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A tábor végeztével szerettük volna megkérdezni a gyerekeket, 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. 

A tábor létszáma 2020-ban összesen 21 fő volt, melyhez 4 fő közösségi szolgálatos diák is 

csatlakozott. 

 

1. A tábor, amelyiken részt vettem: ’’Zöldnyomon járunk” öko-élménytábor felső 

tagozatosoknak. 

 

2. Mennyire vagy elégedett a rendezett programokkal? 

A városban rendezett programokkal 21 fő nagyon elégedett, 4 fő pedig elégedett. A 

visszajelzésekből elmondható, hogy mindenki elégedett volt a tábori programokkal, hiszen a 

csapat ¾-e már több éve visszatérő diák, akik szívesen választják ezt a fajta tábort. A 

gyerekek már jól ismerik egymást, de mindig vannak új diákok, akik csatlakoznak hozzánk.  

 

3. Mennyire vagy elégedett a kézműves foglalkozással? 

A gyerekek közül 13-an nagyon elégedettek 10-en pedig elégedettek voltak. Ketten voltak 

sajnos elégedetlenek, mivel kiderült, hogy ők nem szeretnek rajzolni. A feladat élményfestés 

volt a Holló László Képzőművészeti Körben Rátkai Zsuzsával. Az idősebb korosztályt már 

nem igazán a kézműves foglalkozások kötik le, hiszen nekik nagyobb a mozgásigényük, így 

a kirándulós, kerékpározós programok tetszenek leginkább. 

 

4. Jól érezted-e magad a kiránduláson? 

A gyerekek közül 23 fő nagyon elégedett volt a kirándulásokkal, 2 fő pedig azt mondta „jó 

volt”. A tavalyi évtől egyre több olyan programot próbálunk keresni, ami kimozdít a négy 

fal közül bennünket, hiszen az „öko” jelleg főleg a szabadban tud megvalósulni. Erre jók a 

nagyobb, egy napos kirándulások, amikor olyan helyekre is eljuthatunk ahova nem biztos, 

hogy eljutunk. Idén Veszprémbe látogattunk el az állatkertbe és a Veszprémvölgybe, majd 

pénteken az NKA jóvoltából Kemencére utaztunk, hogy a Börzsönybe tegyünk egy jó kis 

gyalogtúrát. Mindkettő nagy élmény volt a csapatnak. 

 

5. Mi a véleményed az ebédről? 

Az ebéd mindenki számára finom volt. Mivel már nagy gyerekekről van szó, az ebédet saját 

maguk választják ki. Sajnos még így is sokszor van az, hogy nem tetszik nekik az ebéd. Egy 

lisztérzékeny diák volt, de neki külön össze tudtunk választani megfelelő ebédet. Az itthoni 

étkezést a Rózsakert Vendéglőben oldottuk meg idén is 3 alkalommal, a többit pedig az 

adott, külső helyszínen, illetve a gyerekek által hozott szendvicsekből. 

 



6. Eljönnél-e a következő nyáron a táborunkba? 

Az összes gyermek igen választ adott, hiszen ők jórészt már a tavalyi öko táborban is részt 

vettek. Az újak pedig jó élménnyel zárták a tábort. Többen jelezték jövőre is részvételi 

szándékukat. Akik idén már a 8. osztály végezték, ők is szívesen jönnének a következő évi 

táborba, akár 50 órás közösségi szolgálatos diákként. Erre idén is volt lehetőség. Szívesen 

fogadjuk őket, hiszen ők is ugyanúgy teljes tagjai a tábor részvevőinek egy kis plusz 

munkával. 

 

7. Ajánlanád-e barátaidnak a tábort? 

Az összes gyerek ajánlaná a tábort társainak, barátainak és osztálytársainak. Erre pozitív 

visszajelzés, hogy többen már évek óta visszatérő táborozók, s még nyolcadik év zárásaként 

is szívesen jönnek el nyáron, hogy együtt vakációzzunk egy hetet. Közülünk kerülnek ki 

azok a diákok is, akiknek középiskolai éveik alatt nálunk szeretnék teljesíteni az 50 órás 

szolgálatot. 

 

8. Melyik program tetszett a legjobban a héten? 

A 2020-as öko-élménytábor is sok programra adott lehetőséget, hiszen ebben az évben, 

immár másodszor az NKA is támogatott bennünket. A pályázat révén a Börzsönybe tett 

kirándulásunkhoz járultak hozzá. Így két nagyobb könyvtáron kívüli programot is meg 

tudtunk valósítani. 

Az adatok alapján egyértelműen a Börzsönybe tett kirándulás nyerte el a diákok tetszését a 

legjobban. Ezt követte a veszprémi állatkert, a szabadulószoba a múzeumban és a 

Félegyházi Kenyérgyárban tett látogatás. De összességében mindig elégedettek a táborozók 

az egész heti programmal. Nagyobb létszám esetében nehezebb megfelelni az egyéni 

igényeknek. 

 

9. Van-e olyan tevékenység, amit kihagytál volna? 

A gyerekek közül 15-en válaszolták azt, hogy nem volt olyan program, amit kihagytak 

volna, mert minden tetszett nekik.  A Berkemann gyárlátogatást (járt már ott), az 

élményfestést (nincs kézügyessége) és az ÁNTSZ előadást (nem annyira érdekes) 

kifogásolta néhány gyermek. Ekkora létszámnál nehéz mindenki kedvére tenni, de azért 

elmondható, hogy a csapatnak szinte minden program elnyerte a tetszését. 
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10. Milyen programot hiányoltál? 

Ennél a kérdésnél többfajta válasz is született, de igazából a csapat jó része mindennel 

elégedett volt, hiszen színes programot állítottunk össze. A Börzsönyi kirándulást az NKA 

támogatásával sikerült megvalósítani, míg a többi programot a tábori pénzből. Három napot 

félegyházi programokkal töltöttünk meg. 

Az időjárás mindig nagy kockázatot jelent, de sikerült minden programot megtartanunk. 

Kis csapatomnak elég nagy a mozgásigénye, így próbálunk olyan programot összeállítani, 

ami ezt a kérést is kielégíti. Idén is több igény felmerült új programok megvalósítására. 

 

 

Összegzés: 

A gyerekek és a szülők visszajelzései alapján mindenkinek nagyon tetszett az idei tábor. 

Kellőképpen el is fáradtak a gyerekek, ami a szülőknek egy pozitív élmény volt. Az előzetes 

visszajelzések alapján többen várják a következő évi tábor. Többen is voltak, akik már nem 

fértek a létszámkeretbe (20 fő), ők előre jelezték jövő évi szándékukat. Azok a diákok, akik 

már idén befejezték az általános iskolát, azokat is visszavárjuk 50 órás közösségi 

szolgálatosként segítőknek, ami évek óta bevált. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2020. július 9. 

 

        Czibolya Szilvia 

      internet – médiatár – ifjúsági sarok könyvtáros 
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