Szakmai beszamol6
,,7 pr6bas magyarok"
Az allamalapitast61 Erdely aranykoraig
Tematikus tabor, Martely
2012.julius 9-13. (5 nap, 4 ejszaka)

A tabor celja volt: a mai gyerekekhez hozzuk kozelebb a tOrtenelmi esemenyeket, orszagunk
tOrtenetet. Elmenyszenlen,
kreativitasukat kihasznalva vonjuk be 6ket a programok
megval6sitasaba.
A kituzott celokat elertiik, a tervezett programokat maradektalanul megval6sitottuk. Az el6re
tervezett programokban csak apr6bb valtoztatasok voltak, egyreszt ktils6 tenyez6k
kovetkezteben: a h6segriad6 miatt nem az el6 Tiszahoz szervezttik a kalandturat, hanem a
Martelyi Tajvedelmi Korzet Termeszetvedelmi tanosvenyere, ahol huvosebb volt; masreszt a
gyerekek igenyet figyelembe veve kib6vitettiik a programot strandolassal, szamhaboruval,
aminek igen nagy sikere volt.
A tabort kistersegi szinten hirdetttik meg. Grommel tapasztaltuk, hogy a jelentkez6k az egesz
orszagb6l erkeztek, osszesen 20f6: jottek taboroz6k Budapestr61, Pilisszentivanr61,
Oroshcizar61, Mindszentr61, Martelyr61, H6dmez6vasarhelyr6I. A gyerekek eletkora is nagyon
vegyes volt: a legfiatalabb taboroz6nk 7, a legid6sebb 14 eves volt. E miatt ketszer tiz [Os
vegyes csoportot alakitottunk, mindket csoportban minden korosztaly kepviselve volt. igy a
nagyok segitsegevel a kisebb gyerekek is megertettek es ertelmeztek a magyar tortenelmi
szemelyekkel kapcsolatos tOrteneteket, mondakat, amiket a delel6tti csoportfoglalkozasokon
dolgoztak fei.
A delutani tematikus foglalkozasok (,,7 pr6bas jatekok") is igen nagy sikert arattak. A tabor
vegen kitoltott elegedettsegi kerd6ivek alapjan a taboroz6knak legjobban a Boszorkanyper
(ahol a boszorkany mellett vagy ellen ervelhettek) es a Nepi jatekok olimpiaja (ahol
patk6hajitasban, tusk6dobasban, kakas-titesben, rudtartasban es zsakbafutasban merhettek
ossze erejUket) tetszett a legjobban.
A gyerekek igen kreativan reszt vettek a tabor munkajaban: a kozos meseiras mellett az
el6adott mesejatek kellekeit, jelmezeit, diszleteit is 6k keszitettek.
Az utols6 este el6adott szerepjatekra (Matyas kiraly es a szekely ember lanya) a gyerekek
otlete alapjan a sztil6ket is meghivtuk. Ennek nagyon j6 visszhangja volt, a szUl6knek is
nagyon tetszett az el6adott mese es az, hogy a gyermektik ilyen j61 erezte magat az egy het
alatt ebb en a taborban. A kozosseg j61 osszekovacso16dott, tObb barati par alakult ki, akik
az6ta is tartjak a kapcsolatot.
Az utols6 nap a lovagga avatas aratott nagy sikert: egy cerem6nia kereteben palastot, lovagi
kardot es egy okiratot kaptak a gyerekek. Ezzel bizonyithatjak, hogy ,,7 pr6bas magyarokka"
valtak.

Abban a sztilok, gyerekek es a taborvezetoseg is egyetertett, hogy ezt a tabort a kovetkezo
nyaron mindenkeppen folytatni kell, hiszen mindenki sok uj isrnerettel, elmenyekkel, j6
baratokkal gazdagodva indult haza.
Koszonjtik a NKA-nak a tamogatast, nelktiltik ilyen szinvonalon nern va16sulhatott volna meg
ez a tabor.

Terjekne Kaposi Andrea
palyazati felelos

,,7 pr6bas ,magyarok"
Az allamalapitast61 Erdely aranykoraig
Tematikus tabor, Martely
2012. julius 09-13.
Reszletes program
,.

A tabor celja, hogy a mai gyerekekhez kozelebb hozzuk a tOrtenelmi esemenyeket, orszagunk
tortenetet. Elmenyszenlen, ugyanakkor a kreativitasukat kihasznalva, bevonva oket a program
megva16sitasaba. Semmihez sem hasonlithat6an a leghatekonyabb m6dszer a cselekvo
reszvetel. A taborba jelentkezo altalanos iskolas gyerekek elozetes "feladatkent" utananeznek
azoknak a koroknak, uralkod6knak, amelyekre a tabor tematikaja epiil. Keszithetnek
maguknakjelmezt, kiilonbozo kellekeket, "fegyvereket" is. Egy-egy rovid ismertetot kapnak a
magyar kiralyok eleterol, uralkodasuk esemenyeirol. igy mar felkesziilten erkezhetnek a
taborba!
Az idorendben egymast koveto korszakokat a ket csoportvezeto iranyitasaval feldolgozzak, a
delelotti foglalkozasok soran egy kicsit "beleelik magukat" az esemenyekbe. Dekoraci6kat,
jelmezeket, kellekeket keszitenek, megismerik az adott kor hasznalati targyait, megpr6baljak
maguk is elkesziteni azokat. Egy jellemzo esemeny eljatszasaval - pI. Istvan kiraly
koronazasa, lovagi torn a Nagy Lajos udvaraban - "belek6stolhatnak" az adott korszak
szokasaiba.
A tematikat keretbe foglalva, az egy het alatt ,,7 pr6bat" tesznek, melynek soran ugyessegiik,
batorsaguk, talalekonysaguk segiti oket a sikeres teljesitesben.
A pr6bakat, es a tortenelmi esemenyeket, jatekokat felkesziilt szakemberek vezetik.
A tabor vegen egy diszes oklevel tanusitja, hogy a "Magyar tOrtenelem 7 pr6basai" lettek.
A tabor napi idobeosztasa.
Napirend:
7.30
8.00 - 8.15
8.15 - 8.45
9.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00-15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 18.45
19.00-19.30
19.30 - 19.45
19.45-20.15
20.20 - 21.00
21. 00 - 21.15
21.15-21.55
22.00
22.30

"Napkelte" - tisztalkodas (felelos: csoportvezetok)
ebreszto, napindit6 jatek (szabadidos programvezeto)
reggeli (felelos: taborvezeto)
csoportfoglalkozasok I. (felelos: csoportvezetok, felkert segitok)
szabadido (felelos: szabadidos programvezeto)
csoportfoglalkozas II. (felelos: csoportvezetok, felkert segitok)
szabadido (feIel6s: szabadidos programvezeto)
ebed (felelos: taborvezeto)
szieszta, szabadon valaszthato jatekok, kezmuves technikak
(felelos: szabadidos programvezeto, felkert szakemberek)
delutani tematikus jatekok (felelos: taborvezeto, felkert szakemberek)
szabadido, uzsonna (felelos: szabadidos programvezeto, taborvezeto)
Nepi jatek Olimpia, 7-pr6bas jatekok (felelos: felkert szakemberek)
sziinet
vacsora (felelos: taborvezeto)
sziinet
felkesziiles az esti programra (felelos: csoportvezetok, felkert segftok)
tematikus esti program, 7-pr6bas jatekok (felelos: felkert szakemberek)
sziinet
"Napnyugta" - tisztalkodas (felelos: csoportvezet6k)
lampaoltas (felelos: taborvezeto)
vezetoi megbeszeles, ertekeles, felkesziiles a kovetkezo napra
(felelos: taborvezeto)

2012.julius 08. vasarnap
16.00
A taborvezet6seg atveszi, felkesziti a tabort a gyerekek fogadasara
(feleI6s: taborvezet6)
2012. julius 09. Mtf6 (I. Istvan, az orszagalapit6 kora)
10.00 - 12.00 resztvev6 gyerekek beerkezese, regisztraci6, szallasfoglalas
(feleI6s: taborvezet6, csoportvezet6k)
12.00 - 12.45 csoportbeoszt6 jatek (feleI6s: taborvezet6, csoportvezet6k)
13.00
ebed
15.00 - 16.00 a tabor programjanak bemutatasa egy keretjatekkal- Istvan megkoronazasa
(feleI6s: taborvezet6)
16.00 - 17.00 tanchaz a kiralyi par k6sz6ntesere (feleI6s: felkert szakember)
17.30 - 18.00 nomad pr6ba - az els6 pr6batetel (feleI6s: felkert szakemberek, segit6k)
19.00
vacsora
20.00 - 21.00
Orszaggyiiles - tematikus jatek (feleI6s: csoportvezet6k, felkert segit6k)
2012.julius 10. kedd (K6nyves Kalman, a tud6s kiraly kora)
8.15
reggeli
13.00
eMd
15.00 - 17.00 boszorkanyper, - tematikus jatek (fele16s: felkert szakember)
17.30 - 18.30 Nepi jatekok olimpiaja - a masodik pr6batetel (fele16s: szabadid6s
programvezet6 )
19.00
vacsora
20.00 - 21.00
irjunk egylitt meset! (feleI6s: csoportvezet6k)
22.15 - 23.00
batorsagpr6ba - boszorkanyej - a harmadik pr6batetel (fele16s: taborvezet6,
felkert segit6k)
2012. julius 11. szerda (I. Nagy Lajos, a lovagkiraIy kora)
8.15
reggeli
13.00
ebed
15.00 - 17.00 lovagi torna - eropr6bak, parbajok - a negyedik pr6batetel (feleI6s:
taborvezet6, felkert segit6k)
vacsora
19.00
20.00 - 21.00 jatekparbaj a ket csoport k6z6tt - az 6t6dik pr6batetel (feleI6s: taborvezet6,
felkert segit6k)
2012. julius 12. cslit6rt6k (Matyas, az igazsagos kiraly kora)
8.15
reggeli
13.00
eMd
15.00-18.30
kalandtura az eI6-Tiszahoz, az alruhas kiraly nyomaban!
taborvezet6seg valamennyi tagja, felkert segit6k)
19.00
vacsora
20.00 - 21.00
dalnokverseny a kiralyn6 kegyeiert - a hatodik pr6batetel
szabadid6s programvezet6)

(feleI6s:

(feleI6s:

2012. julius 13. pentek (Bethlen Gabor fejedelem - Erdely aranykora)
8.15
reggeli
9.00 - 10.30
"elmebajnoksag" - jatekos vetelked6 - a hetedik pr6ba (feleI6s: szabadid6s
programvezet6 )
10.45- 12.00
ertekel6 csoportfoglalkozas (feleI6s: csoportvezet6k)
12.30 -13.00
taborzar6, a pr6ba igazolasok atadasa, vitezze avatas (feleI6s: taborvezet6)
13.00 eMd
taborelhagyas, hazautazas (feleI6s: csoportvezet6k)
14.00-t61
15.00
vezet6i zar6 ertekeles

Taborvezet6seg:
Taborvezet6:
Horvath Tibor ifjusagi szakert6, kozmuvel6desi szakember
Csoportvezet6k:Terjekne Kaposi Andrea kozmuvel6desi szakember,
Somogyi Rozsa kozmuvel6desi szakember,
Felkert szakemberek: Juhasz Jen6 trener, egyetemi oktato
Olasz Imre ifjusagi szakember, EU-s kepz6
(A taborvezet6 es a csoportvezet6k is vezetnek programot, foglalkozast)
Szabadid6s programfelel6s: Bali Cintia f6iskolai hallgato
Terjek Tilla
Felkert alkalmi segit6k: egyetemi, f6iskolai hallgatok (3-4 f6)
(A felkert segit6k csak a programok lebonyolitasaban vesznek reszt, onkenteskent vegzik a
tevekenysegUket, nem allando taborlakok)
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