EURÓPA KALAND – Nyelvi Tábor
2015. augusztus 10-15.
Intézményünk 5. és 6. osztályos gyermekeivel az idei nyáron, idegen nyelvi táborban
vettünk részt a Lakiteleki Népfőiskolán.
Augusztus 10-én, hétfő reggel izgatottan gyűltünk össze az iskolánk előtt, hogy a nyári
szünet után ismét üdvözölhessük egymást és utunkat Lakitelek felé vegyünk. A gyerekek
örültek egymásnak és izgatottan várták már az előttük álló egy hetet. Megérkezésünk után
elfoglaltuk a szállást, mely 7 darab klasszikus mongol jurta volt. A komforthoz szokott
gyermekek elsőre meglepetten álltak a jurták előtt, de pillanatok alatt örömmé és lelkesedéssé
változott a meglepődésük.
Délben megebédeltünk, majd közös tábornyitón mutattuk be a tábor témáját és
zászlaját, majd ismertettük velük a szabályokat. Ezt követően német és angol nyelv szerint
bontottuk fel őket, és elkezdődtek a csoportos nyelvi foglalkozások. Az első nap az
ismerkedés, közösségformálás és tanulmányi emlékek felidézésével telt. A foglalkozások
végeztével a vacsora előtt volt még egy kis idő sportjátékokra. Vacsora után tisztálkodás, majd
egy különleges program következett. A népfőiskola szervezésében egy bűvész-show vette
kezdetét, amelyre minket is meghívtak. A gyerekek egyik ámulatból a másikba estek és
nagyon élvezték a programot. Nagy élménnyel tértünk vissza a szállásra, ahol a gyereknek volt
kedvük néhány órát zseblámpával kalandozni a sötétben.
Másnap reggel ismét energikusan ébredtünk. Reggeli imádság és reggeli torna után
reggelizni indultunk, majd mindenki az idegen nyelvi foglalkozásokra igyekezett.
A tábori napok gerincét a délelőtti és délutáni 3-3 óra angol és német foglalkozás adta.
A nyelvszakos kollégák foglalkozásaik során előhozták a gyerekek nyelvi tudását és
kreativitásra ösztönözték őket. Az órák során megismerkedhettek Nagy-Britannia és
Németország, valamint Ausztria jellegzetességeivel, hagyományaival, kultúrájával. Betekintést
nyerhettek az öltözködésükbe, életvitelükbe, majd igazi német futball rangadón is részt
vehettek, ahol a német nagy csapatok színeiben mérkőzhettek meg és szurkolhattak. A napok
során a foglalkozásokon hangsúlyosak voltak a zenés, mutogatós gyermek közeli angol-német
énekek, helyet kaptak a kreatív foglalkozások.
A foglalkozást tartó pedagógusok törekedtek a színes és élvezetes foglalkozásokra.
Ehhez segítségül digitális eszközöket is magukkal hoztak, így a tanulók korszerűen, sajátos
környezetben sajátíthatták el az új ismereteket.
Az idegen nyelvi órák mellett természetesen helyet kaptak a sport és társasjátékok,
valamint volt lehetőség csillaghullást nézni és esténként belépőt váltani a kertmoziba.
A tábori napokban volt még egy könnyűzenei koncert is, valamint a nagy melegben két
stranddélutánon is részt vettünk.
A hét végén a gyerekek fáradtan, de élményekkel és új ismeretekkel távoztak a
táborból. Nagy öröm volt látni, hogy a városi kényelemhez szokott gyerekek milyen könnyen
át tudtak állni a nomádabb létformára, és milyen kis dolgokban mekkora örömöt leltek. A
tábor nagy sikere volt, hogy egészen más környezetben tudtak új idegen nyelvi ismereteket
szerezni, sokkal kötetlenebb és kooperációra ösztönző légkört tudtunk teremteni a számukra.
A gyerekek és a táborvezető pedagógusok is életre szóló élménnyel tértek haza, és
sokkal energikusabban, közös élményekkel kezdhettük az új tanévet.
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