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Szakmai beszámoló
Tanulmányi kirándulás
A TÁMOP 3.3.8-12/2-2012-0069 számú pályázat megvalósítása keretében 2014.
szeptember 20-án tanulmányi kirándulást szerveztünk a Pusztakovácsi - Fonyód –
Badacsony – Salföld – Tapolca - Pusztakovácsi útvonalon. (lsd. jelenléti ív). A
tanulók hideg élelmiszer csomagot és ásványvizet kaptak útravalóul.
A program során először hajóval utaztunk Fonyódról Badacsonyba. Sok gyermek
életében először ült hajón, ráadásul a kapitány megengedte, hogy kettesével
felmenjenek a hajóhídra, és kormányozhatták is a járművet, ami szintén nagy élmény
volt számukra.
A kikötés után egy vezető várt minket, kíséretében gyalogoltunk fel a Szegedy Róza
házhoz. Rövid pihenő után két csoportban, tárlatvezetői segítséggel megtekintettük a
kiállítást, majd hagymás zsíros kenyér és üdítő elfogyasztása következett. Ezt
követően nyolcas csoportokban dzsipezhettünk a hegyen.
13 óra körül indultunk tovább Salföldre, a Salföld-Majort látogattuk meg: a lovakat,
szürke marha gulyát, rackákat, szamarakat, különféle baromfikat, magyar
kutyafajtákat, fűszerkertet és mezőgazdasági gépeket felvonultató gazdaság nagyon
tetszett a diákoknak, de szívesen használták ki a modern játszótér kínálta
lehetőségeket is. Egy órás lovas kocsikázás során ismerkedtünk a csodálatos vidék és
a falu különleges építésű, gyönyörűen rendbe hozott házaival, megnéztük a pálos
kolostor romjait.
Utolsó állomásunk a tapolcai tavas barlang volt. A tanulók izgatottan, kicsit félve
várták a csónakba szállást. A tizennégy évet betöltött diákok és a felnőttek lettek a
csónakparancsnokok, ők eveztek, de a mögöttük ülők is be-bekapcsolódhattak az
irányításba, ahol szűk volt a járat, és el lehetett érni a barlang falát. Az evezősöknek,
főleg akikre kétszer is rákerült a sor, nem kis teljesítmény volt. Az utasoknak maradt a
nézelődés és a drukk, hogy fel ne boruljon a jármű.
A program végeztével mindenki egyetértett abban, hogy érdekes, tartalmas és
fárasztó napot töltöttünk együtt.
A kirándulók sok élménnyel és új ismerettel lettek gazdagabbak. A program a
terveknek megfelelően valósult meg.
Pusztakovácsi, 2014. szeptember 22.
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