Horvát nyelvi sikerek a Váciban!
A Váci Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben 2003 óta tanítják
sikeresen a horvát nyelv és
népismeretet.
Az
oktatási,
nevelési folyamat arra irányul,
hogy az egyes pedagógiai
szakaszoknak
megfelelően
lehetővé tegyék egy olyan nyelvi
tudásszint elérését, amelyet a
mindennapi életben a tanulók
alkalmazni és továbbfejleszteni
tudnak. A közeljövőben e
„kisnyelv”
ismerete
kiváló
lehetőséget
biztosít
hazánk
gazdasági, idegenforgalmi és
külkereskedelmi kapcsolataihoz.

A diákok aktív résztvevői a
Szombathelyi Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
és
a
város
rendezvényeinek.

Sokszínű tevékenységüket tükrözi
hagyománnyá váló szerepléseik a
nemzetiségi napon, a karácsonyi
ünnepségen,
a
Nakovity
szépkiejtési versenyen és a
GRAJAM fesztiválon.

Már az első megmérettetésük is
sikeres
volt,
a
regionális
versenyen, Kópházán, Imre Enikő
első helyezést ért el.

A tavalyi tanévben ellátogattak
Oberwartba, ahol betekinthettek a
három
tannyelvű
oktatási
intézmény
mindennapjaiba,
kötetlen beszélgetésen vehettek
részt. Műsorukkal színesítették a
város adventi programját.
Hosszú
kutatómunka
eredményeként elkészültek a
képzőművészeti alapiskola tanulói
közreműködésével
a
horvát
hagyományokat és népszokásokat
felelevenítő alkotások, melyeket
„vándorkiállításon” tekinthettek
meg
az
érdeklődők
több
helyszínen.

A Hírközlési Minisztériumhoz
sikeres pályázatot nyújtottak be,

minek eredményeként lehetőséget
kaptak két eMagyarország Pont
telephely
működtetésére.
Az
„elektronikus
tanévnyitó”
ünnepségen modern tánccal és
szavalattal mutatkoztak be a
tanulók.
Rendszeresen
színesítik
szerepléseikkel
iskolájuk
programjait. A nyelvet tanító
pedagógus
bemutató
órákat
szervez
a
nyelvszakos
kollégáknak,
óvónőknek
és
természetesen a szülőknek is.

A gyerekek minden évben nyílt
napon játékos formában mutatják
be
tudásukat.
A
szülők
módszertani tájékoztatást kapnak
a horvát nyelv oktatásáról.

Az optimális oktatási feltételeket
pályázati úton valósítják meg. Így
sikerült a Tempus Közalapítvány
által kiírt pályázaton nyert
összegből
a
legmodernebb
médiaeszközöket, könyveket és
oktatási
segédanyagokat
megvásárolni. A Nemzeti Civil
Alapprogramtól, a Szombathelyi
Horvát
Kisebbségi
Önkormányzattól
és
a
Szombathelyi
Horvátok
Egyesületétől kapott támogatásból
olyan
otthonos,
barátságos

légkörű nyelvi szaktantermet
alakítottak ki, amelyben kiváló
körülmények között tanulhatnak a
nyelvi csoportok.

Az eMagyarország Pont termében
létrehozott nyelvi sarokban a
Szombathelyi Horvát Kisebbségi
Önkormányzattól
kapott
íróasztalok és a Polgármesteri
Hivatal által ajándékozott fotelok
teszik lehetővé a kényelmes
oktatást, és a nagyobb teret
igénylő
mozgásosés
szerepjátékok gyakorlását.

Az iskola vezetősége ifjúsági és
felnőtt
nyelvtanfolyamot
szervezett szülők és hozzátartozók
számára, valamint nemzetiségi
ruhát varrattak a gyerekeknek az
Országos Horvát Önkormányzat
és
a
MNEKK
anyagi
támogatásával.
Szoros kapcsolat épült ki a
Mesevár
Óvoda
horvát
csoportjával.
Az iskola 25 éves jubileuma
alkalmából meghirdetett nyelvi
vetélkedősorozat
zárásaként
nagysikerű
horvát
táncházat
szerveztek. A nagy érdeklődésre
való tekintettel következő tanévtől
pályázaton nyert összegből horvát
tánctanulást indítanak.

Modern tánccal léptek
jubileumi ünnepségen.

fel

a

Terveik között szerepel, hogy
tanév elején egy hosszú hétvégét
töltenek el tanítványaikkal és
szüleikkel a horvát tengerparton.

Elkészült az iskola honlapja,
amelyen részletes tájékoztatást
kaphatnak az érdeklődők az iskola
pedagógiai
programjáról
és
specialitásairól.
Elérhetőség: www.vaci-iskola.hu.

