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Nap Napszak Tematika Megnevezés Helyszín 

Hétfő délelőtt 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

Tábornyitó, ráhangoló. Erőszak Mentes Kommunikáció (EMK): 

Fogalmak tisztázása. Játék: Adj király katonát… Tüzet viszek... 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

Hétfő délután 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

EMK: Ítéletmentes megfigyelés (Képek, festmények). 

Figyelemfejlesztés (hangok, zörejek, zene). 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI pedagógiai programjába illesztette az EMK 

(Erőszakmentes Kommunikáció) nevű programot, amely a 90-es évek óta ismert az országban.  

 

Lényege, hogy próbáljuk meg a „sakál” erőszakos nyelvezete és magatartása helyett a „zsiráf” szelíd, 

elfogadó, empatikus habitusát elsajátítani és ezt közvetíteni a gyerekek számára is. Abban a reményben 

indítottuk Müller Teréz (mesterprogramot végrehajtó kolléga) vezetésével a projektet, hogy ezzel a 

pedagógusok, szülők és gyerekek közötti kapcsolat minősége javulni fog.  

 

A Napközi Erzsébet-tábor projekt megfelelő keretet teremtett a tematika kiscsoportos megvalósítására. 

Az első foglalkozás a „hogy vagyok, mit érzek” körrel indult, melyen eleinte sablonos válaszokat hoztak 

a tanulók. A foglakozás végére szépen kibővültek ezek a mondatok és a gyerekek választékos 

kifejezéseket adtak. Sorra vettük a módszer lényegi elemeit: megfigyelés, érzés, szükséglet, kérés. 

Szavakat gyűjtöttünk csoportmunkában, melyekkel kifejezhettük az imént felsorolt pontokat.  

A második foglakozás helyzetgyakorlatai során tapasztalatom szerint igencsak bővült a gyerekek 

szókészlete, változatosabbá vált kifejezésmódjuk. 

Némileg csillapodott vitás helyzetekben hevességük és az ösztönös reakciót egyre inkább felváltotta a 

tudatos megnyilvánulás. Érdekes, ugyanakkor megdöbbentő látvány volt, hogy egy 8-9 éves gyermek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mire képes. Természetesen nem szűnt meg hétköznapi gyermek lenni, csak bizonyos esetekben képessé 

vált a konfliktust kezelni. Úgy gondolom, hogy ha néha sikerül alkalmazniuk, amit elsajátítottak, már 

jobb emberré válnak, akik az életben is talán sikeresebben boldogul.  

Nem azt tanultuk meg, hogy nincsenek problémák, hanem azt, hogy hogyan oldjuk fel ezeket a csomókat 

úgy, hogy ne sérüljön senki, ugyanakkor az egyén szabadsága és integritása megmaradjon.  

A délutáni gyakorlatokat követően (mivel többekben mély nyomot, belső konfliktust eredményezett a 

vírushelyzet miatti kényszerállapot) egy gyermekeknek szóló összeállítást tekintettünk meg a vírus 

jellemzőinek megismerésére.  

A film jó alapot teremtett kibeszélni a helyzetet, megosztani egymással, amit tudunk, és válaszokat kapni 

a hiányos ismeretekre, melyek félelemmel töltenek el bennünket. 

 

Kedd délelőtt 
Környezettudatosság, természeti 

értékeink és környezetszépítés 
Kirándulás: MiniZOO Komló 

Táboron kívül,  

7300 Komló, Munkácsy Mihály utca 46. 

Kedd délután 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

EMK: Érzések, érzéskártyák használata, érzések 

kifejezése arccal és testtartással. 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábori életünk második napjátegy kis külső segítséggel kezdtük. Virológiai előadás formájában 

megismertük a tábori élet legfontosabb betartandó higiéne szabályait: gyakori, alapos szappanos 

kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása.  

Ennek részeként megtanultuk, hogy a táborba érkezéskor alaposan mossunk kezet, és használjunk 

alkoholos kézfertőtlenítést. Ehhez megfelelő fertőtlenítőszereket is kaptunk ajándékba. A köhögési 

etikett betarthatósága érdekében megfelelő mennyiségű papírzsebkendőt szereztünk be. 

Az előadást egy kérdőív kitöltésével zártuk, ahol szinte valamennyi táborlakó kifejtette, mennyire 

nehezen élte meg az iskolai közösség hiányát az utóbbi három hónapban. 

 
Tanulóink már nagyon várták az indulást az állatsimogatóba.  

 

A komlói állatkert 2016 októberében nyitotta meg kapuit, közel 60 állatfaj 150 egyede található náluk. Az 

állatok jólléte elsődleges szempont náluk, mert hitvallásuk, hogy csak egy boldog állat okoz örömet a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

látogatóknak. Családias környezetben barátságos, szelíd állatokkal vártak bennünket. Számos mentett állat 

lakik náluk, akik egész életükben igénylik az emberi gondoskodást. 

Az állatok többsége simogatható, sétáltatható, etethető. Interaktív, élménydús időtöltésben volt részünk, 

közben fontos dolgokat tudhattunk meg tartásukról, fontosabb jellemzőikről.  

A jól megtervezett foglalkozás egy láthatatlan hidat épített ember és természet között, az állatok szeretetére 

és a természet tiszteletére tanította meg gyermekeinket. 

 

A Mini ZOO egésznapos kikapcsolódást biztosít a gyerekek számára. A táborozók foglalkozáson vettek részt, 

ahol az állatkert minden napjaiba nyerhettek betekintést.Játszva tanultunk. Az itt dolgozók kreatív 

foglakozással készültek, és bevonták a gyerekeket az állatokkal kapcsolatos napi teendőkbe. A foglakozás 

felépítése a csapatszellem erősítésén, az állatok iránti szereteten, tiszteleten és a szabad levegőn 

való minőségi szórakozáson alapult. 

 

Visszaérkezésünk után még rövid idő állt rendelkezésünkre, hogy az előző napon tanultakat átismételjük. 

Szituációs játékokkal hangsúlyoztuk az empátia gyógyító erejét. A párbeszédekben igyekeztünk 

együttérzéssel kommunikálni. Minden megnyilvánulásban meghallani a „köszönöm” és a „kérem” 

szavakat. Csoportmunkában érzéskártyákat használva dolgoztunk. 

 

Szerda délelőtt Sport, egészségtudatos életmód Játszóház 
7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

Szerda délután 
Művészeti nevelés, kézművesség, 

kulturális örökségeink, hagyományőrzés 

EMK: Mesefeldolgozás, mesehősök érzelmei, 

szerepjáték. 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A harmadik nap a játék és sport jegyében telt el. 

Meghívott vendégeink a régi vásárok forgatagos világát hozták el az iskola udvarára. A megelevenedő 

játékok a jelenből (légvár, trambulin,…) a múltba (gólyaláb, diótörő, fakard, …) kalauzolták a tanulókat. 

 

A foglalkozáson ismereteket kaptunk a játékok történetéből: mivel játszott a nagypapa, vagy épp a 

középkori jobbágy gyermeke.  

Megtanulhattuk azt is, hogy a népi játék nem afféle elavult, idejétmúlt dolog, aminél ma már van sokkal 

jobb is. Ma rengeteg fajta játék van, főként tárgyak formájában (babák, babaházak és tartozékaik, 

kisautók, táblás társasjátékok), köztük igen jók: ugyanakkor nincsen olyan köztük, amely olyan hatással 

volna a gyerekekre, mint a népi játék.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A népi játék komoly fejlesztő, a kreativitást kialakító, a társadalomba való beilleszkedést segítő hatása 

ma sem helyettesíthető mással.  

A játékban is el lehet fáradni, így a délután folyamán a nyugodtabb kézműves tevékenységre helyeztük a 

hangsúlyt. 

 

Sajnos a mára még betervezett mesefoglalkozásra már nem került sor, de így is egy mesevilágból 

távoztak haza tanulóink. 

Meghívott vendégeink emlékkönyvébe csupa pozitív bejegyzés került. 

 

 

Csütörtök délelőtt Kirándulás 
Kirándulás vonattal Bajára. Séta a Duna-parton, 

városnézés kisvonattal,fagyizás. 

Táboron kívül, címadat nélkül 

(Város megismerése, hasznos 

szabadidőeltöltés, látványosságok.) 

Csütörtök délután Kirándulás Kirándulás vonattal Bajára 

Táboron kívül, címadat nélkül 

(Város megismerése, hasznos 

szabadidőeltöltés, látványosságok.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megszokottól eltérően ez a nap 6.30-kor indult, mert alkalmazkodnunk kellett a vasúti menetrendhez. 

Tanulóink többsége még nem utazott vonaton, mert a személyautó és a busz teljesen kiszorította az 

életükből ezt a csodás élményt. Álmosság és izgalom váltakozott az arcokon. 

 

Jó ötletnek bizonyult a városnéző kisvasút: a nagy melegben különösebb erőfeszítés nélkül láthattuk a 

legszebb helyeket, és legkülönösebb látványosságokat. 

Az idegenvezető rengeteg információval rendelkezett, és nagyon szívesen válaszolt tanulóink szüntelen 

kérdezősködésére. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Úticsomagunkat a Petőfi-sziget csodás parkjában fogyasztottuk el, ahol egyéb játéklehetőségre is nyílt 

alkalom. 

Persze a hűsítő lábfürdő sem maradt el. Valójában ennek a fárasztó napnak az estéjén éreztem úgy, hogy 

mindez nem valósulhat meg önerőből, hogy micsoda különleges lehetőséget adott számunkra a Napközi 

Erzsébet-tábor. 

 

 

 

 

Péntek délelőtt 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

EMK: Konfliktuskezelés: felek megnevezése, 

konfliktus beazonosítása. 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

Péntek délután 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

EMK: egyszerű mediálás - szerepjátékok útján. 

Táborzárás, értékelés. 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó tábori nap délelőttjén igyekeztünk összefoglalni a tanultakat. Szituációs helyzetekben 

oldottunk meg konfliktus helyzeteket (többségét a tábor alatt történt eseményekből merítettük) 

Végig vezettük az EMK modell négy lépését, a megfigyelés, az érzés, a szükséglet és a kérés.  

Megfigyelés: Mi történt objektíven az adott szituációban?  

Érzés: Mit éreztem akkor? örültem, féltem, aggódtam, kétségbeestem, elkeseredtem, lelkes voltam, 

reménykedtem, izgultam…. 

Szükséglet: Mire van szükségem? Mi az igényem a helyzetben?  

Kérés: Miután megfogalmaztuk, hogy mit érzünk és mire lenne szükségünk pillanatnyilag, akkor meg is 



 

 

kérhetjük a másikat, hogy mindezeket figyelembe véve változtassunk a helyzeten. A kérést pozitívan 

fogalmazzuk meg, legyen konkrétumra törekvő, reálisan teljesíthető, és ügyeljük arra, hogy legyen 

lehetőség elutasítani is.  

A délutáni foglalkozáson értékeltük a tábort. Megbeszéltük, mi tetszett – mi nem tetszett a gyerekeknek. 

Hogyan csinálnánk legközelebb. 

Végezetül kitöltöttük az elégedettségi kérdőíveket. 

 

 

 

Az erőszakmentes kommunikáció olyan konfliktusmegoldó kommunikációs szemlélet, ami könnyen elsajátítható és egyszerűen alkalmazható. Használata 

hozzásegít a szabad, szeretetteljes, őszinte emberi kapcsolatokhoz, tehátegy valódi kapcsolat önmagunkkal és másokkal. Az erőszakmentes konfliktuskezelés 

során a jelenlévő empátia, partnerség, hitelesség mindkét fél önértékelését erősíti, egyben fontos kommunikatív visszajelzéseket nyújt a további fejlődéshez. 

Felváltja a régi, rögzült kommunikációs szokásokat. Új megvilágításba 

kerülnek a szándékaink és kapcsolataink. Más szemmel látjuk magunkat és 

a beszélgető partnerünket, meghallgatjuk önmagunk és a másik fél mélyebb 

igényeit, nem bírálunk, nem kritizálunk, és tisztázzuk az érzéseinket. 

A módszerlényege, hogy segítse a sikeres információcserét, a konfliktusok 

békés rendezését. Az EMK felváltja a régi, rögzült kommunikációs 

szokásokat, új megvilágításba kerülnek a szándékaink és kapcsolataink, más 

szemmel látjuk magunkat és beszélgető partnerünket, meghallgatjuk 

önmagunk és a másikfél mélyebb igényeit, nem bírálunk, nem kritizálunk és 

tisztázzuk az érzéseinket. "Egy elismerő, erőszakmentek nevelés, elismerő, 

erőszakmentes emberiséget nevel." 

 

Köszönjük a lehetőséget! 

Nagymányok, 2020. 07. 10.   Müller Teréz 


