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BESZÁMOLÓ  

BENTLAKÁSOS NYÁRI TÁBOR 

 

IDŐPONT:  2018. augusztus 21-24. 

HELYSZÍN:  SIÓFOK 
 

A pályázat megvalósításának részeként 2018 augusztusában négynapos balatoni táborban vettünk 

részt a gyerekekkel. A szállásra augusztus 21-én érkeztünk meg, és egészen augusztus 24-ig 

élveztük kényelmét ceredi barátainkkal együtt. 

Mi érkeztünk elsőként Siófokra, ahol a kipakolás után strandolással nyitottuk a tábort. 

Testvériskolánkból késő délután csatlakoztak hozzánk a gyerekek és tanáraik. A közös vacsora után 

különféle közös társas- és labdajátékokkal telt az idő a takarodóig.  

A tábor további napjai is nagyon jó hangulatban teltek. Szerveztünk kirándulást Siófok belvárosába 

és kikötőjébe, jártunk Tihanyban, sokat pancsoltunk, és az utolsó együtt töltött estén a tábortűz 

mellett együtt énekeltünk örökzöld slágereket. 

A ceredi és a hódmezővásárhelyi gyerekek régi jó barátokként üdvözölték egymást, és azokként is 

búcsúztak el az utolsó napon. Mindannyian azt mondták, hogy tűkön ülve várják a következő 

találkozást. 

Összességében elmondható, hogy egy kiváló hangulatú tábort zártunk, ahonnan a gyerekek és 

felnőttek egyaránt nagyszerű élményekkel telve érkeztek haza.  

A táborban szakmai munka is megvalósult, hiszen a feldolgozott témakör évközi programjához 

kapcsolódóan naponta másfél órás, a projekt keretében feldolgozott témához kapcsolódó 

foglalkozást tartottunk, valamint naponta egyóra hosszú időtartamú előadás tartására is sor került.  

Tématerületek: Partner iskolák megismertetése, Egészséges életmód, Társadalmi egyenlőség 

kérdése, Generációk közötti együttműködés. 

 

Minden nap legalább másfél órás szabadidős program is volt, mely a jó időnek köszönhetően 

többségében strandolás, labdázás formájában valósult meg. 

 

A táborban lehetőség nyílt egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására olyan tanulók 

között, akik eltérő szociális és kulturális környezetük miatt sosem találkoztak volna.  

Az iskolák közötti kapcsolat, barátságok kialakítása során erősítjük a társadalmi elfogadást, a 

szociális érzékenységet, a társadalmi egyenlőség kérdésének elfogadását. A 

táborban a bevont tanulóink szüleivel való közös tevékenységek 

erősítették a generációk közötti együttműködést. A közös 

sporttevékenységek, csapatjátékok az egészséges életmód 

fontosságára nevelik a résztvevő gyerekeket.  
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PROGRAM 
A tábor időpontja, helyszíne: 2018. augusztus 21-24. Balaton-Siófok, Hotel Touring 

Indulás: 2018. augusztus 21. kedd 7:30 az iskola elől 

Érkezés: 2018. augusztus 24. péntek 18 óra körül az iskola elé 

 

1. nap: augusztus 21. kedd 

Odautazás, szállás elfoglalása.  

12.00-13.00 Ebéd 

13.30-15.00 Szakmai foglalkozás a világnapok jegyében 

Téma: Partner iskolák megismertetése 

15.00-17.00 Strandolás, szabadidős programok 

18.00-18.30 Vacsora 

18.30-19.30 Előadás egy választott világnapról 

19.30  Közös játék, beszélgetés 

 

2. nap: augusztus 22. szerda 

7.30-8.00 Reggeli 

8.30-10.00 Szakmai foglalkozás a világnapok jegyében 

Téma: Egészséges életmód  

10.15 13.00 Hajókirándulás Tihanyba, az Apátság és a babamúzeum megtekintése  

13.30-14.00 Ebéd 

14.30-17.30 Strandolás, labdajátékok, szabadidős programok 

18.00-18.30 Vacsora 

18.30-19.30 Előadás egy választott világnapról 

19.30  Közös játék, beszélgetés 

 

3. nap: augusztus 23. csütörtök 

7.30-8.00 Reggeli 

8.30-10.00 Szakmai foglalkozás a világnapok jegyében 

Téma: Társadalmi egyenlőség kérdése 

10.15 12.00 Zamárdi Kalandpark 

12.30-13.00 Ebéd 

13.30-17.30 Strandolás, labdajátékok, szabadidős programok 

18.00-18.30 Vacsora 

18.30-19.30 Előadás egy választott világnapról 

19.30  Közös játék, beszélgetés 
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4. nap: augusztus 24. péntek 

7.30-8.00 Reggeli 

8.30-10.00 Szakmai foglalkozás a világnapok jegyében 

Téma: Generációk közötti együttműködés. 

10.15 12.00 Strandolás, labdajátékok, szabadidős programok 

12.30-13.00 Ebéd 

 

Hazautazás 

 

 

 


