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Beszámoló 

 

Pályázati azonosító 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kisiskola nagy lehetőségei 

Rendezvény 

helyszíne 

Sopron, Burgenland, Bécs és környéke 

Rendezvény 

pályázatban szereplő 

megnevezése  

nyelvi tábor 

Rendezvény konkrét 

megnevezése/címe 
nyelvi tábor 

Résztvevő gyerekek 

száma  
20 fő 

Résztvevő 

pedagógusok: 
Kovácsné Kauker Katalin, Peidl Éva 

Felelős: Kovácsné Kauker Katalin   

Program rövid 

felsorolása  

nyelvi órák, Raiding-Liszt szülőház, Esterházy kastély Eisenstadt, 

Fertő tó és környéke, Rax-Alpok, Rohrau-Haydn szülőház, Bécs 

 

Program célja: A gyermekek egy használható nyelvtudás birtokában nyitottabbak legyenek a 

világra. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az iskolában folyó kommunikációs gyakorlatok mellett 

lehetőségük legyen a tanultakat anyanyelvi környezetben alkalmazni. A foglalkozásokon 

előkészíttettük az utunk során látottakat, valamint bővítettük az Ausztriáról szerzett 

ismereteiket és gyarapítottuk a nyelvvizsga témáihoz szükséges tudásukat. A gyermekeknek 

lehetőséget teremtettünk valós élethelyzetben szituációs gyakorlatokban részt venni. 

A program bemutatása: Első utunk az ausztriai Raidingba (Doborján) vezetett, ahol Liszt 

Ferenc szülőházát tekintettük meg. Kipróbáltuk a mellette újonnan megépült koncertterem 

akusztikáját és a Kék szalon modern berendezésit. Délután Eisenstadtba Burgenland 

tartomány székhelyén tekintettük meg az Esterházy család rezidenciáját. Élvezetes vezetés 

mellett ismerkedtünk a barokk korral és kultúrájával. Beható ismereteket kaptunk az 

Esterházy család életéről. 

Második napon utunk a Fertő -tóhoz vezetett. Mörbish am See (Fertőmeggyes) kikötőjében 

hajóra szálltunk és onnan élvezhettük tó élővilágát és az üdülőfalvak látnivalóit. (vízi 

színpad). Majd a Fertő- tó leghíresebb településére látogattunk, amely 2001-től az UNESCO 

világörökség részét képezi. Rust (Ruszt), amelyet a Fertő -tó ékszerdobozának is neveznek, 

különleges látványt nyújtott. A főutcán végigsétálva a város jelképét, a kéményeken ülő 

gólyákat figyelhettük meg. Majd továbbhaladva elértük Rohrau városát, ahol Joseph Haydn 

szülőházában ismerkedhettünk meg a zeneszerző életével.  Ezen a délutánon Podersdorf am 

See (Pátfalu) partját és világítótornyát fedezhettük fel.  
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A harmadik napon kipróbálhattuk erőnket és kitartásunkat. Hirschwangról felvonóval 

indultunk 1548 m-re a Rax-alpok meghódítására. Ausztria első felvonóját itt helyezték 

üzembe. Túránk során megcsodáltuk a Schneeberg és a Rax havas hegycsúcsait, a 

Höhlentalban fekvő falvakat és a meredek sziklafalakat.  1000 m szintkülönbséget kellett 

leküzdenünk. 

Utolsó napunk az osztrák fővárosba, Bécsbe vezetett. Egy gyalogos városnéző túrát tettünk a 

belvárosban, ahol Bécs történelmi városnegyedét csodáltuk meg: (Stephansdom, Parlament, 

Rathaus, Hofburg, Oper, Burggarten, Maria Theresia Platz)    

A program összegző értékelése: Tartalmas változatos programokkal teli napokat töltöttünk 

el Ausztriában. Ez a nyelvi program erős motiváció az idegen nyelv további sikeres 

tanulásához. A tábor utolsó napján a nyelvi környezet pozitív hatásait észleltük, 

szövegértésük, beszédkészségük javult, bátrabban és magabiztosabban vettek részt az 

interakciókban. 

A pályázat nyújtotta lehetőségekkel élve 20 tanulót jutalmazhattunk ezzel a nyelvi táborral. A 

családok anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért ezt a programot csak a pályázat által nyújtott 

anyagi támogatásssal tudtuk megvalósítani. 

 

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja! 

 

 

 

Nemesvámos, 2014. június 6.  

 

 

 

 ………………………………………. …………………………………… 

 Felelős Projektmenedzser 

 

 

 


