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A tevékenység rövid leírása: Emberként feltétlenül kiemel az állatvilágból az a tény, hogy képesek vagyunk 
az elvont gondolkodásra, ezáltal a tervezésre, mérlegelésre. A gyakorlat során a diákok egy belföldi családi 
nyaralást terveznek meg adott feltételek mellett, 3 területre koncentrálva: utazás, szállás (ellátással), prog-
ramok.
Cél: A tanulók tapasztalják meg, hogy adott feltételek mellett az erőforrásokat hogyan lehet úgy optimalizál-
ni, hogy a család minden tagja számára élvezetes és emlékezetes nyaralást élhessenek meg.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: technika és életvitel, magyar nyelv és irodalom
Megismerési módszer: megfigyelés, vizsgálat, összehasonlítás, rendszerezés
Anyag, eszköz: kis csoportonként Földrajzi Atlasz általános iskolásoknak, toll, papír, okoseszköz internete-
léréssel
Időigény: 30 perc

Nagy Sándor

• Az adott család minden tagja számára élvezetes és emlékezetes nyaralás tervezése. A tanulók keres-
senek a szempontoknak megfelelő lehetőségeket, vitázzanak, érveljenek. 

• Az alapinformációk:
– a nyaralni vágyó család 5 tagú (két felnőtt + három 14 év alatti gyerek)
– előnyben részesítik az aktív pihenést természeti környezetben
– van autójuk, de nem zárkóznak el a tömegközlekedéstől sem
– 7 nap 6 éjszakás nyaralást terveznek
– összesen 500 000 Ft áll rendelkezésükre a teljes projektre (utazás, szállás, programok)
– mindenképpen magyarországi helyszínen nyaralnának, preferáltan a Balaton-felvidéken.

• A résztvevőket osszuk 3 csoportra: utazás-csapat, szállás-csapat és programok-csapat (amennyiben 
nagyobb a csoportlétszám, úgy duplázhatjuk a szakértői csoportokat – a lényeg, hogy a munka haté-
konysága érdekében 5-6 diáknál ne legyenek többen egy csoportban).

• Mindenki ássa bele magát a saját területébe és mihamarabb kezdjék el az egyeztetést az egyes te-
rületek között – igyekezzenek „kilobbizni” saját területük számára az optimális összeget úgy, hogy 
közben ne csorbuljon a család érdeke: legyen emlékezetes a nyaralásuk.
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A tervező ember 
– családi nyaralás tervezése
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• A csapatok használják ki az internetes keresés adta lehetőségeket.
• Lezárás, értékelés: Terv bemutatása.

Sikeres a foglalkozás, ha:
• a tanulók motiváltak a lehetőségek keresésében
• kialakulnak vitahelyzetek, és érveléssel meg tudják találni az optimális megoldást
• a foglalkozás végére előállnak egy működőképes tervvel.
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Családi nyaralás helyett lehet bármilyen más komplex projekt (pl. családi költségvetés vagy egy osztály di-
ákigazgató-választási kampánya stb.).

VÁLTOZAT


