
 6 Kunhegyesi Híradó 2018. Augusztus

Ha nyár, akkor tábor!
A diákok által várva várt vakációt nem minden szülő fogadja 

kitörő lelkesedéssel, hiszen nagy fejtörést jelent, hol, hogyan, 
kikkel és főként mennyiért töltse el gyermeke a két és fél 
hónapot. Milyen tartalmas elfoglaltságot és biztonságos 
felügyeletet találjon a korlátok közül szabadulni igyekvő 
gyermeke számára?

Új lehetőségeket kínált iskolánk tanulóinak és szüleiknek a 
nyári szünidő első két hetének tartalmas eltöltésére az EFOP-
3.3.5-17-2017-00031 Pályázati Program, melynek keretében 
június 3. és 4. hetében tematikus napközis táborokat és bent-
lakásos tábort szerveztünk. A napközis táborok helyszíne az 
iskola, a bentlakásosé pedig a Balatonhoz közeli Dég volt. 

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő 
Iskolai Közösségi Program” megvalósításában 12 pedagógus 
vett részt, akik 176 fő, 2., 4., 6. és 7. évfolyamos diák számára 
biztosítottak egy, illetve kéthetes eseménydús elfoglaltságot. 
Olyan szakmai programokat valósítottak meg, melyek a tanórai 
keretek közé nem férnek be.

Négy táborban különböző, érdekes témákkal foglalkozhattak 
a gyerekek: 
 Környezetvédelem, természetismeret, tudatos 

fogyasztói magatartás
 Közlekedés, KRESZ, sport- és egészségre nevelés 
 Művészeti nevelés – Ki leszek én? A vágyaim
 Dégi kalandprogram − Ki vagyok én? Hogyan 

alakítsam személyiségem?
A pályázat minden 

táborozó számára napi 
négyszeres ingyenes 
étkezést és egy autó-
buszos kirándulást is 
biztosított. 

A K ö r n y e z e t v é -
d el e m,  t e rmé sz et -
ismeret tábor 4., illetve 
2. évfolyamos tanulói 
D o m a  I s t vá n n é  é s 
Szabóné Török Éva 
tanító nénik irányítá-
sával játékos formában, 
fizikai kísérletekkel és 
újszerű módszerekkel 
tapasztalták meg a tűz 
keletkezését,  helyes 
használatát, ártalmat-
lanítását.

Megismerkedtek a közvetlen és tágabb környezetünkkel, 
beszélgettek a környezetvédelemről, a hulladék újra hasz-
nosításáról. A gyerekek aktívan részt vettek az újszerű feladatok 
megoldásában. Érdekesnek találták a természeti kisfilmeket is, 
sokat tanultak belőle. A szabadidős tevékenységek szervesen 
kapcsolódtak a témához, a jógagyakorlatokkal való lazítás 
pedig kedvenc elfoglaltságuk lett.

Poroszlón megnézték az Ökocentrumot, ismerkedtek a Tisza-
tó élővilágával, és kihasználva a helyszín adottságait, 
elmélyítették a környezetvédelemmel és a természeti értékek 
megőrzésével kapcsolatos tudásukat. 


