NYELVI TEHETSÉGTÁBOR A HUNGARIKUMOKRÓL

Ebben a tanévben ismét egy érdekes témát választottunk a tehetségtábor témájának: ezúttal
a hungarikumokkal ismerkedtünk – először magyarul, azután pedig németül illetve angolul.
A tábor célcsoportja a 9. és a 10. évfolyam volt, mert ezek az évfolyamok már rendelkeznek
a megfelelő tárgyi háttértudással, az első idegen nyelvet 5 illetve 6 éve tanulják, és 1-2 éve
már a második idegen nyelvvel is ismerkednek.
A jelentkezők feladata az volt, hogy készítsenek el egy magyar nyelvű ismertető dolgozatot
egy általuk választott hungarikumról, majd ebből írjanak egy idegen nyelvű kivonatot. A
szaktanárok ezeket elolvasták, nyelvileg javították, és további tanácsokkal segítették a
készülődést.
A következő előkészítő lépés egy igen színvonalas előadás volt: „PPT – professzionális
prezentációs technikák” címmel, melyet Egerszegi Anna tanárnő tartott magyar nyelven.
Ismertette a legfontosabb tartalmi és formai elvárásokat, a sikeres előadás kritériumait. Ezt
már nyelvi foglalkozások követték: a diákok az angol és német érvelési és vitatechnikával
ismerkedtek, a foglalkozásokat Pelyachné Pingiczer Klára és Paál Judit tanárnők vezették.
A diákok ezután elkészítették a hungarikumról szóló prezentációjukat, átlagosan 5-8 diából
álló előadásuk idegen nyelvű ismertetőjét a szaktanárokkal átnézték, és még itthon
megtanulták.
Pályázati lehetőség hiányában a tábort a Prohászka Alapítvány támogatásával és a
gimnázium költségvetéséből tudtuk megrendezni.
Így indultunk el 2016. május 17-én Bodajkra. A szállásunk a Gerence fogadóban volt, ahol az
egész épületet megkaptuk, így az összes foglalkozást helyben tarthattuk meg.
Az első este Peták András vezetésével angol és német táncokat tanultunk, jó hangulatban
ismerkedett egymással a 9.a, 9.b, 10.a és 10.b osztályos diákokból álló csapat.

A második nap elkezdődött a szakmai munka. Reggel a Herendi Porcelánmanufaktúrába
látogattunk, ahol két csoportra váltunk, és külön német illetve angol idegenvezetést kaptunk
a porcelángyártás folyamatáról. A diákok megjegyezték, milyen nagy örömöt jelentett
számukra, hogy olyan dolgokról hallottak idegen nyelven, amit még magyarul sem ismertek
azelőtt, és értették! A minimanufaktúra a gyártás minden fázisát bemutatta, majd a
műhelyben porcelán összeállítás vagy akvarellfestés között lehetett választani – többnyire
azt választottuk, hogy három darabból egy elefántfigurát állítunk össze.

A herendi porcelán hivatalosan a hungarikumok sorába tartozó kincsünk, ezért tartottuk
fontosnak, hogy megismerkedjünk vele.
A tábor három teljes munkanapból állt, minden délutánt azzal kezdtünk, hogy az angolosok
és a németesek külön-külön megnéztek és meghallgattak 3-4 prezentációt. Ezek

mindegyikét a tábor minden diák és tanár résztvevője is pontozta a megadott szempontok,
azaz tartalom, képi megjelenítés, előadásmód, nyelvi folyamatosság, nyelvtan és szókincs,
valamint annak alapján, hogy az előadó alkalmaz-e valamilyen különös megoldást. Jobbnál
jobb előadásokat hallgattunk meg, melyek során a diákok rengeteg új szót tanultak
egymástól, ezeket nagy csomagolópapírokra írtuk, és a falra kiragasztva nap mint nap
ismételhettük.

Szerda délután különleges vendégünk volt, Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft.
tulajdonosa tartott egy igen részletes előadást arról a folyamatról, melynek során egy
termékből hungarikum válik. Előtte Boda Kata (10.b) egy rendkívül részletes prezentációt
adott elő angolul a cég történetéről, működéséről és legfontosabb termékeiről, majd mind a
24 diák és a tanárok együtt hallgatták Molnár Ferenc élvezetes, személyes hangú előadását.

A csütörtöki foglalkozáson aztán idegen nyelven összegeztük mindazokat a kritériumokat,
melyeknek minden terméknek meg kell felelnie ahhoz, hogy az egész nemzet megőrzésre
méltó kincsének tekinthessük. Közös felelősségünk ennek a kincsnek az őrzése és tovább
adása.
Csütörtökön délelőtt a bakonybéli Szent Mauríciusz monostorban jártunk, ismerkedtünk a
monostor történetével, idegen nyelvű termékbemutatón és kóstolón vettünk részt, majd
mindenki saját kezűleg készíthetett el magának egy kis könyvet a monostor területén
működő könyvkötészetben. Az arborétumi sétán elkezdtük az ismerkedést a bakonyi táj
növényeivel.

Este a monostorban vesperáson, majd az esti szentmisén vettünk részt.

Pénteken Balogh Zoltán tanár úr vezetésével túrát tettünk a Bakonyban, az Odvaskő
barlanghoz másztunk fel, az úton pedig Rácz tanár úr angolul, Pelyach tanárnő pedig
németül tartott ismertetőt a bakonyi tájról, az erdőgazdálkodásról és a Bakony jellegzetes
növényeiről.

Délután Kelemen Ferenc, a Baker Street Oktatásszervező Kft. tulajdonosa tartott jó
hangulatú kommunikációs és drámajátékokat, melyek során a diákok lazán, játékosan
használták az idegen nyelvet, és nagyon jól érezték magukat!
Esténként idegen nyelvi játékokat játszottunk, nyereményekkel és jutalmakkal – Activity,
Tabu, Scrabble, Dixit és mások, az utolsó este pedig vetélkedő volt a héten tanultakból, az új
szavakból, ismeretekből és eseményekből. Átadtuk a legjobb prezentációért járó díjakat: az
angol Oxford Collocations szótárt Tatár Anna (9.b), a német-magyar szótárt pedig Bársony
Réka (10.a) kapta. A sorrend egyezett a tanárok és a diákok értékelése szerint is, a szakmai
szempontok elemzésével mindenki átgondoltan pontozott.
Az angol és német nyelvű prezentációk első diáit közös képen mutatjuk be:

Az étkezések előtt és után magyarul, angolul és németül imádkoztunk, az esti hálaadó
imádság előtt pedig mindenki felírhatta egy közös, nagy papírra, hogy miért mond aznap
köszönetet.

A 24 diák viselkedését minden meglátogatott helyszínen megdicsérték, ezért továbbítjuk az
elismerést és köszönetünket szüleik felé is. Részlet az étkezéseket biztosító Bakony Hotel
leveléből: „Engedje meg, hogy és is megköszönjem és tolmácsoljam mind a kollégák, mind a
szállóvendégek

elismerését

a

"gyerekek"

illedelmességére

és

fegyelmezettségére

vonatkozóan. Igazán öröm volt a csoporttal dolgozni és tényleg több vendégünk is
megkérdezte, hogy "Honnan érkezett ez a gyerekcsoport, mert annyira tisztelettudóak és
fegyelmezettek?"
A táborban a résztvevők több, a tehetséggondozásssal kapcsolatos kérdőívet is kitöltöttek
(tanulási stratégiákat vizsgáló kérdőív, tehetség öndefiníciós kérdőív, motivációs kérdőív),
melyeket az iskolapszichológus fog kiértékelni, és eredményeit a további közös munka során
használjuk majd fel.
A tábor élményszerű módon hozta közelebb a tudást minden résztvevőhöz. Fejlődött nyelvi,
idegen nyelvi kompetenciájuk, digitális tudásuk, a Bakony tanulmányozása erősítette
természettudományos

kompetenciájukat

(ötvözve

a

geológiai,

biológiai

és

kémiai

ismereteket), a hungarikumok témájának feldolgozása erősítette a nemzeti identitástudatot, a
prezentációkészítés technikájának fejlesztése révén későbbi tanulmányaik során is kiválóan
használható ismeretekre tettek szert, nagyban javult előadókészségük, és bátran
szerepelnek mások előtt.
Az iskola vezetését és tanárait megerősítette ez a tábor abban, hogy jó úton járunk, évről
évre meg kell teremtenünk ezeket az alkalmakat arra, hogy gazdagodjunk tudásban, hitben
és a közösség megtartó erejében.
Vajnovszky Judit

