
 

Neumann English Camp 2013 

 

2013. június 28-án, pénteken sikeresen lezárult a Neumann János Középiskola és Kollégium 

„Tehetséggondozó Nyelvi Tábora”, ami 10 napon át fogadta az okosodni vágyó kisgimnazistákat. A tábor 

programjait a „Nemzeti Tehetség Program kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák 

tehetségsegítő programjainak a támogatására kiírt pályázatának az elnyerésével tudta finanszírozni az iskola.  

A Neumann English Camp 2013 

az Emberi Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi  

Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-KKT-12-B-P-13 kódszámú pályázat támogatásával 

valósult meg. A támogatás összege: 900000 Ft. 

 

      

 

A hatosztályos képzésben részt vevő gyerekek számára ez a nyertes pályázat lehetőséget biztosított 

arra, hogy a kisgimnazisták egyre bővülő csapata tartalmas nyári elfoglaltságot találjon magának. A táborra 

szép számmal jelentkeztek a 7. K, 8. K és 9. K osztályokból, és nyelvi fejlődésüket az iskola nyelvtanárai 

egyengették. Hetente 24 kisdiák lelte örömét a formabontó nyelvórákban, a remek délutáni programokban és 

a Szent Lőrinc Középiskola konyháján készült finom ebédekben. 

A napi szókincsfejlesztés 5 témakörre épült: hétfőn délelőtt, a tanórákon a lakóhellyel, épületekkel és 

intézményekkel kapcsolatos kifejezéseket ismerték meg a gyerekek. Délután ez a tudás tovább mélyült az 

angol nyelven megtartott városnézés alatt. Kedden délelőtt, sok mindent tanultak a diákok angolul a 

szabadidő eltöltéséről és a különböző hobbikról. A témát még érdekesebbé tette Samu, Dávid Dorottya 12. E 

osztályos tanuló terápiás kutyája és Farkas Marcell 12. E osztályos diák küzdősportokról tartott angol nyelvű 

előadása. Ebéd után a csoport ellátogatott Bródy Sándor Könyvtár Idegen Nyelvi Részlegébe, ahol a tanulók 

részt vettek egy könyvtárhasználati órán. A diákok nagy része be is iratkozott a könyvtárba, és angol nyelvű 

olvasnivalót kölcsönzött.  

 

    



 

Szerdán a környezetvédelemé volt a főszerep, hiszen a csapat kirándulni ment Poroszlóra, az 

Ökoparkba, ahol a tanösvényen, a kishajóban és a játék-tónál is angolul beszéltek velük a pedagógusok.  

Csütörtökön a média, és a kommunikáció kapta a főszerepet. A tanórákon a gyerekek megismerték 

az angol újságnyelvet, beszélgettek az internet használatáról, majd Turay Zoltán tartott bevezetést a média 

misztikus világába, és mesélt megindító történeteket a hős hegymászóról, Erőss Zsoltról. Pénteken jókat 

beszélgettek a kisgimnazisták nemzetünk piros betűs eseményeiről, illetve a családi körben megtartott 

ünnepekről. Délután Dr. Tarnóc András, az EKF Amerikanisztika Tanszékének vezetője tartott előadást 

angolul „Az amerikai hősök és az amerikai álom” beteljesülésének a kapcsolatáról.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Miért is volt hasznos ez a tábor? Sokat fejlődött a nyelvtudásunk, az osztálytársainkkal és 

tanárainkkal még mélyebb kapcsolatot alakítottunk ki, és szerintem a leendő 7. K osztály diákjai közül a 

tábor résztvevői már nem fognak azon izgulni szeptemberben, hogy milyenek lesznek az új osztálytársak, ők 

már barátként fogják egymást üdvözölni.” – mondta Kovács Kristóf 9. K osztályos tanuló.   

 

 

                           


