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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- környezeti 

nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenység - 

megvalósításához szükséges erdei iskolai tábor lebonyolításához. 

 

helyszín: 8296 Monostorapáti, Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola 

időpont: 2014. szeptember 24-26. 

résztvevő tanulók: 21 fő 7. a osztály 

kísérő pedagógusok: Antal Lászlóné osztályfőnök, Auerbach Nóra osztályfőnök-

helyettes 

 

 

AZ ERDEI ISKOLA PROGRAMJA 
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Osztályom tanulói már visszatérő vendégként érkeztek az erdei iskolába, s ott is ismerősként 

fogadták őket. A szervezők a felkínált programokban a tanulók aktív, cselekvő 

tevékenységére alapoztak, így a foglakozások, az előadások is ennek szellemében zajlottak.  

Érkezésünkkor a tábor vezetője személyesen köszöntötte a az új táborlakókat, röviden 

ismertette a tábor házirendjét, majd elfoglalhatták szobáikat. A beköltözést, a  kicsomagolást 

és a nagyon finom ebédet követően már be is vethették magukat a gyerekek  az erdei iskola 

életébe. 

Az elméleti órák meghallgatása után mindig a gyakorlat következett. Ismereteket szerezhettek 

vadgazdálkodásból és csillagászatból, majd gyakorlatban az erdőben fellelhető vadak nyomait 

vizsgálták, célba lőttek légpuskával, sötétedés után vadlesen próbálhatták ki bátorságukat, 

figyelmüket. A csillagos ég távcsővel való megfigyelése azonban a kedvezőtlen légköri 

viszonyok miatt nem sikerült. 

Népi kézművesek remek foglalkozások keretében ismertették meg tanulóinkkal a 

vesszőfonást, a nemezelést és a viaszolást. Mindhárom kézműves foglalkozást vezető rövid, 

de lényegre törő előadással vezette be a foglalkozását, figyelembe véve a tanulók életkorát. 

Röviden szóltak az általuk elsajátított ősi mesterség eredetéről, gyakorlatban hasznosítható 

produktumairól. Segítségükkel a gyerekek remek munkákat készítettek, amit haza is vihettek. 

Csoportom a tanösvény túra helyett ( mert azt korábban  már teljesítették ) a túravezető 

javaslatára egy másik hosszú erdei túrán vett részt, ami újdonságokat hozott, a végeredménye 

pedig egy lenyűgöző tájkép, egy csodálatos látkép a Balaton-felvidékre. A túráról visszafelé 

vezető úton gyűjtötték be a tábortűzhöz szükséges ágakat, fákat. 

Az esti tábortűz szalonnasütéssel, daltanulással, közös játékkal telt, ami a közösség erősítését, 

összetartását és fejlesztését is remekül szolgálta. Minden nap tudtak métázni a füves pályán, 

asztaliteniszezni, focizni. 

Tanulóim mindvégig figyeltek az odaillő viselkedésre, a környezettudatos magatartásra. 

Antal Lászlóné 

osztályfőnök 
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Tanösvénytúra: vezetőnkkel Takács Péterrel                Tanösvénytúrán: Péter minden mondatára figyeltek 

 

 

 

        

Esti vadlesen ( 3 őzet és egy szarvast láttunk)         Nem maradt el reggelente a torna sem   
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Vadgazdálkodási óra                                                   Vesszőfonás 

 

         

      Viaszoztunk Márta nénivel                                Nemezeltünk Borival 

                                        


