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Kérdőív a “Zöld nyomon járunk” öko-élménytáborról – elégedettségi kérdőív elemzés 

2017. július 3-7. 

 
 

Szerettük volna megkérdezni a gyerekeket a tábor végeztével, hogyan érezték magukat az együtt 

töltött egy hét alatt. Meg voltak-e elégedve a programokkal, a foglalkozásokkal, hogyan érezték 

magukat a kiránduláson és persze ízlett-e nekik az ebéd? Az is fontos volt számunkra, hogy jövőre 

szívesen jönnének-e el hozzánk, és ajánlanák-e másoknak a tábort. 

Összesen 20 gyermek töltötte ki a kérdőívet, akik az öko táborban vettek részt. 

 

1. A tábor amelyiken részt vettem: ’’Zöld nyomon járunk” öko-élménytábor 

 

2. Mennyire vagy elégedett a könyvtárban rendezett programokkal? 

Elmondható, hogy mindenki elégedett volt. 

 

 
 

3. Mennyire vagy elégedett a könyvtáron kívül szervezett tevékenységgel? 

Összességében a külsős programokkal is mindenki elégedett volt. 
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4. Mennyire vagy elégedett a kézműves foglalkozásokkal? 

Ugyancsak elégedett volt mindenki. Több kézműves foglalkozás is volt, több dologban is 

kipróbálhatták magukat akár egyénileg akár csapatban is. 

 

 
 

 

5. Jól érezted-e magad a kirándulásokon? 

Idén két kiránduláson vehettek részt a táborozók, amelyek nagy sikernek örvendtek. Az egyik a 

Tőserdei Kalandpark a másik budapesti Magyar Természettudományi Múzeum volt. Mind a kettő 

egész napos programot jelentett a gyerekeknek. Az egyiken az erőnlétükre volt szükség, a másikon 

pedig kíváncsiságukra és a kreativitásukra. Több éves tapasztalat, hogy az egyik legkedveltebb 

tábori program a kirándulás. 

 

 
 

6. Mi a véleményed az ebédről? 

Az utóbbi két évben a Rózsakert Vendéglőben fogyasztjuk el az ebédünket, ami igen változatos és 

az adagok is igazodnak a gyerekek korosztályához. Mindig kétfajta menüből tudunk választani, ami 

lehetőséget ad arra, hogy mindenki találjon magának megfelelő ételt. A csapat nagy százaléka 

finomnak értekeli a vendéglő konyháját. 
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7. Eljönnél-e a következő nyáron a táborunkba? 

Szinte az összes táborozó igennel válaszolt, s többen biztosra jelezték a jövő évi részvételüket a 

táborba mind a gyerekek és mind a szülők. 

 

 
 

8. Ajánlanád-e barátaidank a tábort? 
Egy gyermek kivételével minden gyermek ajánlaná a tábort. Erre nagyon jó visszajelzés, hogy 

többen már visszatérő diákok, s még nyolcadik évvégén is szívesen jönnek el nyáron, hogy együtt 

vakációzzunk egy hetet. 

 

 
 

 

9. Melyik program tetszett a legjobban a héten? 

Az ezévi Öko tábor nagyon sok programra adott lehetőséget, de mindenkinek volt saját kedvence. 

Kiemelkedően magas szavazatot kapott a kalandpark, majd utána Budapest, a biciklis túrák és a 
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divatbemutató is nagy sikernek örvendett. De akadt olyan is, aki a szennyvíztelepet is nagyon 

érdekesnek találta. 

 

10. Van-e olyan tevékenység, amelyiket kihagytad volna. 

A legtöbben azt válaszolták, hogy nem volt olyan program, amin ne vettek volna szívesen részt. 

Ami pedig szavazatot kapott az a szennyvíztelep volt, hiszen egy páran nehezen viselték a szagokat. 

 

11. Milyen programot hiányoltál?  

Ennél a kérdésnél is a legtöbb válasz arra érkezett, hogy nem volt hiány programból. Mindegyik 

megfelelt a kívánalmaknak. a második helyen viszont egy pár megemlítették, hogy jövőre be 

lehetne iktatni (főleg jó idő esetén) egy kis strandot, csúszdaparkot és egyéb vízi elfoglaltságot. 

 

 

12.Milyen témájú táborban vennél részt szívesen a jövő nyáron? 

Erre a kérdésre is kaptam többféle választ. Bár némelyik téma szerepel a félegyházi tábor 

kínálatban, de azért fontolóra kell mindig venni ezeket a kéréseket is, hiszen elsődleges célunk, 

hogy táborozóink jól érezzék magukat az egy hét alatt. 

Témaötletek, amiket a gyerekek adtak: 

- harcművészeti 

- kirándulós / farmon lévő 

- hercegnőképző 

- focitábor 

- éjszakai túratábor 

- fotó és videó tábor 

Sokan viszont annyira meg voltak elégedve az idei tábor témaválasztásával, hogy a következő 

évben is szívesen visszatérnének ehhez a témához. 

 

 

 

 

        Készítette: Czibolya Szilvia 

              internetes és médiatára könyvtáros 


