„Szemed, füled nyitva legyen! – Tarisznyával az Őrségben”
A tábor helyszíne: Hegyhátszentjakab – Szent Jakab Turistaház
Időpontja: 2013. június 30 – július 05. (hat nap öt éjszaka)
Résztvevők: 25 diák (5-7. osztályosok) + 3 kísérő tanár
A résztvevő diákok kiválasztásnak szempontja volt: valamely területen kiemelkedő tehetségű
diák (az év közben elért versenyeredmények).
A tanárok: Novák Kovács Zsolt (természettudományok, személyiségfejlesztés); Horváthné
Szabó Judit (sport, személyiségfejlesztés, szociális kompetenciák); Barabás Irén (művészetek,
humán tudományok, kommunikációs kompetenciák)
A tervezett programot megvalósítottuk. Eltérés a tervezett programtól abban van, hogy az
egyes programok sorrendje a helyszín fogadóképessége miatt és a meleg időjárás miatt
felcserélődött, illetve kiegészült.
2013. június 30. – A tervezett programmal egyezik
A nap mottója: „Hűha!”
8 óra: Indulás Sárbogárdról Hegyhátszentjakabra bérelt autóbusszal
Útközben: A keszthelyi Festetics-kastély és a Festetics Imre Vadaspark megtekintése
Tevékenységek: Kiselőadások a kastélyról (előre kiosztott szempontok alapján), vezetővel a
kastély megtekintése, tapasztalati úton élményszerzés, megismerkedés az őshonos állatokkal
(tanulói feladat: fényképek készítése)
16 óra: Érkezés a szállásra, elhelyezkedés
18 óra: Vacsora
19 óra: A tábori szabályok megbeszélése (a közösségi léthez, a konfliktusok elkerüléséhez
szükséges mindenki által betartandó szabályok rögzítése, kifüggesztése a közösségi helyiségben).
Tanári irányítással a célcsoport egésze részt vett a feladatban. Az ötletbörzéből a tábori szabályok
kialakítása volt a cél.
20 órától a nap programjának értékelése. Beszélgetés tábortűz mellett, fakultatív programok.
21 órától készülődés a lefekvéshez.
22 óra: Villanyoltás (esti mesével).

2013. július 01.
– a július 4-re tervezett program előre került, kiegészül a
élményfürdőzéssel a nagy meleg miatt (tervezetten sportprogramok)
A nap mottója: „Így is lehet!?”
8 óra: Ébresztő, reggeli torna a szabadban, reggeli tisztálkodás, szobarend.
9 óra: Reggeli, utána a nap programjának a megbeszélése
10 óra: Indulás Lentibe.
Tevékenység: Utazás kisvasúttal Lentiből Csömödérre és vissza. Cél a természeti szép felfedezése
más szemszögből. A túlnyomóan autóval utazó diákok számára a kisvasút nyújtotta élmény
megismertetése.
13 óra: Ebéd
14 órától fürdőzés a lenti élményfürdőben
18 óra: Vacsora
19 órától a nap programjának értékelése. Fakultatív programok.
21 órától készülődés a lefekvéshez.
22 óra: Villanyoltás (esti mesével).

2013. július 02.
A nap mottója: „Mindent a szemnek, a fülnek és a kéznek!”
7 óra 30 perc: Ébresztő, reggeli torna a szabadban, reggeli tisztálkodás, szobarend.
8 óra 30 perc: Reggeli, utána a nap programjának a megbeszélése
9 óra: Ismerkedés a fazekas mesterséggel. (Tervezetten délutánra ezen a napon.)
Tevékenység: A tanulók szakember segítségével tanulták meg a korongozást. Mindenki önállóan
készített egy munkát, amit haza is vihetett. Cél: tapasztalati úton élményszerzés, készségfejlesztés
13 óra: Ebéd
14 óra: Kirándulás Zalaegerszegre a Göcseji Falumúzeumba (Tervezetten július 3-án délelőtt
más környékbeli településekkel)
18 óra: Vacsora
19 órától közösségépítő és személyiségfejlesztő játékok. Tanári irányítással a célcsoport egésze
részt vett a feladatban. Csoportos és páros feladatok megoldása.
21 órától készülődés a lefekvéshez.

22 óra: Villanyoltás (esti mesével).
2013. július 03. (Megegyezik a tervezett progranmmal, csak egy nappal csúszott, július
2-ra tervezett)
A nap mottója: „Bevállalom!”
7 óra 30 perc: Ébresztő, reggeli torna a szabadban, reggeli tisztálkodás, szobarend.
8 óra 30 perc: Reggeli, utána a nap programjának a megbeszélése
9 óra 30 perc: Indulás a márokföldi kalandparkba
Tevékenység: A kalandpark biztonságos, mégis kihívást jelentő feladatainak a megoldása
szakember irányításával. Cél: a tanulók vállalkozó kedvének, önbizalmának fejlesztése (ezek
nélkülözhetetlenek a mai világban), az egyensúlyérzék és a fizikai állóképesség fejlesztése.
14 óra: Ebéd
15 órától strandolás a Vadása-tónál, horgászat.
19 óra: Vacsora
20 órától a nap programjának értékelése. Élménybeszámoló. Fakultatív programok.
22 órától készülődés a lefekvéshez.
23 óra: Villanyoltás (esti mesével).

2013. július 04.
A nap mottója: „Heuréka!”
7 óra 30 perc: Ébresztő, reggeli torna a szabadban, reggeli tisztálkodás, szobarend.
8 óra 30 perc: Reggeli, utána a nap programjának a megbeszélése
9 óra 30 perc: Túra az Őrségi Nemzeti Park területén. (Július 1-jére tervezett program)
Tevékenység: A tanösvény bejárása. A tanulók előre összeállított feladatlapok segítségével
önállóan vagy kisebb csoportokban fedezik fel az Őrség növény- és állatvilágát, fényképeket
készítenek. A tanösvény bejárása után a feladatok közös megbeszélése. A tapasztalatok
összegzése.
13 óra: Ebéd
14 órától sportfoglalkozások
16 órától készülés az esti programokra: vetélkedő a szerzett ismeretekből, „Ki mit tud?”,
bográcsozás, grillezés, tábortűz. (Megegyezik a tervezett programokkal.)

23 órától készülés a lefekvéshez
24 óra: Villanyoltás.
2013. július 05.
A nap mottója: „A tarisznyámban hazaviszem…” (A tervezett programmal
megegyezik)

8 óra: Ébresztő, reggeli tisztálkodás
9 óra: Reggeli, utána csomagolás, a szobák rendbe tétele
10 óra: A tábor munkájának értékelése. A jelképes tarisznyába tett ismeretek számbavétele.
A tábor során készített fényképek megtekintése. A tábori naplóba írt bejegyzések felolvasása.
Élménybeszámoló.
12 óra: Ebéd
13 óra: Hazaindulás
16 óra: Érkezés Sárbogárdra

A tábor ideje alatt a diákok fényképeket készítettek, digitális naplót vezettek laptopon, tabletteken
és mobiltelefonokon. A tábor után hagyományos módon (kézírással) egyénileg kirándulási naplót
készítettek. Cél: az anyanyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése, az emlékek gyűjtése.

