Tájékoztató „A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán
kívüli tevékenységek megvalósítása:
Egyhetes nyári természet közeli sporttáborról”

A tábor konkrét programjának szervezési és lebonyolítási feladatait négy ember végezte
Pallagi Sándorné, Miklós Gábor, Török Imre Mihály pedagógusok, valamint Szegedi Györgyi
pedagógiai asszisztens. A helyszín a Békés megyei Gyomaendrőd, amely ideális helyszín
sporttáborok és edzőtáborok megrendezésére. A helyszín településünktől 30 km-re van, így a
táborozást bentlakásosra terveztük. Négyszáz méteres körzeten belül a táborozás
megrendezéséhez minden helyszín megtalálható: sportpálya, strand, szabadtéri röplabda
pályák, tanösvény, liget, erdei futópálya, hotel, kajak-kenu és sárkányhajó kikötő a HármasKörös partján, sportcsarnok.
A helyszínek bejárása a létesítmények tulajdonosaival történő előzetes egyeztetések 2015.
júliusában megtörténtek.

A bejárások után közösen elkészítettük a napokra tervezett

programokat és kidolgoztuk az egyes foglalkozások pontos programját. Külön gondot
fordítottunk arra, hogy a leendő résztvevők változatos programokon vehessenek részt. (A
program tervezete mellékelve.) A programra 25 olyan tanuló lett kiválasztva, akik különböző
sportversenyeken huzamosabb ideje képviselik iskolánkat, közöttük többen vannak hátrányos
helyzetű és gyengébb anyagi háttérrel rendelkező gyermekek.
A kiválasztott tanulók és szüleik írásbeli tájékoztatást kaptak. (Tájékoztató mellékelve.)
A szülőket jogszabályi előírások alapján írásban nyilatkoztattuk, hogy gyermekük
táborozáson való részvételre alkalmas és esetleg milyen egészségügyi problémái lehetnek,
amelyre külön figyelmet kell fordítani. (Nyilatkozatok a program dokumentációjában
megtalálhatók)
A táborozást vezető felnőttek előzetesen összekészítettük azokat a sporteszközöket és egyéb
felszereléseket, amelyekre az egy hét folyamán szükségünk volt.
A táborozás megkezdése előtt a helyszínen egyeztetésre került a helyi egészségügyi
szolgálattal, hogy probléma esetén kihez fordulhatunk.
A tervezett programok az előzetesen elkészített tervek alapján 2015. augusztus 24 – 2015.
augusztus 29. között valósultak meg. Egy hét alatt folyamatos sport és szabadidős programot
biztosítottunk a gyermekeknek. A tanulók felügyeletét a nap 24 óráján keresztül biztosítottuk.
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Szálláshelyünk a gyomaendrődi Hárs Thermál Hotel volt, amely ideális hely volt a gyermekek
szabadidejének eltöltéséhez, a személyzet kimondottan gyermekbarát volt.
Valamennyi tervezett programunkat meg tudtuk valóstani, amelyhez az időjárás nagyon
kedvező volt. A programok között szerepelt zenés reggeli torna, futás a sportpályán,
strandolás, labdajátékok, aqvatorna, tanösvény megismerése, vetélkedők, futás a ligeti
futópályán, sárkányhajózás a Hármas-Körösön a helyi sárkányhajó klub versenyzőinek
irányításával és felügyeletével. Külön élményt jelentett, hogy az első sárkányhajózás után a
gyermekeknek élménybeszámolót tartott Tótka Sándor kajakozó világbajnok, aki egy pár
nappal korábban lett világbajnok. Beszámolóját a gyermekek nagy élvezettel, hallgatták,
amely tanulságos volt, hogy egy fiatalember hogyan juthat el az általa választott sportágban a
világbajnoki címig.
A tanulók esti szabadidejének hasznos eltöltéséhez kézműves foglalkozásokat biztosítottunk
igény szerint. (Valamennyi tevékenységről fényképek készültek, a melyek a projekt
dokumentációjának részét képezik.)
A kellemesen fárasztó napi tevékenységek után a regenerálódáshoz hozzájárult, hogy a
tanulók használhatták a hotel termálmedencéjét, a pihenést pedig a kényelmes televízióval
ellátott szobák biztosították.
A tanulók étkeztetését a hotel konyhája oldotta meg, amelynek kínálata jól találkozott a
gyermekek ízlésével.
Az utolsó nap záró rendezvényén egy közös fagylaltozás után értékeltük a hét tevékenységét
és úgy éreztük, hogy hasznosan töltöttük el közösen a nyári szünet utolsó hetét, kellemesen
elfáradtunk, de ugyanakkor nagyon jó közösség alakult ki a gyerekek között és ezzel egyben
rá is hangolódtunk a 2015/2016-os tanévre.

Köröstarcsa, 2015. október 30.
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