SIKERES NEMZETISÉGI NÉMET TÁBOR
Az EMMI „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti,
művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának támogatására”
pályázatot írt ki.
A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók anyanyelvi
nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező,
anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik
fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (pl. táborok) megvalósítása
révén.
Iskolánk a Dombóvári József Attila Általános Iskola ezen a pályázaton 500.000
forintot nyert. A pályázatunk címe és kódja: „Hidak – Brücken” NEMZ-TABEPER-17-0169.
A tábort 2017. július 10-16. között rendeztük a dombóvári Gunaras
Campingben. 28 fő dombóvári és 38 fő német diák vett részt a programokon,
melyeket 8 fő pedagógus szervezett. (ebből 2 fő kísérőtanár a németországi
testvériskolánkból jött).
A tervezett tevékenységeket nagyban segítette a nyertes pályázatunk, hiszen
meghívott fazekas is kézműveskedett a gyerekekkel, egész napos kirándulást
tudtunk szervezni a Balatonra és anyagokat, irodaszereket is sikerült
vásárolnunk. Célunk a német nyelv gyakorlása és Dombóvár környéke sváb
hagyományainak megelevenítése, megismertetése volt. A 66 fős diákcsapat
kétharmada már ismerte egymást a tavaszi németországi találkozás révén, de
mindkét oldalról csatlakoztak mások is, ami bizonyítja a kinti tartózkodás
sikerét, és egyben pedig meg is alapozza a jövő tavaszi utazásunkat.
A programokról:
július 10. hétfő





a szobák elfoglalása
fürdés Gunarasban
a táborrend, napirend megbeszélése
este sváb táncház Bauer Attiláné vezetésével

július 11. kedd
 a magyar gyerekek csoportmunkában szókincsfejlesztő, játékos
feladatokat oldottak meg, csapatjátékokat játszottak a táborban
(színháború, számháború), majd fürödtek
 a német csoport Budapestre látogatott két dombóvári pedagógus
vezetésével

 este vidám vetélkedő vegyes csapatokkal
július 12. szerda
 csapatversenyt rendeztünk „Gunaras-Rallye” címmel, melynek
keretében az üdülőfalut járták be a gyerekek, és feladatlap valamint
térkép alapján érdekes helyeket, neveket kellett megtalálniuk
 délután és este elkezdődtek a sportversenyek: foci, asztalitenisz és
tollaslabda bajnokságra nevezhettek a tanulók
július 13. csütörtök
 egész napos kirándulás a Balatonra: bobozás, fürdés
 este „Ki tud többet svábul?” szópárbaj csapatokban: ételnevek, sváb
kifejezések és ezek mai német jelentése.
július 14. péntek
 kézműves foglalkozás Horváth Csaba fazekassal
 közös lángos-sütés tárcsán
 este aerobic program
július 15. szombat
 a sportversenyek döntői, eredményhirdetések
 este zenés divatbemutató
július 16. vasárnap
 a reggeli után családi programokon vettek részt a gyerekek
 16.45-kor gyülekeztünk az iskolánál
 megnéztük a folyosón kiállított sváb bútorokat, családi
dokumentumokat, tablókat, majd elbúcsúztunk a német diákoktól
A tapasztalataink alapján a táborban sokat fejlődött a tanulók beszédkészsége,
hisz a programokon németül kellett egyeztetni a feladatokat, nem beszélve a
kialakult barátságokról.
Az időt, a változatos, érdekes, igényes programokat is tekintve is sikeresen
megvalósítottuk pályázati céljainkat.

