
TUDÁS TÁBOR III. 

Programtervezet 

 

Hétfő (2017. július 10.), első nap az „iskolában”… 

 10:00-12:00 - A táborba érkezés, a regisztráció és a szobák elfoglalásának időpontja. Kérünk 

mindenkit, hogy lehetőleg időben érkezzen a helyszínre! Amennyiben ezzel kapcsolatban 

probléma merülne fel, kérem, jelezzék számunkra e-mailen vagy telefonon! 

 12:00-12:30 – A tábori programok ünnepélyes megnyitása. 

 13:00-14:00 – Az első ebéd elfogyasztása. 

 14:00-18:00 – Kikkel is vagyunk egy hétig összezárva? Önismeretet, konfliktuskezelést és 

szociális készségfejlesztés segítő feladatokkal egybekötött ismerkedés. Foglalkozásvezetők dr. 

Harsányi Szabolcs Gergő, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsésztudományi Karának 

Szociálpszichológiai és Interkulturális Pszichológiai Tanszékének egyetemi docense, és Szabó 

Beáta. 

 18:00-19:00 – Vacsora. 

 19:30-21:00 – Ki az ügyesebb? Stratégiai és kártyajátékok Csoma Istvánnal, a Dunaújvárosi 

Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumának és Kollégiumának informatika 

szakos tanárával. 

 

Kedd (2017.július 11.), avagy miről is beszélnek a csontok, és kreativitás a mérnökösködésben… 

 7:30-8:30 – Reggeli. 

 8:45-9:00 – Milyen nap is vár ránk? Tájékoztatás az aznapi teendőkről, programokról, valamint 

az esetleges balesetvédelmi tudnivalókról. 

 9:00-10:15 – A bolíviai őserdők mélyéről mesél dr. Hajdú Zsanett Sófi-díjas biológus. 

 10:15-13:00 – Miről is beszélnek a csontok? A gyakorlatvezető dr. Molnár Erika, a Szegedi 

Tudományegyetem Antropológia Tanszékének egyetemi adjunktusa, aki elmagyarázza: mit is 

csinál valójában Doktor Csont… 

 13:00-14:00 – Ebéd. 

 14:00-15:30 – A transzgenikus élőlények mítosza. Előadó: Szulik Ákos, a Dunaújvárosi 

Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakközépiskolájának és Kollégiumának biológia-

kémia szakos tanára. 



 15:30-17:00 – Mérnöki játékok, avagy: katapultépítés, tojáshajigálás és még sok más 

érdekesség. A játékmester dr. Nyerkiné Alabert Zsuzsanna, a Kutató Tanárok Országos 

Szövetségének elnöke. 

 17:00-21:00 – Párhuzamos, csoportbontott programok, helyszínen egyeztetve: 

1. Elég ügyes vagy? Mennyire jó a logikád és milyen oknyomozói vénád van? Vajon Te ki 

tudsz szabadulni? Captivity, profi játékmesterekkel… 

2. Lovaskocsikázás az erdőben… 

3. Vacsora… 

 

Szerda (2017. július 12.), avagy terepgyakorlatra fel… 

 7:30-8:30 – Reggeli. 

 8:45-9:00 – Milyen nap is vár ránk? Tájékoztatás az aznapi teendőkről, programokról, valamint 

az esetleges balesetvédelmi tudnivalókról. 

 9:00-10:30 – Márta István, a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény földrajz szakos tanára gyakorlattal egybekötött előadását 

hallgathatják meg a táborlakók. A téma: hazánk felszín alatti vizei, s a velük összefüggő 

idegenforgalmi és turisztikai érdekességek. 

 11:00-12:30 – Tudomány, áltudomány. Dr. Kovács Kristóf, a veszprémi Pannon Egyetem 

Mérnök Karának docensének előadása. 

 13:00-14:00 – Ebéd. 

 15:00-18:00 – Terepgyakorlat: mintagyűjtés és elemzés a természetben. Víz- és talajvizsgálati 

feladatok, biológiai összefüggések. 

 18:00-19:00 – Vacsora. 

 20:00-kifulladásig (de legkésőbb 23:00-ig) – Táncház, amelynek vezetője Molnár István 

Dániel, a nemzetközileg is többszörösen elismert Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes korábbi 

táncosa, koreográfusa, a Rácalmási Barina Táncegyüttes vezetője. 

 

Csütörtök (2017. július 13.), avagy hogyan is működik egy gyáróriás… 

 6:00-7:00 – Reggeli. 

 7:15-7:30 – Milyen nap is vár ránk? Tájékoztatás az aznapi teendőkről, programokról, valamint 

az esetleges balesetvédelmi tudnivalókról. 



 7:30-10:00 – Utazás Győrbe, ahol az Audi Hungaria Zrt. munkatársai fogadnak bennünket, és 

közel két és fél órás gyárlátogatásra invitálják csoportunkat. 

 10:00-12:15 – Üzemlátogatás az Audi Hungaria Zrt. győri autógyárában, ahol idegenvezetőink 

megmutatják, hogyan is készülnek napjainkban a gépkocsik. 

 12:30-15:00 – Hazautazás. 

 15:00-16:00 – Szabad program. 

 16:00-17:30 – Egészséges életmód, sport, rekreáció. Foglalkozásvezető Kecskeméti Andrea, a 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumának és Kollégiumának 

testnevelője, a Dunaújvárosi Egyetem meghívott előadója. 

 17:30-18:30 – Hogyan legyünk sikeresek? Beszélgetés Farkas Alexandrával, az 50 kiválasztott 

tehetséges fiatal egyikével. 

 18:30-19:30 – Vacsora. 

 19:30-kifulladási (de legkésőbb 23:00-ig) – Filmklub és társasjáték. A foglalkozásvezetők Boros 

Viktor, a Veszprémi Egyetem Mérnök Karának vegyész szakos hallgatója, valamint Csoma 

István, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumának és 

Kollégiumának informatika szakos tanárával. 

 

Péntek (2017. július 14.), táborzárás… 

 7:30-8:30 – Reggeli. 

 8:45-9:00 – Milyen nap is vár ránk? Tájékoztatás az aznapi teendőkről, programokról, valamint 

az esetleges balesetvédelmi tudnivalókról. 

 9:00-9:30 – Kiköltözés. 

 9:30-12:00 – Fizikai kísérletek a semmiből (hangszer, lézer, rakéta és hasonlók…) Dr. Ujvári 

Sándor, a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium Ericsson-díjas fizika tanárának interaktív 

bemutatója. 

 12.00-13.00 – Szórád Endre a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

kémiatanára „Kémiai varázslat” című kísérletsorozatán vehetnek részt a táborlakók. 

 13:00-14:00 – Ebéd. 

 14:00-15:00 – Táborzárás. 


