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Szakmai beszámoló 

 

Az Anyanyelvi Olvasótábor másodszor került megrendezésre Horvátországban Pag szigeten 
lévő Vlašićiben (Zavicaj Panzió). Minden nap 7.30-kor volt az ébresztő amit 8.00 órakor a 
reggeli követett. A strandolásra 9.00-11.30 volt lehetőség. 12.30-kor ebédeltünk, majd rövid 
pihenő következett. 13.30-15.30-ig naponta két 45 perces csoportfoglalkozásra került sor 
(nyelvgyakorlat, népismeret). A nyelvi foglalkozásokon, szövegértés, szövegalkotás, 
kommunikációs helyzetnek megfelelő beszéd továbbfejlesztése is szerepelt. A foglalkozások 
alatt fontos szerepet kapott az írásbeli kifejezőképesség is, mert a tanulóknak alkotó módon 
kellett beszámolniuk a napi programjukról. Az anyaországgal kapcsolatos ismeretek bővítését 
a tábor programjába beépített kirándulásokkal (Pag, Zadar városok nevezettességeinek 
megtekintése) NP Krka, Visovac történelmének és földrajzának, állat és növényvilágának 
horvát nyelven történő megismerésével valósítottuk meg.  

A táborozás elérte célját: anyanyelvi környezetben lett megvalósítva. A kapcsolatteremtés 
beszélő - hallgató között (pl. kapcsolatfelvétel, kérés, kérdés, beszélgetés a személyzettel, 
piacon, boltban, panzióban, pénzváltóban, idegenvezetés). Ebből kifolyólag az anyanyelv 
használata 100%-os volt. Ezekkel a helyzetekkel motiváltabbá tettük a gyerekeket. A nyelvi 
foglalkozásokkal nőtt a gyerekek kifejezőképessége. Szívesebben tanulják a horvát nyelvet, 
pozitív megerősítést kapnak a horvát nyelv használatának fontosságáról. 

 

Blázsevné Dervár Veronika 

Gálityné Gorjánácz Éva 
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Stručno izvješće 

 

Od 25.06. do 02.07.2017. učenici santovačke i pečuške hrvatske škole, njih 40 sa svojim učiteljima i 

nastavnicima proveli su prekrasnih tjedan dana na Jadranskom moru, na otoku Pagu, u Vlašićima. 

Santovačka hrvatska osnovna škola je omogućila boravak našim učenicima od 4.-8. razreda u Zavičaju, 

odmaralištu Hrvata u Mađarskoj, putem natječaja raspisanog od strane Ministarstva ljudskih resursa 

Fonda za razvoj ljudskih potencijala. Imali su tri izleta u grad Pag i Zadar, i cjelodnevni izlet u NP Krka. 

Đaci su svakog dana prije podne imali jezične vježbe i radili su po sekcijama. Svako je mogao birati ples 

(flah mob, novinarstvo, ručni rad, dramsku i glazbenu radionicu. Poslije ručka, nakon malog predaha, 

odlazili su na plažu, uživali u sunčanju, kupanju, traženju školjki. Navečer su svi sudionici kampa zajedno 

pjevali i družili se. Vrhunac druženja je bio pidžama party, svečani program i tulumarenje na završnoj 

večeri koji će im ostati u trajnom sjećanju. 

Veronika D. Blažev 
Eva G. Galić 
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