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Ökotábor beszámoló - 2019 

 

A tábor helyszíne: Szilvásvárad- Szalajka-völgy, Fátyol Vendégház 

2019. július 1-5. (hétfő-péntek) 

Résztvevők száma: 20 tanuló (5-8.osztály) + 4 kísérőtanár 

 

A tábor csodálatos természeti környezetben, Fátyol vízeséstől 800 méterre található 

vendégházban volt. 

A gyerekek elhelyezése kényelmes, tiszta, szobánként vizes blokkal ellátott szobákban volt. 

A csodálatos természeti környezet, a változatos, tartalmas programok, és jól felkészült 

környezeti nevelők egy felejthetetlen, élményekkel teli hetet biztosítottak számunkra. 

4 kollégával (Lénártné Emri Ildikó, Baranyi Noémi, Márki-Kira Mihály Csüllög Katalin) 20 

diák számára szerveztük az ökotábort, melyet előzetes felhívás és jelentkezés előzött meg. A 

diákok az 5-8. osztályból kerültek ki és igen nagy izgalommal várták a táborozást. 

Délelőttönként általában az Egererdő Zrt. erdei iskolai programjain vettünk részt, melynek 

programismertetőjét alább láthatjuk. Délutánonként pedig kézműves mesterek bevonásával  

szerveztünk szabadidős tevékenységet a gyerekek részére. Kipróbálhatták az üvegfestést, 

szappanöntést, tűzzománc medálkészítést is. Szebbnél szebb alkotások születtek. 

Érkezésünk napján Egerben feladatok által vezérelt városfelfedező túrát tettek a gyerekek az 

előre kialakított vegyes korösszetételű csoportjaikkal. 

Erdei iskolai programjaink is nagyon népszerűek voltak, nagy élvezettel vettek részt a 

természetben szervezett programjainkon:  

- Szalajka-völgyi túra, játék a Gloriette- mezőn, Istállós-kői barlang  

- Túra a Kalapat-tetőre, a Millenniumi Kilátóhoz 

- Alkonyati vadles 

- Lovas program: Fogatos méneslátogatás, Lipicai ménesistálló és fajtatörténeti kiállítás, 

Hajtókocsi Múzeum 

Esti programjaink között szerepelt a csillagos égbolt megfigyelése és búcsúest is, amelyen 

tábortűz mellett énekeltek beszélgettek és tervezték a következő évi tábort. 

Az egyik legsikeresebb programunk az éjszakai bátorság és tudáspróba volt. Sötétedés után 

ötállomásos pályán (a Gloriette-mezőn) kellett végig haladniuk. Az állomásokon különböző 

feladatokat kellett megoldaniuk: a hét folyamán szerzett ismeretekre, Eger nevezetességeire 

vonatkozó feladatokat, ügyességi és kreativitást igénylő feladatokat oldottak meg csapatokban. 

Reggelente tornásztak, a tornagyakorlatokat egyik diákunk és kollégánk (Márki-Kira Mihály) 

irányításával végezték. 
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 A gyerekek sokat játszottak és sportoltak (tollaslabda, kártya-és társasjátékok, gyöngyöt 

fűztek) a programok közötti időben. A számháború is nagy sikernek örvendett, melyhez maguk 

festették a csapatzászlót. 

Az utolsó délelőttön bemutatták azt a táncot, amelyet a hét folyamán koreografáltak és 

gyakoroltak. Egyéni és csoportos produkciókat láthattunk. .Ez a feladtat végigkísérte a hetet, 

szabadidejükben koreografáltak, próbáltak. A természet is sokszor megihlette őket, sokszor 

improvizáltak, mutattak be különböző balett mozdulatokat (néhányat mellékletként csatolok). 

A vetélkedők és a táncversenyek eredményét, a szobák tisztasági versenyén elért eredményeket 

apró ajándékokkal jutalmaztuk. 

Mindannyiunk számára emlékezetes marad ez az egy hét, melynek a cselekvő ismeretszerzésen 

túl a közösségépítésben meghatározó szerepe volt. 

 

Terveink között szerepel, hogy a hét eseményeiből, alkotásaiból, fényképeiből kiállítást 

rendezünk a gimnáziumban, valamint meghirdetünk egy természetfotó versenyt is, amelyre a 

hét folyamán készült képekkel lehet nevezni.  

 

A beszámolót készítette:  

 

Koósné Csüllög Katalin 

 

Budapest, 2019. július 10. 

 

 


