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Táborunk születése

A táborozás meghatározó élmény lehet egy ember életében, olykor sorsfordító szerepe is van. 
Gyermekként éltük át mi is az első tábori kalandjainkat, melyek végig kísérik tanári pályafutá-
sunkat. Ezért is foglalkozunk kiemelten gyerekek táboroztatásával, habár a fő profilunk az online 
nyelvoktatás.

Pedagógusi pályánk kezdetétől fogva, több mint 15 éve rendszeresen szervezünk különböző jel-
legű táborokat, melyeknek tapasztalatait összegyűjtve született meg saját ötletű, projektalapú és 
beszédközpontú nyelvi táborunk. Tananyagának és programjának összeállításakor mindig szem 
előtt tartjuk, hogy az idegen nyelv tanulása során  sikerélménye és gyakorlási lehetősége legyen 
diákjainknak.

A tábori környezet, illetve közösség kitűnő alap-
helyzetet teremt a gyerekek ön- és emberismereté-
nek fejlődéséhez, a társas kapcsolatok létre jöttéhez, 
melyben észrevétlenül hullnak le gátlásaik és így 
bátran beszélik a választott idegen nyelvet. A nyelv-
tanulás hatékonyságát csak fokozza, hogy tanítási 
módszerünkhöz hűen anyanyelvünk elsajátításához 
hasonló módon oktatjuk azt. Így a sikerélmény ga-
rantált: önbizalmat, magabiztosságot szereznek a 
kommunikációban.

Az élményszerű nyelvtanulást külföldi kirándulások során tesszük még hatékonyabbá, ahol az 
adott anyanyelvi környezetben is „ki tudják próbálni” nyelvtudásukat.



Milyen is a mi nyelvi táborunk, 
nézzük meg egy nap tükrében:

Táboraink napjait áthatja az idegennyelv 
használat. A délelőtti nyelvi foglalkozásokon 
– melyek csoportbontásban zajlanak -, a gye-
rekek életkorának és tudásszintjének megfelelő  
játékos feladatok és életszerű szituációk gyakor-
lásával, mesék és énekek segítségével bővítjük 
szókincsüket, ezeken keresztül fejlesztjük a hallott 
szövegértésüket, a beszéd-, az írás- és olvasás kész-
ségüket, hangsúlyt fektetve számos más képessé-
gükre és személyiségük fejlesztésére is. 

Mindezt drámajátékos köntösben tesszük, olykor 
be is öltözünk, eszközöket is „gyártunk” a helyze-
tekhez, vagy a hét projekttémájához kapcsolódóan. 

(Drámajáték: szerepjáték, mely segíti a valóság át-
élését, az emlékek és új ismeretek megőrzését, a fi-
gyelem fejlesztését, alkotó szabadságot ad, szemé-
lyiségformáló. A drámajáték által teremtjük meg 
azt a „mintha” helyzetet, melyben a résztvevők az 
idegen nyelvet  anyanyelvükként tanulnák. )



Mindeközben felkészítjük táborozóinkat a délutáni ausztriai látogatásokra, melyek alkalmával életsze-
rű és szórakoztató szituációkban kell helyt állniuk: első lépésként felismerve a megoldásra váró prob-
lémát, alternatívákat keresve és találva kreatívan megoldani a kapott szituációs feladatot. 

Számos ausztriai helyszínt (Lockenhaus, Eisenstadt, Bécs, Schattendorf, Forchenstein) fedezhetnek fel, 
ahol lehetőség kínálkozik egyénileg is megszólalniuk, mivel igyekszünk úgy összeállítani a feladatokat, 
hogy akár kezdőként is nyelvi élményhez juttassuk őket. (Például kezdőknek adott feladat: tudjon fel-
váltatni egy papíreuróst, haladóknak pedig interjú készítése egy állatkerti gondozóval.)

Természetesen így a délutánból nem marad el a szórakozás sem: múzeumpedagógiai foglalkozások, 
kincskeresés, nyomozás, állatkert, vidámpark, strand és még sorolhatnánk a helyszíneket, melyek egy-
ben lehetőséget nyújtanak a nyelvgyakorlásra, ismeretek bővítésére, és hozzásegítik a gyerekeket a 
felszabadult, magabiztos helyzetmegoldásokhoz.

Résztvevőink ezeken a helyszíneken megalapozzák nyelvi bátorságukat, és élmények által az idegen 
nyelv ismerete, tudása természetes módon válik szükségessé számukra. 
Ha pedig a nap folyamán nem fáradt el a csapat eléggé, este sportolással, vetélkedővel, karaoke – tánc 
partival zárjuk a napot. 



Természetesen a jutalmazásnak is eljön az ideje, a gyerekek a hét során folyamatosan gyűjthetnek 
játékeurókat, melyeket elkölthetnek a házilag két ízben is megrendezett bolhapiacon, ahol alkudni 
kötelező a választott idegen nyelven.

A tábor végén, a hét projekttémájához hűen egy záró alkalmat tartunk pl. egy lovagi torna, Oscargála 
keretében, ahol a csapatok összemérhetik a hét során megszerzett tudásukat, bemutathatják alkotása-
ikat.

Hazamenetel előtt táborozóink értékelő oklevelet kapnak egyénre szabott címmel, mely a heti aktivi-
tásukat és teljesítményüket tükrözi.

Tanári csapatunk a táborok során mindent megtesz azért, hogy a professzionális nyelvoktatást egy 
felejthetetlen nyári élménnyel kösse össze.



5 év alatt történt

Kisregény helyett készítettünk egy képes beszámolót, hiszen a képek sokszor beszédesebbek:

2012 nyarán 

Csapodon, nem messze Soprontól, az osztrák határ mellett rendeztük meg az első angol, német nyelvi 
és drámatáborunkat. A gyerekek más bőrébe bújva, énekelve vagy éppen mozogva játszották el az elté-
vedt, a városnéző vagy vásárló turistát. A nyelvet nemcsak a délelőtti foglalkozásokon gyakorolhatták, 
hanem egy ausztriai felfedező kiránduláson is: Eisenstadtban (Kismartonban) szituációs feladatokat 
kaptak, ezeket 3-4 fős csapatokban kellett tanári kísérettel megoldaniuk. 

Igazán életre szóló pillanat volt, mikor a kezdő szinten lévő 10 éves gyermek egyedül kérte ki a péksü-
teményét a cukrászdában, érdeklődött a mosdó felől, ill. tudott pénzt apróra váltani. A nagy megmé-
rettetést követően egy vártúrára voltunk hivatalosak. Fraknó várát látogattuk meg, ahol egy német és 
angol nyelvű interaktív gyerekprogram bűvölt el minket nem kis élvezetére a felnőtteknek is.



2013 nyarán 

Sopronban töltöttünk el egy élményteli hetet. A  résztvevők számára az angol és a német nyelv tanulása 
új, érdekes felfedezni valókat tartogatott a délelőtti képregényekkel tarkított nyelvi foglalkozásokon és 
a délutáni ausztriai programokon. A határon túl „élesben” is kipróbálhatták nyelvtudásukat: Az egyik 
napon Bécsben kirándultunk, ahol a schönbrunni kastélyban egy interaktív gyermekprogramon vet-
tünk részt. Korabeli ruhákba öltözve képzeltük el magunkat a kastély lakóiként. 

A gyermekmúzeum termei annyira lekötötték táborozóink figyelmét, hogy sehogy sem akaródzott 
túljutni az egyes termeken. Minden szegletben egy-egy érdekfeszítő rejtély várta a gyerekeket. Egy 
másik alkalommal a délelőttönként begyakorolt praktikus mondatfordulatokat élvezettel alkalmazták 
a közeli osztrák strandon is.

A hét folyamán igazi kis összetartó csapattá kovácsolódtunk, melyet ismételten a képek tanúsítanak a 
legjobban.



2014 nyarán
 
újra Sopronban rendeztük meg angol, német nyelvi és drámatáborunkat. Öröm volt látni, amikor  
törzstáborozóink boldogan üdvözölték egymást az indulás reggelén, és érdeklődéssel fogadták új  
pajtásaikat is.

Délelőttönként angolos és németes csoportjaink egy trapper falu lakói bőrébe bújva építették meg a 
lakóhelyüket és játszottak el hétköznapi helyzeteket. Délutánonként ismét a szomszédos Ausztriában 
gyakorolhatták nyelvtudásukat a schattendorfi strandon és különböző interaktív gyermekprogramo-
kon. Az egyik ilyen program az estébe nyúlóan végződött, amely során Fraknó várát zseblámpákkal a 
kezükben fedezték fel. 

A legnagyobb siker természetesen az egynapos bécsi kirándulás volt, amely során a gyerekek a világ 
egyik legrégebbi és ugyanakkor legmodernebb állatkertjében, Schönbrunnban kalandozva figyelhet-
ték meg, hogy hogyan úsznak víz alatt a pingvinek, a fókák és a jegesmedvék. Majd nagy élvezettel 
keresték meg Lancelot-ot, a tapírt, és nézték végig a pandamacik etetését.

A gyerekeknek nemcsak Bécsből, hanem a táborból sem volt kedvük haza jönni. 



2015 nyarán 

immár 4. éve köszöntöttük egymást törzstáborozóinkkal és újoncainkkal soproni angol, német nyelvi 
és drámatáborunkban. Öröm volt látni, ahogyan a gyerekek délelőttönként izgatottan léptek át az idő-
kapun a lovagok korába. Nemcsak lovagvár maketteket és felszereléseket készítettünk, hanem korhű 
élethelyzeteket is játszottunk el angolul és németül.  

A lovagok életét egy ausztriai kirándulás során is tanulmányoztuk Lockenhaus várában. Az időutazás 
alatt tanultakat délutánonként osztrák helyszíneken (Schattendorf, Eisenstadt) próbáltuk ki a jelen-
korban. A hét derekán Bécsben kirándultunk, ahol először a császári Hofburg termeit csodáltuk meg 
sokféle kérdést és feladatot megoldva, majd a Természettudományi Múzeum kiállításai varázsoltak el 
bennünket.

A tábor végén mi egyeben mint egy lovagi tornán mutathatták meg a gyerekek nyelvi tudásukat és a 
lovagkorról szerzett ismereteiket. A hét a korábbi évekhez hasonlóan gyorsan elrepült. 



2016 – 5 éves „szülinapunk”
 
Törzstáborozóinkkal együtt izgatottan vártuk 5 éves nyári táborunkat. Pedagógusként megható, szí-
vet melengető érzés volt látni azt a kis csapatot, akik öt évvel ezelőtt megilletődött kisgyermekként 
indultak el velünk táborozni – közülük volt, aki életében először -, és most „öreg táborozókként” ifjú 
szárnysegédjeinkként jöttek velünk.  

A hét projekttémája igazi kihívás volt: a filmek, a filmezés világába kalandoztunk. A gyerekek stábokká 
alakultak és kezdődhetett a forgatás, amihez elengedhetetlen alap volt a jól megírt forgatókönyv an-
gol vagy német nyelven. A stáboknak három különböző műfajú rövidfilmet kellett elkészíteniük. Az 
első filmet Lockenhaus lovagvárában forgatták, ahol egy eltűnt kincs utáni nyomozást örökítettek meg 
a gyerekek. Majd a szomszédos Eisenstadt belvárosának nevezetességeiről, látnivalóiról készítettek  
dokumentumfilmet. Végül játékfilmet vettek fel a bécsi Madam Tuasseau panoptikumban, így olyan 
világhírességek figurái is a filmvászonra kerültek, mint Madonna, Katy Perry, Georg Clooney, Johnny 
Depp vagy Sandra Bullock. A hétzáró „Oscar – gálán” pedig a legjobbak vehették át a megérdemelt 
Oscar – díjat. 

A hét során ellátogatunk egy ausztriai napközis táborba is, ahol az osztrák gyerekekkel egy jó han-
gulatú délelőttöt töltöttünk el. Nem hiányozhattak a jubileumi programok sem: az első estén „öreg 
táborozóink” meséltek az általuk összeállított slide showt bemutatva az elmúlt 5 év legemlékezetesebb 
pillanatairól, történeteiről. Az utolsó estén felhangoztak a legnépszerűbb tábori zenék, dalok immár 
hagyományos karaoke bulinkon. 

A tábor napjai gyorsan elteltek, de a sok – sok élmény és a filmkockák reméljük, hogy sokáig megma-
radnak. 



Tábortalálkozók

Nemcsak a vakáció alatt töltünk közös időt a gyerekekkel, hanem tanév közben is szervezünk szá-
mukra tábortalálkozókat, melyek során hazánk látnivalóit fedezzük fel szintén német és angol nyelvi 
interaktív program keretében. 

A legemlékezetesebb találkozóinkat a gödöllői Grassalkovich - kastélyban és a nagytétényi kastélyban 
tartottuk. Mindkét helyszínen egy – egy  izgalmas nyomozás közben járták be a gyerekek a termeket. 
Gödöllőn a trónörökös Rudolf és a legkisebb királylány Mária Valéria nyomába eredtek, a Nagytétényi 
Kastélymúzeumban izgalmas detektívregény szereplőiként a Napoleon korabeli nemesek és a reform-
kori Magyarország otthonaiban kutattak egy rejtély után. Majd ez utóbbi helyszínen a barokk bútorok 
remekei között sétálva quiz-kérdésekre kellett válaszolniuk. 

A találkozók mindig felhőtlenül jó hangulatban telnek el, nagyokat nevetve a tábori élmények felidé-
zése közben. 



2012

Csapod – Turistaképző
Mit kell tudni egy turistának külföldön, avagy 
helyzetfelismerés, problémamegoldás egy külföldi 
nyaralás során. 

Tábori projekttémáink

2013

Sopron – Képregényhét
Párbeszédes történetek alkotása képregények fel-
használásával és készítésével.

2015

Sopron – Lovagkor
Időbeli utazást tettünk a lovagok korába, és egy 
időkapu segítségével barangoltunk a jelen és a múlt 
között. Csapataink végül lovagi tornán mérhették 
össze az erejüket a hét során szerzett ismeretekkel 
felvértezve.

2014

Sopron – Trapper -falu
Egy képzeletbeli vadászfalu lakóinak bőrébe bújva 
építették meg a gyerekek a lakóhelyüket és játszot-
tak el mindennapi helyzeteket, talányos meséket 
fejtettek meg, melyben a nyelvtudáson túl a logikai
készség is nagy szerepet játszott.

2016

Sopron –Filmforgatás világa
A gyerekek filmstábokat alkottak, így forgatták le 
a választott idegen nyelven a különböző témájú  
(ok – nyomozói dokumentumfilm, játékfilm és tu-
risztikai ismeretterjesztő film) filmeket az ausztriai 
helyszíneken. A hét végén Oscar díjat vehettek át a 
közönségszavazatok alapján nyertes filmek.



Évkönyvünket szeretettel ajánljuk táborozóinknak a felejthetetlen nyári táboraink emlékére!

Valljuk, hogy ahogyan a kovász átjárja a tésztát, és az egész megkel tőle, ezek a tábori élmények hozzásegítik a 
gyerekeket a sikeres nyelvtanuláshoz, a tanult idegen nyelv szeretetéhez.  

Kedves Tábori Diákjaink!

Reméljük, hogy ugyanolyan örömmel gondoltok vissza az együtt töltött egy – egy hétre, mint mi. Számunkra 
szívet melengető volt látni, ahogyan barátságok születnek, nyelvi tudásotok gyarapodik, fesztelenül szólaltok 
meg németül vagy angolul „éles” helyzetekben. Bízzunk benne, hogy mindezek által életre szóló élményekkel 
gazdagodtatok.

Szeretnénk még megköszönni Mészáros Balázsnak, a Riv Trans Kft ügyvezetőjének, hogy a kezdetektől fogva 
nemcsak biztonságos utazást nyújt táborozó gyerekeinknek, hanem csapatunk oszlopos tagjaként vesz részt a 
táborainkban, segíti munkánkat.

Lukácsné Dákos Ibolya
táborvezető, német nyelvtanár

Isaákné Rádi Nóra
angol nyelvtanár

Kajtár Andrea
pedagógus
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