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Csodaszarvas tábor  

EFOP 3.3.5.  

Világunk erőforrásai 

 

 

A tábor pedagógiai célja:  

- fenntarthatóság: környezet- és természetvédelem, az élő és élettelen környeze-

tünk megismerése és védelme, állat- és növényfajok megismerése, az erdő, mint 

életközösség megismerése. Naprendszer, csillagos égbolt vizsgálata. Ökosziszté-

mák egyensúlya, ökolábnyom kiszámítása. Az ember természetátalakító tevé-

kenysége. Hulladékkezelés, újrahasznosítás. 

- egymás elfogadására, tiszteletére nevelés  

- önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására nevelés  

- az önálló ismeretszerzés, kutatás igényének kialakítása  

- elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása  

- az együttműködést támogató, motiváló módszerek alkalmazása 

- tudatos értékközvetítő tevékenység, együttműködés, altruizmus, nyitottság, tár-

sadalmi érzékenység  

- tehetséggondozás 

- egyéni bánásmód biztosítása, differenciált segítségnyújtás 

- hátrányos helyzetű, eltérő szociális vagy kulturális környezetből érkezők esély-

egyenlőségének biztosítása 

- közösségépítés 

- érzelmi szükségletek biztosítása 

- alkotó, kreatív tevékenység 
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Szervezést megelőző kommunikáció:  

- tanórákon felkeltem az érdeklődést a természettudományok, környezettudatos-

ság iránt 

- az iskola mindennapi életében megtapasztalt fenntarthatósági szemlélet 

 

     A tábort két kollégámmal együtt szerveztük, ketten most vettünk rész először 

ilyen táborban. 

 

Táborvezető kollégám már több tábort szervezett, az ő tapasztalatait felhasz-

nálva állítottuk össze a programokat. A szervezési feladatokat megosztottuk 

egymás közt, illetve közösen dolgoztuk ki a programok egy részét.   

A szülőkkel internetes közösségi oldalon szerveztünk csoportot, itt tartottuk a 

kapcsolatot, megosztottuk az információkat. Így tudtunk figyelni arra is, ha vala-

kinek speciális igényei vannak. A szülők is aktívan részt vehettek az előkészítés-

ben. 

A korosztály változatosan alakult, hisz a tábort 5. és 8. osztályos tanulóknak hir-

dettük.  

Azért választottuk a 8. osztályosokat, mert előző évben nem voltak táborok (ők 

ötödikes korukban vehettek részt), jövőre pedig már nem lesznek itt. Az ötödi-

keseknek pedig a természettudomány tanórákhoz lesz nagyon nagy segítség a tá-

bor programja.  

A két eltérő korosztály koordinálása, közösséggé formálása komoly kihívást je-

lentett. A megvalósulás a várakozásainkat is felülmúlta. Az idősebb tanulók már 

rendelkeztek tapasztalattal, helyismerettel, komolyabb természettudományos 

tantárgyi tudással, ezért szinte segítőként tudtak közreműködni. Ezt tudatosan 

fel is használtuk a programok lebonyolításakor, például csoportos feladatoknál 

egy nyolcadikos csoportvezető fogta össze a 4-5 ötödikes tanuló munkáját. Ez 

annyira jól bevált, hogy menet közben adtunk egy olyan feladatot is a csoportok-

nak, ahol az erdőben a növényfelismerést a csoporton belül a nyolcadikosok ko-

ordinálták, utána mintegy „kistanárként” , forgószínpad szerűen bemutatták a 

többi csoportnak is az általuk vizsgált, meghatározott fajokat. 
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Ez a felállás a szociális, érzelmi nevelést is nagyban szolgálta, a kisebbek szá-

mára a tiszteletet, a megszerzett tudás értékét, az együttműködést, a nagyoknak a 

segítségnyújtást, elfogadást, türelmet , értékközvetítést, és talán a tanárok mun-

kájának megbecsülését is jelentette. 

A közösségépítést szolgáló játékok, programok is nagyon jó hangulatban zajlot-

tak, megvalósult a személyiségfejlesztés, egymás megismerése, alkalmazkodás 

egymáshoz és a tábori szabályokhoz, napirendhez. Az 5. évfolyamban három 

osztályunk van, köztük többen ötödikben kerülnek az iskolánkba, ezért különö-

sen érdekes és fontos volt az együttműködés, ismerkedés. Szerencsére szívesen 

beszéltek magukról, megmutatták személyiségük eddig nem ismert oldalait. Az 

egymás közti kapcsolatok, barátságok is feltárultak, bár a csoportfeladatoknál 

tudatosan véletlenszerű, heterogén összetételt válogattunk. 

A fegyelmezésre, magatartási problémákra ritkán kellett időt fordítani, hisz a 

programok sokszínűsége, a napirend jól megszervezettsége ennek kevés teret en-

gedett.  

Rugalmasan igyekeztünk alakítani a nem kötelező programokat, szabadidős te-

vékenységeket.  Például a számháború olyan sikeres volt, hogy szabad idősávok-

ban is többször játszottuk. Esténként sétát szerveztünk a tóparton. 

A tábort két kolleganőmmel tartottam, a munkánkat rendszeresen kellett össze-

hangolni, esténként megbeszéltük a tapasztalatokat és szerveztük a következő 

napot. 

A fenntarthatóság szellemében tartottuk a tábort, szelektíven gyűjtöttük a hulla-

dékot, nem szemeteltünk, figyeltünk arra, hogy ne okozzunk kárt a természeti 

környezetben. Az alternatív, környezetbarát kertművelést is megismertük. A fa-

lusi életformát, természetközeli életmódot is láthattuk. 

Nagyon sikeres volt a tábor, jövőre hasonlóan szeretnénk megszervezni, haszno-

sítva a jó tapasztalatokat. 
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