
Beszámoló 

 

Az EFOP-3.3.5-19-2020-00070 azonosító számú "Salgótarjáni Csodaszarvas II.” című 

pályázat megvalósításáról 

 

Napközis tábor, 1. csoport: 2022.06.20-24. 

Helyszín: Ságújfalui Általános Iskola 

Megvalósítók: 2 fő pedagógus 

Életkori összetétel: 6-8. osztály tanulói 

 

Vezető pedagógus beszámolója:   

 

   Vezető pedagógusként már volt tapasztalatom a tavalyi évről. A programok 

megszervezésénél felhasználtam ezeket és próbáltam a gyerekek érdeklődésének megfelelő, 

sokszínű feladatokat betervezni. Mivel fantáziájuk fejlett, minden újra nyitottak, amit 

elterveznek meg is tudják valósítani, ezért esett a választásom az Ébredő erő projektre. Tetszett 

a változatosság ebben a programban, hiszen mind szellemi, mind testi munkát megkövetelt 

tőlük. Segítőim maximálisan mellém álltak a feladatok felosztásában és a kidolgozásban.  

   Mi a hetet kirándulással kezdtük, ahol megismerkedtünk a Lázár Lovasparkkal. Felejthetetlen 

élmény volt számunkra. A kedves fogadtatáson át, a különböző programokon keresztül a 

lovaskocsikázásig mind a fejlődésünket szolgálta. A közösségi alkalmazkodás, egymás 

segítése, a csapatépítés is erősödött a különböző osztályokból érkező gyerekekben. 

   A heti tervből több elemet is átvettünk, de igyekeztünk saját ötleteket, feladatokat is 

becsempészni közéjük. A megvalósításban sokat segítettek a kreatív foglalkozásokhoz kapott 

anyagok. A „jedik” életéről szóló filmből vett részletek megnézése jó példa volt arra, hogy 

mennyire kell ismernünk önmagunkat, mire vagyunk képesek és mit tudunk tenni másokért. 

Teljesítettük a különböző kihívásokat, a „jedi” esküt és megismertük a számháború szabályait. 

Tanultunk toleranciát, elfogadást, erősödött vitakultúránk. Segítettük a másikat, legyen az 

fizikai segítség, vagy ötletet adtunk egy-egy gyakorlati feladat végrehajtásában. Újabb 

technikákat ismertünk meg az akrilfestés terén, így maradandót alkotva évek múlva is fel tudják 

idézni a tábor hangulatát, ha ránéznek a galaxis festményükre.  

Ahogy a napok teltek, úgy teljesedett ki a tudásuk, állt össze a kép a jedik világáról. Próbáltuk 

maximálisan körbejárni a témát a kihívásokon keresztül.  

   Csoportépítő, önismereti és bizalomfejlesztő játékokkal segítettük a diákcsoportot. 

Belebújhattak szó szerint és átvitt értelemben is a szereplők életébe, sorsába. 

   A hét végére jól összeszokott közösséggé állt össze a csapat. Segítőkészebbekké, 

elfogadóbbakká váltak egymás iránt. 

   A színes, változatos programok között mindenki megtalálta a hozzá közel eső, számára 

megfelelő, érdekes tevékenységet. Jól érezték magukat, rengeteg élményben volt részük, 

tanultak egymástól és tőlünk. 

   Megtanulták megbecsülni egymást és a természetet is. A hét kihívásait sikeresen teljesítettük.     


