
 
 

 
    

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134 
„Egy lépéssel tovább!  
– Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban.” 

Teskándi Csukás István Általános Iskola 
KLIK 184033 
8991 Teskánd, Rákóczi u. 31. 
email: teskandiskola@gmail.com 
tel.: 92/570-020 

 
Tisztelt Szülők ! 

 
A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-1134 számú „Egy lépéssel tovább” – Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-
suliban” elnevezésű pályázati projekt keretében a 2019/20-as tanévben német nyelvi tábort 
szervezünk a Teskándi Csukás István Általános Iskola tanulói részére 15 fő részvételével.  
A táborban megvalósuló idegen nyelvi szakmai programok alkalmazható tudásszintje miatt 
elsősorban a felső tagozatos tanulókat várjuk!  
 
A tábor időpontja: 2020. június 22-26. (hétfő – péntek) 
A napi tevékenységek 8:00-16.00 között valósulnak meg, szállást a program nem tartalmaz.  

Helyszín: 8992 Boncodfölde, Faluház (Dózsa György u. 10)  

Szakmai programok elemei napi 4x45 perces foglalkozások keretében valósulnak meg: 
• projektmunka kis csoportos foglalkozás keretében  
• beszélgetés, interjú készítése anyanyelvi vendéggel  
• Német nyelvű Ki-mit-tud? vetélkedő (ismert dalok, történetek feldolgozása, stb.)   
• szituációs játékok, képleírás fejlesztése 
• táborzáró drámajáték bemutató a szülőknek 

 
Egyéb programok: délutáni szabadidős programok is gazdagítják a tevékenységek sorát: 

• strandolás  
• kirándulás vonattal Zalalövőre 
• kerékpártúra 
• szabad játékválasztás 

A tanulói költség egy hétre 29.000 Ft/fő azaz huszonkilenc ezer forint egy főre. 

A tábori költség részleteinek befizetési határideje:  

1. részlet: ---- 2020. március 31. - 7.000.- Ft 
2. részlet  ----- 2020. április 30.  --- 7.000,- Ft 
3. részlet: ---- 2020. május 31. ---- 7.000,- Ft 
4. részlet: ---- 2020. június 6. ----- 8.000,- Ft 

Az összköltség tartalmazza a háromszori étkezést és a programokon való részvételt, buszos szállítást.  
A befizetett költségek visszatérítésére csak új jelentkező bevonása esetén van lehetőség. A Zalaegerszegi 
Tankerület támogatásának függvényében ez az összeg csökkenhet, amelyről a júniusi részlet befizetésig 
informáljuk Önöket! Túljelentkezés esetén pedagógiai szempontok döntenek a csoport kialakításánál. 
 
A szülői levél visszaküldési határideje: 2020. február 28.      
 
A „NÉMET NYELVI TÁBOR” programján…………………………………………................. nevű 
       gyermekem részt vesz. 
 
 
  _______________________________ 
  szülő aláírása 
Teskánd, 2020. február 20.        
      
     A szervező intézmény 


