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BESZÁMOLÓ
Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti,
művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának
2019. évi költségvetési támogatása (NEMZ-TAB-19) nevű pályázatról

„Erdei iskola a Mátrában”

A 2018/2019. tanévben negyedik alkalommal került sor az erdei iskolai tábor megszervezésére.
Az iskola tanulói köréből, az 5-8. évfolyamokról, azokat a tanulókat vettük be a programba,
akik érdeklődést mutattak a nyelv tanulása iránt és még volt valamilyen nemzetiségi kötődésük
a szlováksághoz.
Az elmúlt két évben a táborban résztvevők körét kibővítettük, így velünk együtt táboroztak a
mátraszentimrei gyerekek. A tapasztalatok azt mutatták, hogy jó hatással volt egymásra a két
iskola kollektívája, ezért az idei tábort is együtt vittük végig.
A helyszín kiválasztásánál továbbra is szempont volt az elérhető közelség a szállás és étkezés
árai.
A tábor programja:
A tábor programja a kiírásnak megfelelően öt napra szól. A résztvevők száma huszonhárom
tanuló és két kísérők pedagógus. Megtartva a jól bevált formát, délelőtt intenzív nyelvtanulást,
délután a szabadidő hasznos eltöltését céloztuk meg. Helyet kapott a hagyományápolás a sport
a művészetek a természetvédelem is.
A délelőtti tanulási időben több témakört is feldolgoztunk. (bemutatkozás, Szlovákia, MagasTátra nevezetességei, információkérés, jegyelővétel, étkezés, időjárás ..stb)
A szlovák nyelven való kommunikáció, az egynyelvűség a tábori programok során prioritást
kapott.
A kommunikációs és szituációs gyakorlatokat a valós élet helyzeteire állítottuk össze.
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A témakörök feldolgozása során változatos munkaformákat és módszereket alkalmaztunk.
Kooperatív játékokkal színesítettük a csoportmunkát a kommunikációs gyakorlatok, szituációs
játékok megvalósítását.
A foglalkozások részeként a korosztálynak megfelelő szlovák szerzők gyermekdalaival és
szlovákiai gyermekcsoport táncaival ismertettük meg a gyerekeket.
A program része volt egy egész napos kirándulás a Magas-Tátrába. a kirándulás során
ellátogattunk a Pribylínai Falumúzeumba és Ótátrafüreden lanovkával fellátogattunk a
Tarajkára, megnéztük a vízeséseket.
A tábor utolsó napján a tanultak rendszerezése az átadott ismeretek visszakérdezése történt
meg. A legjobban teljesítő tanulókat a Mátraszentimrei Nemzetiségi Önkormányzat külön kis
ajándékokkal jutalmazta.
A tábor zárásához hozzátartozott, hogy tanulóink előadták a megtanult tánc-koreográfiát és a
megismert énekeket. A tanulói elégedettséget ismét mértük.
Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy ez az intenzív nyelvtanulási forma az adott
témakörök rögzítése szempontjából igen hasznos volt.
Fejlődött a tanulók nyelvi készsége, bővült szókincsik, javult viszonyuk a szlovák nyelv iránt,
és remélhetőleg erősödött identitásuk.
A tartalmas egy hét újra 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.
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