
Olvasási folyamatok – lélek, 
szabadság és együttműködés az 
Irodalom- és természetbarátok 

táborában



Mottó:

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben 
szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”

Weöres Sándor: Az ős tudás (A teljesség felé)



A szeretet hatalma

Eredményes tanári tevékenység:

1. szeretni – őt, akivel együttműködünk, a diákot

2. szeretni – azt, amivel foglalkozunk, az irodalmat

Szeretet → minden más, ami szükséges, pl. motiváció, empátia, 
megértés, belátás, stb.



Ellentmondások

Az irodalom: szabadság. A teremtő fantázia szabadsága.

Az olvasás szabadság: 

− a választás szabadsága: mit olvasok?

− az értelmezés szabadsága: hogyan olvasom?

− a mű jelentéshorizontjának szabadsága: melyik üzenetre vagyok 
nyitott

− az érzelmek szabadsága: milyen érzésvilágot mozgat meg bennem

Kötöttségek: szűk osztály, idő- és tantervkorlát, jegyadás kényszere, 
jegyvadászat félelme, érdektelenség, stb.



Célkitűzés, ígéret

• közös olvasmányélmények

• szerepjátékok, vetélkedők, csoportos tevékenységek

• beszéd- és írásgyakorlatok

• filmnézés

• baráti beszélgetések, véleménycsere

Mindez

▪ természetjárással együtt, kirándulás alatt, tábortűz mellett

▪ sportjátékokkal, ügyességi gyakorlatokkal társítva 



Célkitűzés, ígéret (folytatás)

Úgy, hogy játszva kialakulhat

• a közösségi szellem

• barátságok fejlődhetnek

• megtanulod becsülni társaidat és a természetet

• elsajátítod az együttélés szabályait

• megtapasztalod a természetközeli élet szépségeit



Célkitűzés, ígéret (folytatás)

• fejlődik önbecsülésed, a másság iránti megértő türelmed

• fejleszted gyakorlati érzékeid

• próbára teszed és fejleszted találékonyságodat, alkotóképességedet

• véleményt alkotsz és cserélsz irodalmi remekművekről

• fejlődik anyanyelvhasználó, olvasmányértelmező képességed,    
gyakorolod az érvelést. 

Tömören: tartalmasan, értelmesen szórakozol, kikapcsolódsz, 
ráhangolódsz a világ szépségeire.



Mit olvassunk?

Ifjúsági regény

▪ igényesen szórakoztató, lebilincselően izgalmas, elgondolkodtató

▪ megfelel: ötödikesnek és nyolcadikosnak, tapasztalt, olvasni szerető és 
nehézkesen olvasó diáknak, fiúnak és lánynak

▪ olyan szerző írta, aki vállalja, hogy eljön a táborba



A program elkészítése

• A könyv tanulmányozása.

• A feladatok elkészítése – a feladat legyen:

• érdekes
• lényegretörő
• gondolatébresztő
• változatos, sokszínű
• mindenkit megmozgató



Meghívottak, vendégek

• Az olvasott könyvek írói: Gombos Péter, Jeney Zoltán, Miklya Luzsányi 
Mónika, Wéber Anikó (skype-beszélgetés).

• Író-olvasó találkozó: Fekete Vince, Lupescu Kata, Miklya Zsolt.

• Versműsor: Márk Attila énekmondó, Orbán Katica színjátszó, Zorkóczy 
Zenóbia színésznő.

• Foglalkozást vezetett: Ambrus Melinda, Gál Andrea, Hochbauer Gyula, 
Szonda Szabolcs.



A tábor helyszíne: Benedekmező



Egy tábori nap

• 8 óra: reggeli

• 9–13 óra: olvasás, megbeszélés, csoportos feladatok, közben tízórai

• 14 óra: ebéd

• 15–16 óra: délutáni pihenő, játékok, beszélgetések

• 16–19 óra: délutáni foglalkozás vagy a meghívott előadása, közben uzsonna

• 20 óra: vacsora

• 21 óra: filmvetítés

• 23–24 óra: mosakodás

• 24 óra: lefekvés



Rendkívüli vasárnap



Rendkívüli vasárnap



Rendkívüli vasárnap



Rendkívüli vasárnap



Rendkívüli vasárnap



Rendkívüli vasárnap



A tapasztaltakból

• Egy 200-300 oldalas ifjúsági regényt el lehet olvasni egy hét alatt úgy, hogy ne legyen 
megterhelő.

• Olvasás közben megtapasztalhatjuk, hogy a minőségi irodalom megszólít minket, 
érzelmeket ébreszt, elgondolkoztat.

• Feladatmegoldás közben, a közös és egyéni tevékenység során felismerhetjük, hogy 
hasonló bizonytalanságok, kételyek, örömök és bánatok élnek bennünk, s csapatban 
többet érünk, mint külön-külön.

• Olyan viselkedésmintákat kapunk a szereplőktől és egymástól, amelyek segíthetnek 
megérteni és megoldani saját problémáinkat, élethelyzeteinket.  

• Megtapasztalhatjuk, hogy az igazi irodalomolvasás nem kényszer, nem kötelességből 
elvégzett feladat, hanem lehetőség az ember személyiségének kiteljesedésére, a 
közösséghez való tartozás megélésére, az értékteremtésre, a mások és a másság 
megértésére, a képzelet szárnyaló szabadsága, a végtelenbe utazás a fantázia 
göncölszekerén.



Tábortűz


