
Éld biztonságban az életed! bűnmegelőzési alkotótábor 

 

A bűnmegelőzési alkotótáborban „A dal a tiéd!” pályázat aktív tagjai mellett a „A mi dalunk!” pályázat új, tehetséges 

alkotói is részt vettek. A táborban zenei szakemberek, művészek és előadók segítettek a fiatalok művészi 

kibontakozásában. Emellett a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kompetenciáikat is fejlesztettük, képzett trénerek és 

bűnmegelőzési szakemberek az élménypedagógia és a művészetpedagógia segítségével foglalkoztak a résztvevőkkel. 

Különleges kortárs segítő képzéseink már bizonyították, hogy a művészet mennyi fiatalhoz képes eljuttatni a kortársak 

által közvetített bűnmegelőzési üzeneteket.  

Helyszín: Krónikás Park Fogadó, 6768 Baks, Fő út 11. 

Időpont: 2017. július 27-30. (csütörtök-vasárnap)  

A kortárs segítő képző alkotótáborban résztvevők száma: 23 fiatal 5+2 fő mentor (tanár, bűnmegelőzési szakember, tréner, 

zenei szakember, előadóművész) 

A résztvevőket a kortárs segítő szerep iránti elkötelezettségük és a közös munkában való részvételük, alkalmasságuk 

alapján hívtuk meg a táborba. A meghívott előadók kiválasztásának szempontja az volt, hogy személyes példán keresztül 

mutassák meg a fiataloknak, hogy céljaik eléréséhez sok munkára, kitartásra van szükség, mert csak a befektetett munka 

segítségével érhetik el, amit szeretnének megvalósítani. Az élménypedagógiai foglalkozások erősítették az összetartozás 

érzését, melynek alapja a tolerancia és a tisztelet. Az eddigi közös munka során a kortárs segítő szereppel kapcsolatos 

feladatokat és nehézségeket is megismerték, megértették mekkora felelősséget jelent, hogy példát mutatnak másoknak, 

és hatással vannak a kortársaik gondolkodására. 

A tábornak ebben az évben is gyorsan híre ment a faluban, és Búza Zsolt polgármester úr kérésére a falunapon egy közel 

egy órás koncertet adtak A dal a tiéd! csapat tagjai az egybegyűlt érdeklődőknek, amely nagy sikert aratott. Az estét közös 

örömzene zárta. 

Az alkotó munka sem maradt el, három új dal született. A résztvevők azt a feladatot kapták, hogy írjanak egy „Világvége 

dalt!”, amelyben fogalmazzák meg, mi az, ami igazán fontos az életükben, mit tartanak értéknek, és hogyan lehet ezekre 

az értékekre vigyázni. A fiatalok három csoportban dolgoztak, és három nagyon különböző felfogású dal született. Az 

egyik csapat az abszurd humor felől közelítette meg a kihívást jelentő témát, a másik csapat az emberi értékeket 

hangsúlyozta, a harmadik alkotás a mindenütt jelen lévő veszélyeket mutatta be. 

A drámapedagógia foglalkozásokat ebben a táborban is Sebők Mária színésznő vezette, sokat tanulhattak tőle a színpadi 

jelenlétről, az előadói szerepről. Helyzetgyakorlatokkal fejlesztették a fellépések alkalmával szükséges képességeiket, 

valamint személyre szabott tanácsadást is kaptak egyéni beszélgetés során, hiszen nagy felelősséget jelent, hogy példát 

mutatnak másoknak, és hatással vannak a kortársaik gondolkodására. 

  



Éld biztonságban az életed! bűnmegelőzési alkotó tábor 

PROGRAM 

2017. július 27-30. 
 

2017. július 27. csütörtök 

Időpont Program 

9.00-11.00 Szállás elfoglalása, a tábor bemutatása 

11.00-11.30 
Tábornyitás 

A táborlakók köszöntése, a tábor programjának ismertetése 

11.30-12.00 
Bemutatkozás 

Szerződéskötés, bizalomjátékok 

12.00-12.30 Bemeneti mérés kitöltése 

12.30-13.30 EBÉD 

13.30-15.00 Csapatépítő feladatok, drámapedagógiai foglalkozás 

15.00-15.15 SZÜNET 

15.15-15.30 
4 csoport megalakítása műfajonként 4 mentorral 

Feladat ismertetése: megadott témákra dalszerzés 

15.30-17.00 Dalpárbaj 1. feladat alkotómunka 

17.00-17.30 SZÜNET 

17.30-18.30 Dalpárbaj 1. feladat bemutatása, értékelés 

18.30-19.00 Élménypedagógiás feladat 

19.00-20.00 VACSORA 

20.00-24.00 
„Tábortűz“ - Zenés bemutatkozások 

A Dal a Tiéd! csapat örömzene és JAM bulija  

 

2017. július 28.  péntek 

Időpont Program 

08.00-09.00 REGGELI 

09.00-09.15 Reggeli ébresztő feladatok 

09.15-9.45 

Az eddigi közös dalok bemutatása 

1. Promóciós dal 
2. Szilánkos szavak 

3. Megyek előre 

4. Még nem végeztem 
5. Fehér lap 

6. Egy vallomás 

7. Kacag a nap 
8. Mondd, miért! 

9. Maradok otthon 

10. El kell mennem 

9.45-10.00 SZÜNET 

10.00-12.00 
Próbák 1-5. dal 

Az új résztvevők kiválasztják, hogy melyik dalhoz szeretnének csatlakozni. 

12.30-13.30 EBÉDSZÜNET 

13.30-14.30 Az elpróbált dalok bemutatása 1-5. dal 

14.30-14.45 
Új csoportok alakítása 4 mentorral 

Feladat ismertetése: megadott jelenetekhez dal írása 

14.45-16.45 
Dalpárbaj 2. feladat 

alkotómunka 

16.45-17.00 SZÜNET 

17.00-18.00 Meglepetés vendég Taka Kurokava 

19.00-20.00 EBÉDSZÜNET 

20.00-21.00 „Tábortűz“ – közös esti program 

21.00- Éjszakai nyomozás 

 

2017. július 29. szombat 

Időpont Program 

08.00-09.00 REGGELI 

09.00-09.15 Reggeli ébresztő feladatok 

09.15-11.15 
Próbák 6-10. dal 

Az új résztvevők kiválasztják, hogy melyik dalhoz szeretnének csatlakozni. 

11.15-12.00 Az elpróbált dalok bemutatása 6-10. dal 

12.30-13.30 EBÉDSZÜNET 

13.30-15.00 
Élménypedagógiás feladat 

Menekülés a szigetről 

15.00-19.00 Próbák, egyéni fejlesztés 

19.00-20.00 VACSORA 

20.00-22.00 Felkészülés az élő koncertre 

22.00- Élő koncert 

 

2017. július 30.  vasárnap 

Időpont Program 

 REGGELI 

09.00-09.15 Reggeli ébresztő feladatok 

09.00-10.00 Táborzárás, kimeneti mérés 

10.00- Búcsúzás, a tábor elhagyása 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


