
2022. október 2-7. „Német tábor” Turnersee – Eberndorf – Klagenfurt - Wörthersee 

2022. őszén végre újra indult a „NÉMET TÁBOR” programja. Úticélunk a Turnersee partja 
volt, ahol Obersammelsdorfban, a Hotel am See szállodában laktunk, és  Eberndorfban a Neue 
Mittelschule iskolában napi négy órában tanultunk anyanyelvi tanárainkkal. 

A német nyelvi hét nem helyettesíti a németórákat, de kiegészítve az ott szerezhető tudást, egy 
olyan területen nyújt többet a gyerekeknek, amit az iskolában nem tudunk megadni. 
Egy ilyen út nem egy városnéző kirándulás, nem vakáció. A hangsúly a német nyelv 
használatán, a tanuláson és a nyelvi környezeten van. A feladatokat tervezve, előre 
meghatározott módon állítjuk össze. Az iskolában a német anyanyelvű tanárok beszélnek és 
kérdeznek, a boltban, ha vásárolni akarunk, ha el akarunk olvasni egy plakátot, a szállodában, 
ha kérni akarunk valamit, használni kell a német nyelvet. A nyelvi környezetnek köszönhetően 
az is használja a nyelvet, aki korábban nem érzett elég bátorságot megszólalni. Elkezdtünk 
megismerni egy országot, az embereket, akik ott élnek, a kulturális kincseket. A gyerekek 
kérdésemre adott válaszaiból kiderült, hogy a német nyelv használatán kívül fejlődtek 
önállóságban, csoportmunkában, másokkal együttműködésben, információk keresésében. 
Szabályokat alkotni, és szabályokat elfogadni, együttműködni, csapatot vezetni, felelősséget 
vállalni, segíteni és a segítséget elfogadni – mind olyan készség, feladat, amit a covid miatti 
elkülönülés miatt a gyerekeknek is újra kellett tanulni. 
 
 Mit láttunk? 
Október 2-án érkeztünk meg a délutáni órákban a Turnersee partján található Obersammelsdorf 
városkába. Szállásunk csodálatos környezetben, egy hegyekkel körülvett tó partján volt. 

 
Október 3-án a közelben található madárparkba (http://www.vogelpark.at/) látogattunk.  

 
Az időjárás csodálatos volt, akárcsak a hangulatunk. A parkban különleges ragadozó madarak 
fogadtak bennünket. 
Október 4-én a Hochosterwitzi várat kerestük fel. (https://www.burg-hochosterwitz.com/) 
Megcsodáltuk 14 kapuját, a kilátást a környékre. Idegenvezetőnktől sok érdekességet 
megtudtunk a vár történetéről, a Khevenhüller családról, akik ma is birtokolják az épületet. 



 
Október 5-én Landskronba (látogattunk, ahol a várban ragadozó madarakról hallgattunk meg 
egy érdekes előadást. Láttunk hollót, sólymot, sast repülni és zsákmányt ejteni. Nemcsak 
látványos bemutatón vehettünk részt, de azt is megtudtuk, hogy ezek a madarak szigorú 
védelem alatt állnak. 
 
Október 6-án egész napos kirándulást tettünk ragyogó napsütésben a Wörthi-tó partján. 
Karintia fővárosában, Klagenfurtban, a Minimundus várt minket, ahol szó szerint egy nap 
alatt bejártuk az egész világot.  

 
Ezután hajóval indultunk tovább Maria Wörth felé.  

  
 
Következő állomásunk a Pyramidenkogel kilátó volt, ahonnan csodálatos panoráma tárult 
elénk. 

 



Mit tanultunk? 
Délelőttönként Eberndorfban a Neue Mittelschule iskolában napi négy órában tanultak a 
gyerekek anyanyelvi tanárokkal. Sok jó élményt és új ismereteket adtak az órák, ahogy a 
beszámolókat olvastam. A tanárokkal már korábban felvettük a kapcsolatot és megbeszéltük a 
hét oktatási programját. A hangsúly nem a nyelvtanon, hanem a nyelv használatán volt. A 
három csoportot nyelvi szintek szerint osztottuk be. A tanárok a tanítás végén beszámoltak a 
tapasztalataikról, miszerint a gyerekek fegyelmezettek és közreműködők voltak. Mindenki 
megszólalt, beszélt, ki tudta fejezni a gondolatait, kérdezett, válaszolt. 
Minden este tanultunk, összefoglaltuk az aznap látottakat. A csapatok az utolsó esti fellépésre 
készültek, ahol a Wörthi-tó keletkezésének és Klagenfurt kialakulásának mondáját dolgozták 
fel a gyerekek németül. Nagyon sok humoros megoldás született, érdemes volt sokat készülni 
rá. 
Eredmény, hogy mindenki fejlődött, a saját szintjéhez képest, nyelvileg és emberileg is. 
Ilkeiné Kupai Valéria 
Némettanár 

  
 



 
 

  


