
 

PROGRAM BESZÁMOLÓ 

BAKONYBÉL 

 

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 Bakony) 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.  

Táborozásunk első állomása Zircen a Bakonyi Természettudományi Múzeum volt. Az 1972-

ben alapított múzeum hazánk egyetlen vidéki természettudományi szakmúzeuma. A kiállítás a 

Bakony természeti képét mutatja be, de láthatók mamutok és egyéb óriások a jégkorszakból, 

ásványok és vadászati trófeák a világ minden tájáról. A múzeumban megfigyelt növényeket és 

néhány állatot (elsősorban rovarokat) a túrák során felismerhették. 

A szállás elfoglalása után rövid túrát tettünk Bakonybélben a Szent Gellért kápolnához, 

visszafelé megismerkedtünk a falu nevezetességeivel. 

A második napon 9 km-es túrát teljesítettünk. A Gerence-patak völgyében haladva jutottunk 

el a Boroszlán tanösvényhez. A patak szurdokvölgyének 240 méteres szintjéről észak felé 

indul a tanösvény, aztán meredek kaptatók és lapos fennsíkok lépcsőin átkapaszkodik a Kőris-

hegy tetőrégiójába. Az Odvaskő-barlangnál letérve egy lépcső vezet a völgybe, ahonnét rövid 

sétával visszatértünk a kiindulási helyhez. Az ösvény mentén 8 tábla tájékoztatott bennünket a 

terület természeti értékeiről. A visszaúton a csapat egy része (a bátrabbak és a kitartóbbak) a 



nehezebb túrát választva megnézték a Széchenyi-emlékkövet, és a hegygerinc mentén értek 

vissza a táborhelyre. 

A harmadik napon a gyerekeknek lehetőségük volt választani a könyvkötészet és a bőrkarkötő 

készítés közül. Mindkét foglalkozást helyi mesterek tartották. Az elkészített tárgyakat 

mindenki örömmel hozta haza. Délután a helyi Pannon Csillagda látogatói voltunk. A 

létesítmény elsődleges célja a színvonalas ismeretterjesztés, a minőségi csillagászati turizmus. 

A turisztikai centrum főbb elemei: csillagászati távcsőpark, digitális planetárium, valamint 

csillagászati és űrkutatás történeti kiállítások. Az állandó kiállítás a csillagászat történetét 

interaktív, kísérletező módon foglalja össze a kezdetektől napjainkig. Két korszakalkotó 

csillagász (Galilei és Newton) életét, munkáját mutatja be, de felvillantja a magyar 

csillagászat történetét is. A kiállítás az űrkutatás történetével és a meteorok izgalmas világával 

végződik. A másfél órás programot nagyon élvezték a gyerekek, sok információhoz jutottak, 

szinte folyamatosan tettek fel kérdéseket a témával kapcsolatban.  

A negyedik napra tervezett túrát az időjárás keresztülhúzta. Az eső miatt a Kőris-hegy (709 

m) megmászása elmaradt, helyette egész nap a táborhelyen tartózkodtunk. A napot tartalmas 

programokkal töltöttük ki: vetélkedőt szerveztünk, bográcsban főztünk paprikás krumplit, 

délután sportversenyek zajlottak (tollasozás, foci, kézilabda). A nagy kedvenc mégis a 

számháború, ami mindennapos program volt. A tábort egy emlékezetes búcsúesttel zártuk, 

amire többen készültek színvonalas produkcióval. Volt énekes-táncos előadás, vicces 

erőpróba, paródia. 

Az utolsó nap a csomagolással és a rendrakással kezdődött, ebbe beletartozott a szemét 

szelektív összegyűjtése is. A táborhelyet elhagyva Kislőd felé vettük az irányt. A napot a 

Sobri Jóska Bakonyi Kalandparkban töltöttük. A 30 hektáros területen kialakított sokszínű, 

változatos programokat kínáló park a Bakony szívében található. Lehetőség volt bobozásra, 

vízibiciklizésre, hófánkon lecsúszásra, tutajozásra, cölöphídon egyensúlyozni a tó felett, 

hajócsúszdázni, vízi akadálypályákon átjutni kisebb-nagyobb sikerrel. A nap végén innen 

indultunk haza. 

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 

 

Tantárgyi integráció teljesülése: 

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

• látogatás a Bakonyi Természettudományi Múzeumba 

• túrázás a Boroszlán tanösvényen 

• az Odvaskő-barlang megtekintése 

• madárhangok felismerése, a jellegzetes bakonyi fafajták megtanulása 

• a Bakony turista térképének használata, tájolás iránytűvel 

• a Pannon Csillagda megtekintése 

A történelem tantárgyhoz köthető integráció: 

• a Szent Gellért kápolna megtekintése 

• a Széchenyi-emlékkő  

•  a bakonybéli monostor  

Művészettörténet, rajz tantárgyhoz köthető integráció: 

• könyvkötészet 

• bőrkarkötő készítése 

Testnevelés, sport:  

• focimeccs  

• kézilabda  

• számháború 



• túrák 

• vetélkedőn való célba dobás 

• fürdés a Gerence patakban 

Magyar nyelv és irodalom:  

• értékelés írása a tábori élményekről 

• dalszövegírás  

• versírás  

• szituációs játék 

 

A tábor értékelése 

Az idei tábort is nagyon jónak értékeljük, nemcsak a gyerekek, hanem mi felnőttek is jól 

éreztük magunkat. Igazán tartalmas programokban volt részük, kitűzött céljainkat 

teljesítettük. A biztonság és felelősség jegyében elhagyott túrát igyekszünk pótolni, 

amennyiben jövőre is a Bakonyban táborozunk. 

Olyan jó csapatot sikerült összehozni, hogy a következő táborba ezekkel a gyerekekkel újra 

elindulnánk. Volt olyan tanuló, aki már harmadszor jött velünk, és a nyolcadik osztály 

befejezése után is szívesen jönne jövőre. 

 

Kollégák feladatainak, tevékenységeinek meghatározása: 

A táboros team 5 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. Az idén az iskola pedagógiai asszisztensével, Csirke Mónikával 

bővült a táboros csapat, aki jól beilleszkedett a közös munkába. 

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 
Erika, Tóthné Varga Krisztina, Csirke Mónika 

A későbbiekben a szervezésen, a lebonyolításon, a team összetételén, a tanulók 
kiválasztásának elvein semmit nem változtatnánk, mert ezek összessége járult hozzá a tábor 
sikeréhez.  

 

Balatonszabadi, 2015. július 14.    Bertáné Várai Ildikó 

       Föcsök Attiláné 

       Lelkesné Szücs Csilla 



       Ruppert Erika 

       Tóthné Varga Krisztina 

       Csirke Mónika 

 

Élményeink fotókon: 

                      

                   

              

       



    

    

 

    



      

   

    

     

 

 



        

   

 

      

            

 



       

      

 

 

 

 

 

 


