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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – 

Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása-természetközeli 

sporttáborok - megvalósításához szükséges vitorlás tábor lebonyolítására. 

 

Túravitorlás Sportklub ábrahámhegyi telepe 

Időpont: 2014. június 23 – 27. 

Résztvevő tanulók: 18 fő, a jelenléti ív szerint 

Kísérő pedagógusok: Bruckner Zsuzsanna  

                                     Kamondi Szilvia 

                                     Kazinczy Beatrix 

                                     Vighné Pimper Veronika 

 

1. nap 2014. június 23. hétfő 

Hétfő késő délelőtt érkeztünk az ábrahámhegyi tábor helyszínére. A szállás elfoglalása és az 

ebéd után megismerkedtünk Tóth Csaba vitorlás oktatóval, aki a kikötőben fogadott minket. 

Elmondta és bemutatta a hajó részeit, a vitorlázás szabályait és a legfontosabb 

szakkifejezéseket is megtanította. Ezek után a tanulók vízre szálltak és evezési gyakorlatokat 

végeztek a kikötőben az oktató segítségével. 
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2. nap 2014. június 24. kedd 

 

A következő napon délelőtt a gyerekek megtanulták a vitorlások felszerelését és a 

vízrebocsátás előtti teendőket. A legfontosabb csomókkal és kötésekkel is megismerkedtek 

illetve gyakorolták azokat. Délután a két csoport különvált, egyikük vitorlázott, a másik pedig 

egy dzsúdó bemutatón és edzésen vett részt. 
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3. nap 2014. június 25. szerda 

 

Mivel éjszaka nagy vihar volt, esett az eső, a délelőttöt az előadóban töltöttük. Az oktató a 

vitorlás irányításáról, szélbe fordításáról, ejtéséről és élesítéséről tartott érdekes előadást, 

felelevenítve az addig tanultakat és tapasztaltakat. Beszélt a Balatoni hajózásról, a tó 

érdekességeiről és veszélyeiről, az előadásba természetesen bevonta a gyerekeket is. Délután 

az időjárás is kedvezett, így az előző naphoz hasonlóan vízre szállt az egyik csoport és dzsúdó 

bemutatón vett részt a másik.  
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4. nap 2014. június 26. csütörtök 

 

Délelőtt szélcsend volt, ezért játékos foglalkozáson vettek részt a gyerekek a kikötőben, majd 

három csoportban motorcsónakkal a nyílt vízre szálltak. A délutánt vitorlázással és sport 

foglalkozássokkal töltöttük. 
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5. nap 2014. június 27. péntek 

 

Az utolsó nap vitorlázással telt, amikor a gyerekek kipróbálhatták magukat a nyílt vízen, 

bóják és egyéb segítség nélkül. Tóth Csaba oktató irányításával és gyakorlati tanácsaival 

segítette és bíztatta őket. A kikötőben megtanulták a hajó biztonságos kikötését és rögzítését a 

parthoz. Ebéd után következett a hét és a gyerekek teljesítményének értékelése, majd 

táborzárás és hazautazás. A tábor folyamán a gyerekek megismerkedtek a vitorlázással 

elméletben és gyakorlatban is. Kipróbálták és megszerették a vitorlázást és bepillantást 

nyerhettek a balatoni hajózás mindennapjaiba. Nagyon sok élménnyel és tapasztalattal 

gazdagodtak a táborban. 

 

     
 

                         


