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Beszámoló

Pályázati azonosító
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Pályázat címe

Egy kis iskola nagy lehetőségei

Rendezvény helyszíne

Nemesvámos és környéke

Rendezvény
pályázatban szereplő Alkalomszerű – szabadtéri - mozgásos tevékenység
megnevezése
Rendezvény
konkrét
téli túra
megnevezése/címe
Résztvevő
száma

gyerekek

130 fő

Résztvevő
pedagógusok:

osztályfőnökök

Felelős:

Szilágyi Adrienn

Program
felsorolása

rövid elmélet, túra, geototó

Program célja: A tanulók szakképzett vezető irányításával ismerjék meg a közvetlen környezetük
földtani értékeit, ezek kialakulását és kapcsolatát a kulturális örökségünkkel, mindezt
olyan területen, amelyet nap, mint nap bejárunk és látszólag ismerünk.

A program bemutatása: A túra elméleti alapozással indult a korosztályoknak megfelelő szinten az
iskola épületében 8 és 10 óra között. Az alsó tagozatosok megismerkedtek a
környéken

megtalálható

kőzetekkel,

azok

kialakulásával

és

legfontosabb

tulajdonságaival. A felső tagozatosok ugyanebben az időszakban a Bakony- Balaton
Geoparkkal és a Balaton felvidéki Nemzeti Parkkal ismerkedtek prezentáció
formájában sok- sok képpel, érdekes összefüggéseket felvillantva.
Rövid technikai szünet után indulhatott a téli túra.
Az iskolából induló gyalogos geotúra során az alsó és a felső tagozat ugyanazon az
útvonalon, de más távon ismerkedett meg a település közvetlen környezetének
geológiájával. A geotúra során megismerkedtünk a Nemesvámosi Mészkő Formáció
egyik látványos kibukkanásával a község határában, elképzeltük, milyen lehetett 230
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millió évvel ezelőtt a körülöttünk levő táj, és az üledékes kőzetek képződésének
folyamatát és körülményeit is megelevenítettük.
Ugyan két nappal korábban lehűlt az idő és leesett az idei első hó is, de utunkat
folytattuk a település római kori emlékéhez. A Római halomsírnál a csillagászat és
építészet közötti összefüggéseket fedeztük fel. Az alsós évfolyamok innen
visszaindultak az iskolába. A felső tagozat továbbindulva a Veszprémfajsztól északra
levő Fajszi templomrom köveit is vallatóra fogta, miközben egy kis régészetitörténelmi kirándulást is tett, majd visszaindultak a kiindulóponthoz, az iskolához.
A geotúrán hallottakról a túravezetők geototót készítettek a felsősök számára, illetve
összeállítottak egy kézműves foglalkozást az alsósoknak, amit a pedagógusok
önállóan elvégezhetnek az osztályokkal a következő hetekben.

A program összegző értékelése: A geotúrák alapvető célja természettudományos ismeretek
terjesztése, környezeti értékeink, földtani örökségünk jelentőségének tudatosítása,
bemutatása. A geotúrák hasonlóak a hagyományosan ismert túrákhoz, azonban a
túravezetés az átlagosnál több információs részt tartalmaz, melyben a megszokottnál
kissé nagyobb az általános-, történeti- és helyi földtani, kőzettani, ásványtani,
tektonikai, őslénytani ismeretek részaránya. A helyi történelmi, kulturális és ökológiai
értékek bemutatása szintén beépül a vezetésbe.

A beszámoló melléklete a rendezvény jelenléti íve, fotódokumentációja!

Nemesvámos, 2014. január 25.
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