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A  program  illeszkedik  a  hazai  nemzetiségi  oktatásban  résztvevő  tanulók  tantervéhez,

szolgálja az anyanyelvi  nyelvismeretek,  a nemzetiségi  népismeret bővítését,  a nemzetiségi

kulturális hagyományok továbbadását, ápolását.

A  tábor  célja  a  horvát  identitás  megélése  anyanyelvi  környezetben,  a  horvát  nyelvi

kommunikáció  gyakorlása,  az  Adriai-tenger  élővilágának  megismerése,  a  Horvátországgal

kapcsolatos  természeti  és  történelmi  ismeretek  összekapcsolása.  Várható  eredménye  a

diákok  tárgyi  és  nyelvi  tudásának  növekedése,  a  horvátsággal  kapcsolatok  ismeretek

megszerzése iránti motiváció erősödése. Mivel a kópházi iskolában horvát kétnyelvű oktatás

folyik, és a természetismerettel kapcsolatos tantárgyakat is kétnyelvűen oktatják, különösen

hasznos, hogy ezeket az ismereteket horvát nyelvi környezetben, valós „terepen” szerezhetik

meg, és gyakorolhatják. Mivel a kópházi horvátok az Adriai-tenger vidékéről érkeztek mintegy

500 évvel ezelőtt-ez egy történelmi utazás is az időben. Tanulóink a program során koruknak

megfelelő horvát nyelvű programokon vettek részt. Hasznos volt számukra, hogy az általunk

tanított  nyelven  olyan  emberekkel  sportolhattak,  játszhattak,  tanulhattak  együtt  akiknek

anyanyelvük a horvát nyelv. A programokat mind saját diákjaink, mind a táborban résztvevő

többi horvát  diák élvezték, és örömmel vettek részt bennük. Barátkoztak, horvát népdalokat

és  néhány  tánclépést  is  megtanultak.  Mivel  iskolánk horvát  nemzetiségi  nyelven  oktat,  a

Dramalj városában tanultakat diákjaink itthon is kamatoztathatják.

Az egyik nap a táborozók hajókiránduláson vettek részt, melynek egyik állomás a Krk sziget

egyik városa, Vrbnik volt, ahol a diákok megismerkedhettek a horvát kultúra emlékeivel és

végigsétálhattak  az  ország  legszűkebb  utcáján  is.  Másnap  a  szomszéd  várost  Crikvenica-t

látogattuk meg. Az Aquarium megtekintése után városnéző sétára mentünk, melynek során a

gyerekek megélhették egy tengerparti -valamikori halászfalu- hangulatát.

Sok gyermeknek élmény volt a finom tengeri halak megízlelése is.

További képek megtekinthetők a www.nakovich.hu és az iskola facebook-oldalán.
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