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EFOP-1.3.9-17-2017-00011 

„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai 

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Pécs és Mecsek bejárása 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. 03. 20.-2018. 04. 20. 

A program időpontja:  2018. 04.19.-20. 

Az program helyszíne: Pécs, Orfű, Abaliget, Balatonfűzfő 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 20 diák, 4 felnőtt 

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola kirándulása 

Lebonyolító: Sollertia Kft. (7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 1) 

Szervező pedagógus: Garas Mariann pedagógus 

Kísérők: Deák Annamária, Dr. Lunkné Nyuli Márta, Volf István 

Előzetes feladatok: 

 A szállás és étkezés lebonyolításának megszervezése a Poly-Ver Utazási 

Iroda és Ügynökséggel. 

 Egyeztetés a szervező pedagógus által megtervezett programokról, és 

annak költségeiről. 

 Megbízás a buszt biztosító Wolf Kft.-vel 

A program: 

A fenti napon reggel 5 óra 45 perces indulással megkezdődött a kétnapos program, 

melynek első állomása Pécs volt. A Dóm téren volt a csoport találkozója a 

Pannon-Servus Utazási Iroda animátorával (Osztálykirándulás.hu által), ahol 

kezdetét vette a nap fő programja. Először a diákok egy Múltfürkész interaktív 

órán vettek részt, ahol különböző kérdéseken keresztül csoportos felderítő túrán 

https://maps.google.com/?q=7761+Koz%C3%A1rmisleny,+Tompa+Mih%C3%A1ly+utca+1&entry=gmail&source=g


2 

 

ismerkedtek meg a székesegyházzal, egymással versenyezve. A feladatot a kísérő 

pedagógusok is teljesítették.  

Feladat teljesítése közben:  
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 Ezt követően Cool-Túrával folytatódott a program, melynek keretein belül 

szintén csapatokban interaktívan fedezték fel a diákok a belváros 

nevezetességeit.  

A Cool-Túra oklevele: 
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A nap egy fél óra pihenővel folytatódott, majd következett egy újabb Múltfürkész 

interaktív óra a Cella Septichora Látogatóközpontban. Továbbra is csapatokban, 

immár nagy rutinnal és gyorsasággal oldották meg a tanulók a feladatokat, és 

ismerkedtek meg a látogató központ nevezetességeivel. 

 Képek a programról: 
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E három program egészen délután három óráig eltartott, ahonnan aztán egy 

sportcsarnokban folytatódott a délutáni program buborékfoci formájában. Itt is 

egy animátor várta az osztályt, aki nagyon leleményes feladatokat talált ki a 

csapatoknak, így még élvezetesebbé tette ezt a játékot. A tanulók nagyon élvezték 

ezt az állomást. Sokan csak most próbálták ki először a foci ilyen formáját. A 

közel másfél óra után a közeli parkban egy szoft-csúzlis párbaj következett. Itt is 

többféle feladattal tette érdekessé az animátor ezt az állomást. 

Képek a programról:  
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A program végére a gyerekek kissé elfáradva busszal a szállás felé vették az 

irányt, mely Orfűn a Tekeresi Lovaspanzióban Petőfi utca 3 alatt volt. Itt 

háromszori étkezés volt biztosítva. Meleg vacsora, reggeli és úti csomag másnap 

ebédre. A szállás nagyon tetszett a tanulóknak, a vendéglátók barátságosak és 

segítőkészek voltak. Vacsora után, sötétedéskor egy éjszakai túrán vett részt a 

csoport a tulajdonos vezetésével. Minden tanuló nagyon élvezte a sötétben való 

tájékozódást az erdőben. Nagyon segítőkészek voltak egymással. A körülbelül 

másfélórás túra után mindenki visszavonult a szobájába, és a pihenésre fordította 

figyelmét. 

Másnap reggeli után Abaligetre a Cseppkőbarlangba és Denevérmúzeumba indult 

a csapat. Mindkét program nagyon érdekes volt. A barlang lenyűgözte a diákokat, 

és az idegenvezetés is nagyon élvezetes volt.  
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A program után elindultak a Denevér - tanösvény elején, majd kis idő múlva az 

eredeti zengővárkonyi programtól eltérően (ami technikai okok miatt maradt ki) 

Balatonfűzfő felé vették az irányt. A kalandparkban kezdetét vette a bob –

pályákon való száguldás. Az élvezetes két órás program után haza indult a 

csoport. A kora esti órákban tele élményekkel, kicsit fáradtan megérkeztek 

Ászárra.  

Tartalmas két napot töltött az osztály Pécsen és környékén, tele színes 

programokkal. 


