
Széchenyi Katalin
4 napos tábor az alsó tagozat befejezése után

  Osztályom 11 fővel  indult négy évvel ezelőtt. A tanulók már óvodában egy csoportban  voltak. A 
már óvodában egy csoportban  voltak. Aki nehezen illeszkedett be, nehezen kezelhető , szorongó 
volt,  került ebbe a  közösségbe. Roma állami gondozott, nagy családból származó gyerekek. Teljes 
családja  csak egy tanulónak volt.  Félárva, árva, elvált szülők gyerekei a többi. Nevelőapa általában 
cserélődött. Szegénység mindenütt, alkoholizmus is a legtöbb szülő életében ott volt.
  A feladatot , hogy ennek az osztálynak legyek osztályfőnöke, megkaptam. Kétségeim voltak afelől, 
hogy  meg tudok-e felelni, hiszen pályám során többnyire tehetséges gyerekekkel foglalkoztam. 
Aztán elindult a munka - közben más  iskolában állást kaptam volna normál osztályban - de a 
gyerekeket már nem lehetett itt hagyni.
  Így indultunk 4 évvel ezelőtt. Nagyon lassú tempóban , de haladtunk. A gyerekek otthonról sok 
durvaságot hoztak magukkal. Kezdetben a  legkisebb vélt sérelemre  is támadtak, 
megfékezhetetlenül. Nagyon mozgékonyak,figyelmetlenek, erőszakosak voltak. Nem vigyáztak 
semmire sem.
  Az elmúlt 4 év során nagyon sok jóakarást, szeretetre méltó tulajdonságot tapasztaltam. 
Megtanultam, kivel milyen hangon beszélhetek, hogyan tudom rávenni segítésre, munkára. Láttam 
nap, mint nap, ki szorul több figyelemre, melegségre otthoni problémák miatt. Durvaság, trágárság, 
verekedés évről évre kevesebb lett.. 4. osztályra olyan közösségé  alakultak, hogy szeretettel és 
figyelemmel voltak egymás iránt, jól érezték magukat az iskolában.
  Ìgy engedtem útjára őket a felső tagozatba. S búcsúzóul  újra meghívtam őket  révfülöpi házunkba, 
ahol már előző években is sok közös élményt szereztek,
  Dolgozatom azokról a napokról szól, melyben elbúcsúztunk egymástól. 

                          
              
                                                                  -----------------------

      
Cím: Búcsú
Helység: Révfülöp, Budapest
Időtartalom: 2007. június 8-13.
Célcsoport: 4.d. osztály

Ok: 4 éves közös munka lezárása

Mit szeretnék elérni?

- Akarjon ebben a közösségben, ebben az iskolában maradni, hiszen a 4 év alatt sok nagyszerű
közös élményben volt részük.
-Tapasztalja meg újra, hogy figyelmes, türelmes, körültekintő viselkedés, a saját érdekek
alárendelése a közösségi érdeknek, jobb hangulatot, több örömet eredményez.
-Vegye észre, mennyi szépség rejlik a természetben.
- Járjon nyitott szemmel! Óvja az értékeket!
-Gyakorolja, hogy olvasással, tapasztalással rengeteg új ismerethez juthat.
-Tudjon csoportban dolgozni!



                                                                 PROGRAM  

                                   
                                                                      1. nap
                
                                     MEGÉRKEZÉS

                              Beszélgetés: tábor rendje
                                                   balesetvédelem
                                                   vagyonvédelem 

                              Gyakorlati feladatok: tűzrakás
                                                                 vacsorakészítés
                                                                 /feladatvállalás párokban/

                                                                     2. nap

                                                           HELYISMERET

                             
                                A falu története.
                                Ismeretszerzés írásos anyagból
                                Csoportmunka

                                Túra
                                Tájékozódás térkép alapján 
                                Ismerkedés a Fülöpi- hegyi kilátóból a Káli medencével
                                Tájékozódási játék / párokban
                                Irodalmi szemelvények felolvasása a Balaton szépségéről

                                            
                                Ebéd / vendéglőben /

                               
                               Strandolás  
                               Sportversenyek
                               Beszélgetés: a fürdés általunk felállított szabályai

                               Helytörténeti Múzeum
                               Ismeretgyűjtés csoportokban
                               Összevetés az olvasottakkal, a gyűjtött ismeretanyaggal

                               Képzőművészeti kiállítás
                               A csodálatos Balaton festők szemével

                               Séta a mólón 
                               Víz és az élővilág harmóniája



                               Csend és nyugalom varázsa

      

                    Hazafalé hallhatjuk a csalogány csattogását
                    Az est folyamán lehetőség szerint dalra fakadunk:
                    Hullámzó Balaton tetején …
                    Balaton közepe…
                    Erdő mélyén, esti csendben
…

                                                                   3. nap

                                                                TAPOLCA      

                     Ismeretszerzés írásos anyagból         
                            A város elhelyezkedése – térkép tanulmányozása
                            Várostörténet
                            Barlangtörténet
                            Csoportmunka

                     Kirándulás vonattal Tapolcára
                     Barlanglátogatás
                     Természeti erők hatása
                     Gyógyhatás
                     Vezető tájékoztató előadása
                    
                      Csónakázás a barlangban
                      Különleges természeti képződmény megcsodálása közelről
                      A kristálytiszta víz
                      Művészi képződmények csodálatos megvilágításban

                      Visszaérkezés Révfülöpre
                      Fürdés, strandolás

                      Vacsora a Varga pincében, ahol tavaly üzemlátogatáson voltunk.

                      Hazafelé: a csillagos égbolt varázsa
                      Dalok: Csillagok , csillagok….
                      Megyen már a hajnalcsillag….



                                                          4. nap

                                  PIHENÉS, SZÓRAKOZÁS

Csomagolás
Strand, labdajátékok
Csúszdázás

A tábor értékelése

Legszívesebben arra emlékezem vissza, amikor….
Azt tanultam a 4 nap alatt, hogy….

Fagyizás

Hazautazás

                               Utolsó közös program

Búcsúdélután
Cirkuszlátogatás június 13-án délután Budapesten,
 / mert ezt 4 éve beígértem és mert még egy tanuló sem volt cirkuszban /
                                                     

                                                           ÉTKEZÉS

1. NAP                                                                                                 TEVÉKENYSÉG

Ebéd: hideg                                                                                      szendvicsek készítése
                                                                                                         részfeladatok párokban                 

vacsora: krumplisütés tábortűznél                                                   súrolás
                                                                                                         fóliázás
                                                                                                         öntet készítése
               joghurtos öntet                                                                  tűzrakás
               tea

2. NAP

reggeli: tea                                                                                      tojás kikeverése, sózás
             tojásrántotta                                                                       sütés
                                                                                                        kenyérszeletelés

ebéd: pizza / vendéglőben /

vacsora: tejbedara, gyümölcs                                                          terítés
                                                                                                        szalvétahajtogatás
                                                                                                        befőtt tálalása



3. NAP

reggeli: vaj, dzsem,                                                                         kenyérszeletelés
             vagy fokhagymás vajas pirítós                                           pirítós melegen tartása

ebéd: hideg, gyümölcs, sajt                                                              fokhagyma tisztítás

vacsora: /vendéglőben /
              paradicsomleves
              gombócos káposzta

4. NAP

reggeli: virsli                                                                                   virslifőzés
             tea, mustár                                                                          kenyérszeletelés

ebéd: tejfölös lángos vagy gofri

hideg úticsomag, gyümölcs                                                            szendvicskészítés párokban

pótlás minden nap: zsíros kenyér
                               lekváros kenyér
                               pirítós
                               málnaszörp

Táborszervezés, program, kísérők szervezése
Osztályfőnök feladata

Versenyek, játékok megszervezése
Kísérő tanárok

A kirándulási napokon  este közös megbeszélés a következő nap időbeosztásáról, feladatairól
Mindannyiunk feladat a testi épség védelme !!!

Projekt kezdete: május 1.
Befejezés: Június 15.

1. Program eltervezése: május 1. hete
2. Kérvények megírása, továbbítása
    Kísérőtanárok beszervezése:  május 2. hete
3. Írásos anyag beszerzése
    Feladatok, tesztsorok eltervezése
    Étkezés lemondása, helyette hideg csomag:
    Május 3. hete
4.  Szülők tájékoztatása
     vasúti jegy megvásárlása: május 4. hete
5.  Tanulók felkészítése a táborra folyamatosan
     közlekedési ismeretek
     balesetveszélyek



     együttélés szabályai, vagyonvédelem
     tűzgyújtás
     múzeumlátogatás szabályai
     strandolás szabályai

Táborvezető : Széchenyi Katalin
                 Feladatok: pénzügyi terv készítése
                 Források megkeresése
                 Program eltervezése
                 Program biztosítása
Kísérők feladatai: játékok eltervezése, szervezése, lebonyolítása
Önálló ismeretszerzés során segítés, irányítás
Segítség a rend megtartásában

                 Tárgyi rend
                 Előírt szabályok betartása
                 Testi épség védelme               

Erőforrások:

Utazási költség: osztálypénztár
Napi egyszeri meleg étel:  osztálypénztár

Szülői felajánlás – mikrobusz benzinköltsége
                              Zöldségek vásárlás

                                                Programok biztosítása:

  Szállás,vacsora, reggeli osztályfőnöki támogatás

  Múzeumbelépő
  Barlanglátogatás, csónakázás
  Strandbelépő
  Támogatók: Révfülöpi Önkormányzat
                    Tapolcai Tavasbarlang Igazgatósága
                    Batsányi Múzeum
                    Osztályfőnök
                    Orosz Gergő szülei

                                          Megfelelő felszerelés: 
 utazás 
 túra
 strand
                                        
                                          Együttélés szabályai:

 udvariasság, figyelmesség
 tisztelet, segítőkészség



 szabályok betartásának  fontossága

                                                           Kedves   Szülők !

   Az eltelt négy év lezárására, a tanulók kívánságát teljesítve elhatároztam, a gyerekeknek
 újra megadom a lehetőséget, hogy osztályukkal néhány napot a Balatonon tölthessenek. Ezért
 a tanulmányi kirándulás során Révfülöpre utazunk.
   Az első napon a falu történetével, a Káli medencével ismerkedünk. A második napon
 Tapolcára kirándulunk. A tavasbarlang és a Batsányi Múzeum szerepel programunkban. A
 harmadik napot csak szórakozással töltjük.

                                        A kirándulás anyagi kiadásai a következők:

Belépés a révfülöpi strandra
múzeumba
kiállításra
kilátóba  ingyenes                                      a révfülöpi önkormányzat ajándéka
 

A tapolcai tavasbarlang megtekintése
Csónakázás  ingyenes                               a tapolcai barlang igazgatóságának ajándéka

Szállást, napi kétszeri étkezést, a programot én biztosítom.

Az iskolai ebédet hidegcsomagban kikértem, ez lesz az úticsomag.

Az útiköltség egy részét Orosz Gergő szülei állják,
vállalták az osztály egy részének szállítását.

A maradék útiköltséget, valamint napi egy étkezés árát az osztálypénztárból vesszük fel.      

Kérem a szülőket, a kirándulásra készítsék fel gyermeküket! 
Beszélgessenek arról, hogy:

- Vigyázzanak saját és mások testi épségére!
-Figyeljenek mindig a tanári kérésre, fogadjanak szót!
-Ne rontsák el a sok-sok munkát, jókedvet fegyelmezetlenséggel, engedetlenséggel,
  veszekedéssel!
-Ne tegyenek semmiben sem kárt!



Csomagoljanak a gyerekek hátitáskájában a következők szerint:

                                         fehérnemű 3 napra
                                         póló 3 napra
                                         rövidnadrág vagy szoknya, short
                                         1 meleg nadrág, pulóver
                                         esőkabát
                                         kényelmes cipő
                                         fogkefe, törülköző, fésű
                                         hálóruha
                                         strandfelszerelés

                    Lehet hozni kártyát, társasjátékot

                    Kell hozni : TAJ kártyát
                                        diákigazolványt
                                        A repülő osztályt
                                        tolltartót.

Június 8-án, pénteken reggel 8 órától tanítás lesz. Már magukkal kell hoznai a gyerekeknek a
hátitáskájukat a kirándulásra, tanszert NEM.

11 óra 15-kor indulunk a Déli Pályaudvarra. Itt 5 tanulót Orosz Gergő szülei átvesznek saját
mikrobuszukba, a többiekkel vonatra szállunk. A vonat 12 óra 15-kor indul.

Visszajövetel: Révfülöpről 17 óra 9 perckor indulunk, s ha a vonat pontos,
akkor 20 óra 28-kor megérkezünk a Délibe.

Június 12-én órarend szerint tanulunk.
Június 13-án délután 3 órára cirkuszba megyünk.
A Fővárosi Nagycirkusz ajándéka a gyerekeknek
Az előadás időtartalma 3 óra, utána A Déli Pályaudvarig visszakísérem a gyerekeket.

A fent leírtakkal kapcsolatban meg lehet keresni személyesen, vagy a 06 70 335 3958-as
telefonszámon.

Tehát a programok az év végén:

Utolsó tanítási nap: június 15.
Kirándulás: június 8-11.
Cirkusz: június 13. délután 3 óra
Ballagás: június 15. délután 5 óra   / ünnepi ruha /
Tanévzáró: június 20. délután 5 óra  / ünnepi ruha /


