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KÉRDŐÍV GYEREKEK RÉSZÉRE 

Nyári Élménytábor 
2021. 

 
 

Kedves Táborozó! 
Arra kérünk, hogy válaszolj az alábbi kérdésekre, hogy a jövőben még jobb táborokat szervezhessünk! 

Köszönjük, hogy segíted munkánkat! 

 
 
1. Nemed  
 fiú  lány 
  
 2. Életkorod: _______ (év) 
 
 3. Melyik megyében van a lakóhelyed? (Ha bizonytalan vagy kérdezd meg a kísérődet, biztos segít Neked) 
 
_______________________________ 
 

4. Hol voltál nyári Erzsébet Táborban? 

 

Zánkán   Fonyódligeten 

 

5. Melyik altáborhoz tartoztál a táborban? (Ha bizonytalan vagy kérdezd meg a kísérődet)  
 
_______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Igaz vagy inkább nem igaz rád az alábbi állítás? 

A tábori szabályok egyértelműek voltak a számomra. Igen Nem 

A táborban lehetőségem volt új dolgokat tanulni. Igen Nem  
Az Erzsébet-táborban részt vettem olyan programon, ami érdekes volt 
számomra. 

Igen Nem 
 

A legtöbb programon a társaimmal közösen oldottuk meg a feladatokat, 
közösségi programok voltak. 

Igen Nem  

A programokon mindig megkaptam a szükséges segítséget a feladatok 
megoldásához. 

Igen Nem  

A Tesók segítőkészek voltak a táborban. Igen Nem  

A Tesók és a programvezetők a tábor ideje alatt figyeltek rám és a csoportra. Igen Nem  

Az altáborban igazi altábori csapattaggá váltam. Igen Nem  

6. Kérjük az iskolai osztályzás szerint (5-től 1-ig) 
értékeld a tábort az alábbi kérdések 
megválaszolásával!  

Válaszlehetőségek: 
5- nagyon 4- inkább igen 3- 

közepesen, 2- inkább nem, 1- 
egyáltalán nem 

Mennyire tetszett a táborhely (programhelyszínek, a 
tábori környezet)? 

5 4 3 2 1 

Mennyire tetszett a szállás? 5 4 3 2 1 

Mennyire volt elég számodra az étel mennyisége? 5 4 3 2 1 

Mennyire voltak finomak az ételek? 5 4 3 2 1 

Mennyire érezted jól magad a tábor programjain? 5 4 3 2 1 
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Voltak este TESO-k által vezetett csoportos beszélgetések a szálláshelyünkön. Igen Nem  

A kísérők segítőkészek voltak a táborban. Igen Nem  

A táborban úgy éreztem, hogy elfogadnak engem. Igen Nem  

A táborban több TESO-val is jó viszonyba kerültem. Igen Nem  

A táborban újabb barátokat szereztem. Igen Nem  

A kísérőm által figyelembe lett véve, hogy milyen programon szeretnék részt 
venni. 

Igen Nem  

A kísérőm megkérdezett, hogy milyen programon szeretnék részt venni. Igen Nem  

 
 

8. Kérlek Igennel vagy Nemmel válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Szereztél új barátokat a táborban? Igen Nem 

Jövőre is szívesen eljönnél a nyári Élménytáborba? Igen Nem 

Ajánlanád barátaidnak a tábort? Igen Nem 

 

9. Jelöld kérlek, igaz vagy inkább nem igaz rád az alábbi állítás! 

A táborban sok sportolási lehetőségem volt. Igen Nem 

A táborban részt vettem sportos programon. Igen Nem 

 
10. Kérjük értékeld iskolai osztályzás szerint a Sportnapot és a Hősök napját!  
Hányasra értékeled? 
 

 
5- nagyon 4- inkább igen 3- közepesen, 2- inkább nem, 1- 
egyáltalán nem 0- nem vettem rajta részt 

Kérjük értékelt az iskolai osztályozás szerint a 
Sportnapot! 

5 4 3 2 1 0 

Kérjük értékelt az iskolai osztályozás szerint a 
Hősök napját! 

5 4 3 2 1 0 

 

 
 

11. Jelöld, igaz vagy inkább nem igaz rád az alábbi állítás. 
Igen Nem 

A táborban sokat tanultam arról, hogyan legyek környezettudatos/hogyan vigyázzak 
a környezetemre. 

Igen Nem 

Fontosnak tartod a szelektív hulladékgyűjtést? Igen Nem 

A táborban szelektíven gyűjtöttük a hulladékot. Igen Nem  
Segítettem szemetet szedni a TESO-knak. Igen Nem  
A táborban tanultam a digitális világról (például internetes zaklatás, biztonság, 
megosztás, gyermekjogok). 

Igen Nem 

A tábor óta jobban odafigyelek arra, hogy mit osztok meg másokkal a neten. (pl. a 
Facebookon, Instagramon). 

Igen Nem 

A táborban megtanultam, hogy rendszeresen kell frissítenem a jelszavamat. Igen Nem 

A tábornak köszönhetően odafigyelek, hogy ne bántsak meg másokat az online 
térben. 

Igen Nem 

A táborban megtanultam hogyan védhetem meg magam a bántó online 
megjegyzésektől. 

Igen Nem 

A táborban sokat tudtam meg a drogfogyasztás káros hatásairól. Igen Nem 

A foglalkozás/program miatt másként gondolkodom a kábítószer romboló 
hatásáról. 

Igen Nem 

A táborban több TESO nevét is megjegyeztem. Igen Nem 

A táborban bizalommal fordulhattam a TESO-khoz.  Igen Nem 
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Az Erzsébet-táborban meg tudtam osztani a számomra fontos gondolatokat és 
érzéseket más táborozóval.  

Igen Nem 

Az Erzsébet-táborban meg tudtam osztani a számomra fontos gondolatokat és 
érzéseket a TESO-kkal.  

Igen Nem 

Az Erzsébet-táborban meg tudtam osztani a számomra fontos gondolatokat és 
érzéseket az altábor vezetőjével.  

Igen Nem 

Az Erzsébet-táborban meg tudtam osztani a számomra fontos gondolatokat és 
érzéseket a kísérőmmel.  

Igen Nem 

Oldottunk meg közösen feladatot a csapatommal. Igen Nem 

Segítettem a barátaimat, hogy jól érezzék magukat a táborban. Igen Nem 

A táborban csapatjátékosnak éreztem magam. Igen Nem 

Beszélgettem a barátaimmal számomra fontos dolgokról. Igen Nem 

A táborban többet tudtam meg a barátaimról. Igen Nem 

Keresem a lehetőségét, hogy kapcsolatban legyek a táborban szerzett barátaimmal. Igen Nem 

A TESO-k jó példát jelentenek számomra. Igen Nem 

A táborban örömmel mondtam köszönetet azoknak, akik segítettek nekem. Igen Nem 

A tábornak köszönhetően szívesen vállalnék önkéntes feladatot a közösségemben. 
(pl. segíteni a rászorulókon, elsősegélynyújtás, állat sétáltatás stb.) 

Igen Nem 

A táborban találkoztam olyan emberekkel, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. Igen Nem 

 
 
12. Legközelebb milyen új programokon vennél részt szívesen? 
 
___________________ 
 

 
 
 

14. Mi volt a legjobb élményed a táborban? 
 
___________________ 
 

 
15. Véleményed szerint min lehetne javítani, fejleszteni a táborban? 
 
 ___________________  
 
 

Köszönjük válaszaidat!  

13. Hasznosnak találtam a tábori applikációban 
kapott információkat.  

Igen Nem 


