok közösségébe.
Ennek a tábornak a megszervezésével célunk újra az volt, hogy:
•
erősítsük a tanulók nemzetiségi kötődését,
•
a közösségépítést,
•
rögzítsük a tantervi követelményeket,
•
fejlesszük a tanulók szókincsét,
•
játékos formában tanuljuk a nyelvet,
•
szlovák nyelven kommunikáljunk,
•
védjük a természetet.
A napi programok megvalósításánál továbbra is maradtunk a jól bevált, hagyományos modell
mellett. Délelőtt intenzív nyelvtanulás, délután a szabadidő hasznos eltöltését célzó
tevékenységekre került sor, hagyományápolás, sport, természetvédelem.

A délelőtti tanulási időben több témakört is feldolgoztunk, mint a helyismeret, a
mátraszentimrei szlovákság hagyományai ( honnan származnak, mivel foglalkoztak, címer,
népviselet, hagyományos szlovák ételek,) napirend, bemutatkozás, tábori szabályok, étkezés,
öltözködés az évszakok aktuális változásai, ősz, …stb.
A témakörök feldolgozása során változatos munkaformákat és módszereket alkalmaztunk.
Kooperatív játékokkal színesítettük a csoportmunkát a kommunikációs gyakorlatok, szituációs
játékok megvalósítását. Törekedtünk az IKT használatára.
A délutáni foglalkozások során a szlovák népismeret tananyagához kapcsolódó témákban
szerveztünk feladatokat. A kézműves foglalkozások alkalmával természetes anyagok
felhasználásával tárgyakat, kis ajándékokat, boksákat készítettek a tanulók. Ezeken a
foglalkozásokon ének és dramatikus játékot tanítottunk. A dal és a dramatikus játék tanítása
során a mai szlovákiai szerzők anyagából válogattunk.
A délutáni foglalkozások része volt két délutáni kirándulás is. Kedden a tanulóinkkal
ellátogattunk a Felső-Mátrai Zakupszki László Általános Iskolába, meglátogattuk a község
faluházát, és jártunk a helyi templomban is.
Szerdán a Mátraszentimrei Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával eljutottunk a
Parádsasvári Üvegmanufaktúrába, ahol a tanulók kipróbálhattuk az üvegfújást is.
A tábor hagyományait megtartva az utolsó napon a tanultak rendszerezése az átadott ismeretek
visszakérdezése totó formájában történt meg. A legjobban teljesítő tanulókat a Lucfalvi
Nemzetiségi Önkormányzat kis ajándékokkal jutalmazta.
A tábor megvalósításáról, eredményéről elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a tanulók.
Véleményük alapján újra elmondható, hogy ez az intenzív nyelvtanulási forma az adott
témakörök rögzítése szempontjából igen hasznos volt.
A tartalmas egy hét ismét megerősített abban, hogy ezt a folyamatot tovább kell vinni a
következő tanévben is. A két településről résztvevő tanulók és pedagógusok között erősödött a
kapcsolat, új alapokra helyeződött a nemzetiségi összetartozás igénye.
Az OSZÖ támogatását a tábor megvalósításához a délelőtti és a délutáni foglalkozásokhoz
felhasznált szakmai anyagok vásárlására, valamint a napi étkezés kiegészítésére fordítottuk.
Köszönjük.
Bízunk abban, hogy törekvésünk a nemzetiségünk nyelvének, hagyományainak megőrzése
érdekében a jövőben is támogatásra talál.
Lucfalva, 2018. 12. 04.
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intézményvezető

