
ÖKOTÁBOR 2.  
2014. június 23-27. Püspökszentlászló  

 

Szakmai beszámoló 

Pedagógiai célok: 

• a tanulók biológiai, földrajzi, történelmi ismereteinek elmélyítése 
• az ember és a természet harmonikus együttélésének megtapasztalása 
• a kíváncsiság, a felfedezési vágy képességének erősítése 
• természettudományos kompetenciák fejlesztése: a természeti értékek 

felkutatása, védelme, megőrzése 
• életviteli kompetencia fejlesztése: pontosság, kitartó munka, munkára való 

nevelés (a tábori feladatok életkori sajátosságaiknak megfelelő elosztása), 
önállóságra nevelés 

• szociális kompetencia fejlesztése: problémamegoldó képesség fejlesztése, 
érzelmi intelligencia fejlesztése 

• szociális-életviteli kompetencia fejlesztése: a meglévő tapasztalatok, ismeretek 
alkalmazása, a segítségadás és gondozás képességének fejlesztése 

• szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése: társakkal való 
együttműködés, feladatvállalás (közösségépítés, felelősségvállalás, másokra 
odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés), kritikai gondolkodás, kreatív 
gondolkodás, cselekvőképesség, pozitív érzelmek átélése, lelkesedés, 
büszkeség, hazánk (a Mecsek) tájainak, szépségeinek megismerése, a nemzeti 
öntudat megalapozása 

• anyanyelvi kompetencia fejlesztése: kreatív szövegalkotás, lényegkiemelés, 
szöveg értelmezése, beszédkészség, szóhasználat, vitakészség fejlesztése 

• személyes kompetencia fejlesztése: egészséges életvitel, önkritika 
• a tanult ismeretek alkalmazása új helyzetekben, alkalmazkodás az új 

körülményekhez 
• esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése 
• megfigyelő, elemző, összehasonlító, térbeli tájékozódó képesség fejlesztése 
•  állóképesség, erő és ügyesség fejlesztése 
• akarati tulajdonságok fejlesztése, szabályok betartására nevelés 

Pedagógiai célok megvalósulása:  

A táborhely és a megvalósított programok megfelelőnek bizonyultak célunk elérésére. Az 
ÖKO-tábor célkitűzése, hogy tanulóink megismerjék hazánk különböző tájegységeit, s a 
táborozás során erősödjön, tudatosodjon bennük a környezetbarát magatartás. Fontos, hogy a 
természeti értékek mellett felfedezzék a táj kultúráját és történelmi múltját. Bízunk abban, 
hogy a táborban átélt élmények hatására maradandóvá válik számukra az itt megismert 
természeti és kulturális környezet.  

A túrák során gyakorolhatták a természetbarát viselkedést.  

Túrát szerveztünk a püspökszentlászlói arborétumba, a Diós-kúthoz, Óbányára és 
Kisújbányára. Útközben nagy meglepetésünkre csak kevés szemetet kellett összeszednünk. 
Tiszta, rendezett környezet fogadott bennünket. Fokozottan védett természetvédelmi 



területeken jártunk, amelyek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága alá tartoznak. Az 
igazgatóság a természetvédelmi őrökön keresztül nagyon rendben, igényesen, tisztán tartja 
ezeket a túraútvonalakat, patakokat, a források környékét. Lekaszált fű, tiszta ösvények vártak 
bennünket. A védett növényeket csak fotókon vittük haza. A ganajtúró bogarat, gyíkokat, 
szarvasbogarat, lepkéket meghatározás után elengedtük. A túrák során a saját szemetünket 
mindig hazavittük. A gyerekeknek lehetőségük volt turista térképek segítségével tájékozódni. 
Gyakorolhatták a turistajelek felismerését, felfedezését. Ezekkel biztosítottuk tájékozódási 
képességük fejlődését. Bodó János természetőr vezetett bennünket a nagytúránkon, az 
Óbánya- Kisújbánya közötti 11 km-es útvonalon. Az ösvényen  meg-megállva 
madárhangokra hívta fel a gyerekek figyelmét. Közben a Mecsek jellegzetes fafajtáit is 
megmutatta: a bükköt, a gyertyánt, a tölgyet, hegyi juhart. A 2014-es év fáját a mezei juhart is 
láthattuk. A hegyi billegetőt több alkalommal közelebbről is megfigyelhettük.  

A közösségben való helyes viselkedés is elvárás volt számunkra.   

- Az étteremben a kulturált étkezés  
- Az időpontok betartása 
- Az önellátás gyakorlása 
- Saját maguk és környezetük rendbe tétele 
- Játék közbeni konfliktusok feloldása 
- Úttesten való közlekedés szabályainak betartása 
- Egymásra való odafigyelés, tolerancia 

Véleményünk szerint a kitűzött célokat sikerült megvalósítanunk. Az értékelés során azt a 
tapasztalatot szűrtük le, hogy jól döntöttünk akkor, amikor az alsóbb évfolyamokból 
válogattuk be a gyerekeket. Csak néhány 7. ill. 8. osztályos gyereket vittünk, így főleg 4. és 5. 
osztályosok képezték a táboros csapatot.  Megbizonyosodhattunk afelől, hogy a kisebb 
korosztály még érdeklődőbb, befogadóbb, aktívabb. Semmiféle magatartási probléma nem 
merült fel az 5 nap alatt, valóban kiélvezhették a tábori élet minden percét.  

Mindannyiunk számára bizonyított tény, hogy jó hangulatú, élményekben gazdag 
tevékenységekkel könnyebben érhetünk el eredményt. Az egészséges környezetben eltöltött 
idő alatt, kellő önállóságot biztosítva diákjainknak, megismerhették egymást, és saját 
magukban is új, értékes tulajdonságokat fedezhettek fel. 

Tantárgyi integráció teljesülése: 

A biológia és a földrajz tantárgyhoz köthető integráció a legtöbb programunkban teljesült.  

• látogatás a Püspökszentlászlói Arborétumba 
• túrázás a Diós-kúthoz 
• túravezetővel végigjártuk a Kisújbánya és Óbánya közti tanösvényt 
• megtekintettük a Csepegő sziklát és a Ferde vízesést 
• madárhangok felismerése, a jellegzetes mecseki fafajták megtanulása 
• a Mecsek turista térképének használata, tájolás iránytűvel 
• az Abaligeti Cseppkőbarlang megtekintése 

A történelem tantárgyhoz köthető integráció: 

• a Szigetvári vár megtekintése 
• múzeumlátogatás, középkori viseletek felpróbálása 
•  az interaktív fegyverbemutató  
• Szent László szobor megtekintése Püspökszentlászlón 

Művészettörténet, rajz tantárgyhoz köthető integráció: 



• üvegfestés  
• pasztellkép készítése 

Testnevelés, sport:  

• focimeccs a hosszúhetényi iskolásokkal 
• kosárlabda  
• számháború 
• túrák 
• vetélkedőn való célba dobás 
• reggeli torna, futás 

Magyar nyelv és irodalom:  

• értékelés írása a tábori élményekről 
• dalszövegírás  
• versírás  
• Aktivity 

Tábor Programja: 

Június 23. hétfő 

1. nap     6.45  - gyülekező az iskolánál 

           7.00  - indulás Balatonszabadiból 

          10.00  - Szigetvár (Vármúzeum, fegyverbemutató kb. 1.5 óra) 

          13.00  - Hosszúhetény (ebéd) 

          14.00  - Püspökszentlászló (szállás elfoglalása) 

                      - Arborétum, Szent László szobor, geoláda keresése 

Ökoprogram: Igényes természeti és épített környezetben tevékenykedhetnek, lakhatnak a 
gyerekek 5 napon keresztül. Az arborétum Püspökszentlászló legszebb pontja. Itt geoládát 
kereshetnek. A kíváncsiság, az új iránti érdeklődés, a felfedezési vágy minden gyerek sajátja. 
A geocaching az Egyesült Államokból elindított szabadidős tevékenység, melynek lényege, 
hogy egy lezárt dobozt a természetbarát túrázó egy felfedezésre érdemes helyen elrejt, majd 
ennek a helynek a koordinátáit egy GPS-sel rögzíti. Az adatokat a geocaching nemzetközi 
honlapján feltölti. A nemzetközi lap mindenki számára hozzáférhető. Mindannyiunkban él a 
kincskeresők szenvedélye, s ezért gondoljuk, hogy a geoláda megtalálása igazi öröm lesz 
annak, aki megtalálja.  

          18.00  - vacsora (meleg) 

                      - játék 

          22.00  - takarodó 

Június 24. kedd 

2. nap      7.00   - ébresztő, reggeli torna 



            7.30   - reggeli + (hidegcsomag ebédre) 

            8.30   - egész napos kirándulás Óbányára és Kisújbányára 

Ökoprogram: A túra során lehetőségük van a gyerekeknek, hogy megtanuljanak tájékozódni, 
megismerjék a turistajeleket és megtanulják használni a térképet. Az út során megismerhetik a 
Keleti-Mecsek növény- és állatvilágát, ügyelünk az erdő tisztaságára. A Cigány-hegyi 
kilátóról megfigyelhetik a természeti környezet átalakítását (házak fák helyett). 

           18.00  - vacsora (meleg) 

                       - számháború, rókavadászat, szabad program 

Ez a két program lehetőséget ad arra, hogy fejlesszük a gyerekek állóképességét, 
erőlétét, ügyességét. Megtanít a szabályok betartására, az együttgondolkodásra,  
kíváncsiságukat, felfedezési vágyukat mindkét játék felkeltheti. 

                       - növény meghatározás, gomba spóralenyomat készítése 

           22.00  - takarodó 

Június 25. szerda 

3. nap   7.00   - ébresztő, reggeli torna 

          7.30   - reggeli + (hideg csomag átvétele) 

          9.00   - indulás Pécsre 

        10.00  - Mecsextrém Park (Pécs Árpádtető)  

Ökoprogram:  kötélpálya, mászófal, erdei bob, rodeóbika, 3D karika, X-Jump, lőszimulátor 

Ez a szervezett program segíti, fejleszti egyensúlyérzéküket, gyakorolhatják a 
térképhasználatot, erősíti az akarati tulajdonságukat, néhány eszköz igazi bátorságpróba 
számukra. Egymás biztatásával az empatikus készségük fejlesztése is megtörténik.  

        14.30  - indulás vissza a táborba 

                    - csendes pihenő 

                    - kézműves foglakozások (üvegfestés, origami – újrahasznosított 
alapanyagokkal)) 

        18.00  - vacsora (meleg) 

                    - játék, szabad foglalkozás 

        22.00  - takarodó 

Június 26. csütörtök 

4. nap  7.00   - ébresztő, reggeli torna 

         7.30   - reggeli 



         8.00   - a Mecsek legmagasabb csúcsának megmászása – Zengő 682 m 

Ökoprogram: az előző túrákon megtanultakat tudatosan alkalmazhatják. Ismételten 
lehetőségük van a tájékozódásra, térképhasználatra, iránytűhasználatra, a turistajelzések 
megkeresésére a Mecsek legmagasabb pontjának megmászásával. Cél: a természeti értékek 
védelme. A 4. osztályban környezetismeretből tanultak megerősítése a gyakorlatban.  

        13.00  - ebéd a táborban 

                    - csendes pihenő 

                    - szabad program 

        17.00  - számháború 

        18.00  - vacsora (hideg) 

                    - vetélkedő, ÖKO-TOTÓ 

                    - tábortűz 

        22.30  - takarodó 

Június 27. péntek 

5. nap  7.30   - ébresztő, reggeli torna 

        8.00   - reggeli 

                   - pakolás, takarítás 

                   - a szállás elhagyása 

       10.00  - Pécs Cella Septichora Látogatóközpont 

                   - „Expedíció az időkapszulák nyomában”. 

                     Kalandos felfedezőtúra a pécsi világörökség helyszíneire. (1 órás 
program kb.) 

       12.30  - ebéd (meleg) Orfűn 

Látnivalók a  Kemencés Udvarban:  

Orf űi Tájház  
A Baranya Megyei Néprajzi Múzeum kiállítási anyagával. A Mecsek- Hegyhát tájegység 
múltjának használati tárgyaiból berendezett kiállítás, mely folyamatos bővítés alatt áll. 

Rákosi Ildikó Fotókiállítása (" A mindennapok étrendje" címmel képek régi népi ételekről) 

Serényi László fafaragó a Népművészet mestere állandó kiállítása a Muskátli  
Vendéglőben, mely szomszédos a Kemencés Udvarral és a Tájházzal 

Kemence Kiállítás  
Nyolc működő kemence, melyek az ország különböző tájegységeinek kemencetípusait 
reprezentálják, 



Sütés-főzés eszközei, kiállítás Bemutató a régi népi gasztronómia tárgyi eszközeiből 

Parasztudvar kisállatokkal (birkák, póni, nyuszik, baromfi) 

Sütési bemutató  
A vendég előtt készül és sül a kemencében valami finomság, mindig más, pl. kenyérlángos, 
gyümölcsös lepény, medvehagymás csiga, stb. Mi a medvehagymás langalló készítését fogjuk 
megnézni, és megkóstolni. 

                   - szabadprogram, fagyizás 

       16.00  - Abaliget - Barlangtúra  

A barlang denevérek lakhelye, melyek fokozottan védett állatok. Természetes élőhelyeik 
szűkülése és vadászterületeik csökkenése miatt számuk mára jelentősen megcsappant. 2004-
ben az Abaligeti barlang bejáratától néhány méternyire nyílt meg Magyarország egyetlen, a 
denevérek világát bemutató tematikus kiállítása a Denevérmúzeum. Nagy felbontású fotók, 
makettek, preparált denevérek, számítógépes ismertető és interaktív térkép nyújt betekintést a 
mára már a veszélyeztetett fajok közé tartozó denevérek világába. A látogatók megismerhetik 
a denevérkutatás történetét és eszközeit, a Magyarországon élő denevérfajokat, élőhelyeiket, 
táplálkozási és szaporodási szokásaikat.  

A barlanghoz vezető úton táblák hívják fel a figyelmet arra, hogy figyeljünk az arra közlekedő 
kisbékákra, és ne bántsuk őket. Aktív részesei lehetünk a békamentésnek.  

A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-
gyógybarlang. A víz eróziós tevékenysége által alakított formavilága következtében régebben 
a világ száz természeti csodája közé sorolták. 

A folyamatos kutatások nyomán vált ismertté a gyalogosan, kényelmesen megtekinthető 466 
méteres főág és a három, nehezen járható mellékág. A barlang, az emberi szem számára 
láthatatlanul, ma is változik. Erről a járat teljes hosszában folyó patak gondoskodik. Klímája, 
köszönhetően a 97 %-os páratartalmú levegőnek és a benne található gyulladáscsökkentő 
kalcium-ionoknak a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz 
enyhülést. 

      

       18.00  - indulás haza 

       19.30  - megérkezés az iskolához Balatonszabadiba    

A tábor értékelése 

A tervezett programokat a kétnapos eső miatt módosítani kellett. Csupán egy program maradt 
el, de helyette kettő újjal bővült. Az első nap a terv szerint alakult. A második napon az egész 
napos túra helyett játékos, sportos csapatversenyt szerveztünk. Délután kedvezett az időjárás, 
így megtettük a tervezett túra egy részét: elmentünk a Diós- kúthoz. A harmadik napon egész 
nap esett, ezért a gyerekek hangulatát mozilátogatással fokoztuk. Buszunkkal Pécsre utaztunk 
és a pécsi plázában megnéztük az Így neveld a sárkányodat 2 című animációs filmet.  A 
negyedik nap délelőttjét a hosszúhetényi általános iskolában töltöttük. A tornateremben és az 
udvaron kedvükre sportolhattak a gyerekek. Focimeccseket játszottak egymással és a helyi 
iskolásokkal, közben a tornateremben kosármeccsek zajlottak. Mi, felnőttek is beálltunk 
kosarazni, a lányok nyertes csapatát 3-1-re megvertük. Délután természetvédelmi őr 
vezetésével megtettük a tervezett túra másik felét: az Óbánya- Kisújbánya közötti szakaszt. A 



túraútvonal többi részét a csúszós talaj miatt kihagytuk. Emiatt maradt el a Zengő 
megmászása.  

Az utolsó napon a szerdára tervezett programot pótoltuk: a Mecsextrém Park kínálta 
játéklehetőségeket és izgalmakat éltük át. A többi esemény a programtervben leírtak szerint 
alakult.   Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy ez a tábor az átalakított programokkal  
remekül sikerült.  

Kollégák feladatainak, tevékenységeinek meghatározása: 

A táboros team 4 tagja régóta összeszokott csapatot alkot, 3 fő közülünk a régi táborokban is 
részt vett. Ezért a tábor szervezésétől a lebonyolításig minden feladat ismerős  volt már. 
Emiatt a munka gördülékenyen folyt.  

A következő feladatokat közösen végeztük el:  

Előkészületek: 

- a helyszín kiválasztása, majd megtekintése 
- költség-kalkuláció elkészítése 
- a tábor meghirdetése a tanulók körében 
- a tábor programjának összeállítása 
- szállás, az étkezés, az autóbusz megrendelése 
- bejelentkezés a programokra, egyeztetés 
- szülői értekezlet  
- szükséges eszközök összeírása, dobozolása 

Lebonyolítás: 

- a szálláshely, a szobák elfoglalása 
- a fürdési rend meghatározása 
- az étkezés rendjének kialakítása 
- a napi programok megbeszélése, ismertetése 
- a gyerekek 0-24 órás felügyelete 

Értékelés: 

- a teljes dokumentáció elkészítése 
- fotók kiválasztása 
- a táboros élményekről tabló összeállítása 

 

A táboros team tagjai: Bertáné Várai Ildikó, Föcsök Attiláné, Lelkesné Szücs Csilla, Ruppert  

Balatonszabadi, 2014. június 30.    



 

A szállás elfoglalása 

 

         

Délelőtt a hosszúhetényi iskolában 

                     

Bodó János természetőr vezetésével Kisújbánya felé 



 

Kalandparkban 

 

A cseppkőbarlang után jólesett a vacsora 

                                     

 A Ferde-vízesés 



 

Üvegfestés 

 

Búcsúest – ,,Csillag születik” 

 


