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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti napközis 

tábor 

2019.06.24. – 06.28. 

Sümeg 

Résztvevő gyermekek száma: 60 fő. A napközis táboron résztvevő 60 gyermeket három 

csoportba osztottuk, hogy a foglalkozás sikere érdekében optimális létszám alakuljon ki. 

Minden gyermek, mindegyik foglalkozáson egyforma arányban vett részt. 

Az első és legfontosabb célkitűzés a táborra nézve, hogy alternatívát nyújtsunk a szabadidő 

eltöltésére a különféle művészeti tevékenységek által, ezzel is csökkentve annak esélyét, hogy 

a résztvevő gyerekek egészségkárosító, illetve deviáns viselkedésformákat válasszanak a 

későbbiekben.  Fontos megtanítanunk számukra, hogy a rendelkezésükre álló időt hasznosan, 

a társadalom által elfogadott szórakoztató tevékenységekkel is tölthetik. Ilyen elfoglaltság 

lehet például a tánc, a művészet felé irányuló érdeklődés, valamint a sport is. 

A tábor során kimondott célunk volt, hogy a foglalkozássorozaton részt vevő fiatalok 

kommunikációs készségei fejlődjenek, a közös foglalkozások során kialakuljon a csoporton 

belüli bizalom, egymás elfogadása. A helyzetgyakorlatok, drámafoglalkozások hatására 

gazdagodjon kreativitásuk, ismeretanyaguk, magabiztosabbá váljanak a mindennapi életben. 

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével fejlesztettük az artikulációt, a szöveg 

hangsúlyozását, a hanglejtést érzelmek átadása terén. 

A tábor foglalkozásai elsősorban a gyermekek aktivitására, befogadó készségére épültek. 

Változatos eszközökkel és módszerekkel, a tanulók életkori sajátosságait maximálisan 

figyelembe véve kívántuk az érdeklődést felkelteni és fenntartani. 

A foglalkozások során a résztvevő gyerekek irodalmi és művészeti élményhez jutottak, 

cselekvési aktivitásuk folytán képességeik (beszédkészség, kommunikációs képesség) 

fejlődtek. Műveltségük irodalomból és anyanyelvből bővült. A közösen átélt élmények 

folytán összetartozásuk, együttműködési készségük erősödött, a drámapedagógia 

révén egymás közti viselkedésük toleránsabbá vált, kapcsolataik 

bővültek, konfliktus kezelő repertoárjuk gazdagodott.  
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A fejlesztő tevékenységek a következő területeket célozták meg: 

  

 szóbeli kifejezőkészség, artikuláció fejlődése, 

 a költemények, prózai szövegek hangsúlyozása, a hangerő, a hanglejtés segítségével, 

 érzelmek átadása, 

 közönség előtt való szereplés, 

 új irodalmi alkotás megismerése, 

 szerepjáték fejlesztése, 

 empátia, tolerancia fejlesztése 

 konfliktusok kezelése 

 érzelmek felismerése 

 

A foglalkozások menete a következőképpen alakult: 

1. Bevezető előadás 

- Ismerkedés, nevek tanulása, kapcsolatteremtés drámajátékokkal 

2. Zenekar a gomba alatt c. mese feldolgozása – színházpedagógiai módszerrel 

- erdei állatok megismerése, szerepek kiosztása 

- történet megírása 

- kísérőzene közös megtanulása 

- mese előadása 

3. Záró napra való felkészülés – csoporton belüli csoportmunka 1 csoport 5 fő 

- szervezd meg a saját cirkuszi társulatod 

- plakát tervezés 

- cirkuszi foglalkozások kiosztása, megbeszélése. Egymás szerepének kitalálása. 

- egy választott jelenet megírása, eljátszása 

 

 

 

 

 


