
 

PROGRAMTERV 

ÖKOTÁBOR 6.  

2018. június 25-29. Magyarhertelend  

Mottó: 

 Minden óriás hegy vagy hegyvidék önálló, külön kis világ. 

Mire felmegyünk rá, mire megmásszuk,  

szinte megjárjuk az utat a trópusoktól vagy a mérsékelt övtől a sarkvidékig. 

Rockenbauer Pál 

 

 

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 

http://www.citatum.hu/szerzo/Rockenbauer_Pal


 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése 

 megfigyelő, elemző, összehasonlító, térbeli tájékozódó képesség fejlesztése 

  állóképesség, erő és ügyesség fejlesztése 

 akarati tulajdonságok fejlesztése, szabályok betartására nevelés 

Érintett tanulók: 4-8. osztályos tanulók (45 fő)  

Tantárgyi integráció: biológia, földrajz, történelem, testnevelés, technika és életvitel, rajz-

művészettörténet 

Előkészületek: 

1. A helyszín kiválasztása 

2. Költség-kalkuláció elkészítése 

3. A tábor meghirdetése a tanulók körében 

4. A tábor programjának összeállítása 

5. A szállás, az étkezés, az autóbusz megrendelése 

6. Bejelentkezés a programokra, egyeztetés 

7. Szülői értekezlet  

8. A szükséges eszközök összeírása, dobozolása 

Időpont: 2018. június 25-29. 

Helyszín: Magyarhertelend 

Utazás: különbusszal 

Szállás:  Hello Tábor és Erdei Iskola 

Elhelyezés: faházakban 

Résztvevők: 45 fő diák + 6 fő kísérő pedagógus 

Felelősök:  Bertáné Várai Ildikó 

Föcsök Attiláné 

  Ruppert Erika 

  Lelkesné Szücs Csilla 

  Tóthné Varga Krisztina 

  Csirke Mónika 

  

 

Tervezett program 



Június 25. hétfő 

1. nap     7.30  - gyülekező az iskolánál 

           8.00  - indulás Balatonszabadiból 

          11.00 – 13.00  - Siklós: a vár megtekintése, városnézés    

          14.00  - Magyarhertelend (szállás elfoglalása) 

          a környék megismerése (Napszentély-kilátó, termálfürdő) 

          18.00 – meleg vacsora  

          19.00 – ismerkedési est 

          22.00 - takarodó 

Június 26. kedd 

2. nap   7.30 - ébresztő 

8.00 – reggeli 

  9.00 – gyalogtúra Orfűre (7 km) 

  13.00 – ebéd hidegcsomag 

  14.00 – sárkányhajózás 

  18.00 – meleg vacsora 

  19.00 – szabadfoglalkozás (tollaslabdázás, ping-pong, számháború, társasjáték) 

  22.00 – takarodó 

Június 27. szerda 

3. nap   7.30 – ébresztő 

  8.00 – reggeli 

9.00 – utazás busszal Óbányára 

túrázás: Óbánya – Kisújbánya (Cigány-hegyi kilátó) – Óbánya (10 km) 

   ebéd: hidegcsomag 

  18.00 – meleg vacsora 

  19.00 – szabadprogram 

22.00 - takarodó 

Június 28. csütörtök 

4. nap   8.00 – ébresztő 

  8.30 – reggeli 

  10.00 - csapatépítő programok 



  Kincskereső-túra a faluban 

    sorverseny, komplex vetélkedő, csapatjátékok, tollas, pingpong, számháború, 

   csülközés 

  13.00 ebéd 

  strandolás a helyi termálfürdőben 

  18.00 – meleg vacsora 

  19.00 – búcsúest 

  20.30 – éjszakai túra 

  24.00 - takarodó 

Június 29. péntek 

5. nap   8.00 – ébresztő 

  8.30 – reggeli 

  9.00 – pakolás, a szállás elhagyása 

  10.00 – Pécs: Parapark, városnézés 3 csoportban 

  13.00 – ebéd hidegcsomag 

  szabadprogram: Pécs nevezetességeinek megtekintése 

  16.00 – hazaindulás 

  17.00 – vacsora a Kőlyuki Betérőben (Mánfa és Sikonda között) 

  várhatóan 20.00 – 21.00 között – hazaérkezés 


