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Már évek óta hagyomány iskolánkban, hogy részt veszünk Ausztriában szervezett a német 

nyelv tanulását segítő egy hetes (6 éjszakás) táborozáson. Iskolánk 2004 óta a Comenius 

nemzetközi együttműködési programban vett részt 2010-ig, az idei évben ennek 

hiánypótlásaként használtuk ki ezt a lehetőséget a német nyelvtanulás népszerűsítésére és 

tökéletesítésére. 

Az idén Ausztriában Bad Goisernben került megszervezésre ez a tábor, ahol részt vett 

iskolánk 11 tanulója és egy kísérő tanárja. Ezen a táborozáson a mi iskolánk mellet, részt vett 

még két másik iskola is (Nagykovácsi és Budaörs). A tábort önköltséges alapon szervezték 

busszal. A legfontosabb célkitűzés a német nyelv kommunikatív gyakorlása anyanyelvi 

tanárok irányításával. Ami napi 3 tanóra keretén belül került sor délutánonként, különböző 

tudásszintű csoportokban a Bad Ischl-i Gimnáziumban. 

A délelőtti kirándulások és a szabadidős foglalkozások alkalmával is különböző nyelvi 

feladatokat kaptak tanulóink. Az itt töltött egy hét alatt megpróbálunk érdekes programot 

szervezni és sikerült tanulóinkat részben Felső-Ausztria értékeivel megismertetni. Első 

délután szálláshelyünk Bad Goisern városával ismerkedtünk. Második délelőtt az iskola 

városa Bad Ischl feladatokkal tarkított felfedezésével és a Kaiservilla megtekintésével 

folytatódott. A harmadik délelőtt A Traun-tó déli részén található Gmunden városkában 

jártunk, ahol Ausztria leghíresebb kerámiagyárát látogattuk meg. Negyedik alkalommal 

Salzburg mellett Hallein/Bad Dürrheim-ban egy sóbányát néztük meg, ahol a sóbányászat 

titkaival ismerkedtünk, és a bányavájat átvezetett bennünket 15-20 percre Németországba is. 

Ötödik napon Salzkammergut legszebb ékszerdobozaként ismert Hallstatt városkát fedeztük 

fel a híres Beinhaus megtekintésével. Az utolsó nap Salzburg városában jártunk, ahol először 

Hellbrunn szökőkútjai tréfáltak meg minket, majd a városba beérve a várban sétáltunk. A 

Dóm megtekintése után ellátogattunk a híres zeneszerző Mozart szülőházába is. 

A táborozás teljes sikerrel zárult. A szervezés tökéletesre sikeredett, a gyerekek részvétele 

minden programban kimagasló volt. A tervezett kirándulások alkalmával minden a 

legnagyobb rendben zajlott. A tanulók nagyon jó véleménnyel voltak a táborban eltöltött 

napokról. Ezt kifejezésre juttatták az osztályokban tartott élménybeszámolóikon. 

 

Budapest,2012-05-13     Bánné Zöld Katalin 


