Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
IX. számú Szakmai Egység
Velence

ZÖLD SZIGET ÖKOTÁBOR
BESZÁMOLÓ

A Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány által április hónapban
meghirdetett, nyári tábor támogatására szóló pályázatra beadott, Zöld sziget Ökotábor
elnevezésű programunk 150 000 Ft összegű támogatást nyert az Alapítványtól.
Pályázatunk elsődleges célja a környezettudatos nevelés, az ökológiai kultúra megalapozása, a
környezetkímélő, környezetbarát magatartás megismertetése, a tiszta levegő, víz, és természet
fontosságának megismerése.
A tábor a beadott pályázati anyagnak megfelelően valósult meg, az alábbiak szerint:
Tábor helyszíne (alaptábor): FMGYK IX-es számú szakmai egysége,
2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca 4-6.
Tábor típusa napközis tábor (csillagtábor jelleggel)
Tábor időpontja 2022. július 18-22.
Tábor időszaka minden nap 8:00-16:00 óra között
Táborban részt vevő gyerekek száma: 10 fő
Tábort lebonyolításáért felelős felnőttek száma 2 fő
Aschermann Gabriella fejlesztő pedagógus, szakmai egység vezető
Pallag Katalin ifjúság segítő asszisztens, csoportvezető

1.nap
Séta a Velencei tó partjára, szemétszedés, a kenupálya megtisztítása a papírhulladéktól és
más egyéb szennyező anyagoktól. Célunk a környezettudatos gondolkodás kialakítása társas
együttműködés, alkalmazkodó készség kialakítása, elősegítése, fejlesztése.

2.nap
Kirándulás a Dinnyési Fertő Természetvédelmi Területre a Madárrezervátum, Madár dal
tanösvény bejárása. Célunk az ökológiai szemlélet kialakítása, a természetvédelmi kultúra
fejlesztése és népszerűsítése. A természet megismertetésével szeretnénk elérni, hogy annak
védelmezőévé, tisztelőjévé váljanak a gyermekek, fiatalok.

3.nap
Sárkányhajózás a Velencei tavon: 4-5 kilométeres kirándulást tettünk a Velencei-tó keleti
medencéjének nádszigetei között. Az útvonalat az aktuális szélviszonyok határozták meg. A
nádszigetek lehetővé tették, hogy bármely szélirány esetén túlnyomórészt szélcsendben
evezhessünk. Útközben a tájon kívül gyönyörködhetünk a tó változatos madárvilágában.
Találkoztunk

búbos

vöcsökkel,

tőkés

récével,

szárcsával

és

hattyúval.

A túra résztvevői megfelelő oktatást kaptak másfél évtizedes tapasztalattal rendelkező
túravezetőktől.

4. nap
Kirándulás a Velencei hegység lábánál található Bella tóhoz. Pákozd területén csodálatos erdei
környezetben található a kis Bella-tó. A tavacska az azonos nevű patakból táplálkozik, vize tiszta, hossza
kb. 100 méter. Majd tovább indultunk a Pandúr-kő névre keresztelt sziklaalakzathoz, amely az egyik
legnagyobb és legérdekesebb geológiai látványosság a környéken, ráadásul még egy "barlangot" is
felfedezhetünk a kőtömbök között, melyet Zsivány barlang névre kereszteltek. Célunk az ökológiai

szemlélet kialakítása, a természetvédelmi kultúra fejlesztése és népszerűsítése. A természet

megismertetésével szeretnénk elérni, hogy annak védelmezőjévé, tisztelőjévé váljanak a
gyermekek, fiatalok.

5.nap
Kirándulás a Magyar Természettudományi Múzeumba. Megtekintettük a Kalandos erdő
című időszaki kiállítást, részt vettünk a foglalkozáson, majd az állandó kiállításokat és a
dinoszaurusz parkot is bejártuk. A természetismereti kiállítás a 3-12 éves, óvodás és
kisiskolás korosztály számára készült, az életkoruknak megfelelő eszközökkel közvetít
ismereteket az erdő élővilágáról. A gyermekek különböző játékokon keresztül ismerhették
meg az erdő komplex rendszerét, a játékos erdő látogatóiként egy felejthetetlen, kalandos
élmény részeseként járhatták végig a különböző állomásokat.

A tábor ideje alatt a gyermekeknek lehetősége nyílt az iskolai keretek között elsajátított
ismereteket természeti környezetben is megvizsgálni, megtapasztalni. Közösségi élményekre
tehettek szert a csoportos feladatok végrehajtása során. A tábor célja többek között az erdő a
mező, rét, tópart és más élőhelyek élővilágának felfedezése, megismerése.
Az ÖKO-Tábor nem titkolt célja volt, hogy elősegítse a gyerekek környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet és a társadalmak minél gondtalanabb fennmaradását.
A tábor során az együttműködésre, a közös cél érdekében való összefogásra és nem a
rivalizációra, versengésre szerettük volna késztetni a gyerekeket.
A környezet valódi védelméhez, természeti erőforrásaink előrelátó beosztásához
felelősségteljes, tudatos gondolkodásra van szükség, melyről minden nap beszélgettünk.
Bármilyen változást elérni szokásainkban, váltani jól berögződött szemléletünkön, csak a
környezethez való megváltozott hozzáállásunkkal lehet. Legnagyobb esélye erre a most
felnövekedő generációnak lehet, a jövő az Ő kezükben van. A tanulást nem lehet elég fiatalon
elkezdeni, a gyermekek nagyon fogékonyak, nyitottak és formálhatóak.
Ezt kihasználva a MI felelősségünk a megfelelő tudás és az új, környezettudatos
gondolkodásmód átadása, megtanítása. A játékos tanulás ereje felbecsülhetetlen és
hatékonysága semmi más tanulási formához nem hasonlítható.
A tábor tartalmas programokat kínált a gyermekeknek a környezettudatosság kialakításában.
Nagyon jó hangulatban, vidáman telt a hét.
Köszönjük szépen az Alapítványnak, hogy támogatásával változatosabbá tehettük a gyerekek
szabadidő eltöltését.

Velence, 2022.07.25.

Aschermann Gabriella
szakmai egység vezető

