
Online Zsobok – elvek és módszertan egy online tábor 
szervezése során

Bevezető – valós tábor: 11 év tapasztalat

❖ Aranka György Ifjúsági Anyanyelvi Tábor, Zsobok (Kalotaszeg) – szervező a
Georgius Aranka Társaság (Kolozsvár)

❖ Szervezők: Aranka Ifjúsági Tagozat, 18–35 éves egyetemisták, fiatal felnőttek

❖ Célcsoport: 14–18 évesek (90%), egyéni meghívottak (10%)

❖ Helyszín: Zsobok – „sziget”: nincs térerő, wifi

❖ Szokásos program:

✓ 9–13 között előadások, foglalkozások

✓ délután: kézművesség, akadályverseny, tv-rádió foglalkozás, Ki mit tud?
stb.

✓ este: zenés drámafoglalkozás, anyanyelvi csapatjáték, filmest stb.

✓ egy egész napos kirándulás

❖ Jellemzők: őszinteség, nyitottság, hosszú beszélgetések, mosolyok, ölelések

❖ „nem egy középiskolás vagy egyetemista ment úgy haza, hogy bevallása szerint
több szeretetet és megértést kapott az egy hét alatt, mint otthon az
osztálytársaitól egy egész év alatt”

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Széman Emese Rózsa

❖ A használt platformok tekintetében a Facebook + Messenger (94,1%) és a
Zoom (76,5%), valamint a Kahoot! kvízfelület (67,6%) végzett az első
helyeken

❖ Ezek mellett még 10 alkalmazásra, felületre kérdeztünk rá

❖ Technikai szempontból a tábornak három fő platformja lett:

✓ zárt Facebook-csoport – kapcsolattartás, a szervezők kommunikációs
csatornája (legfontosabb tudnivalók, emlékeztetők a programok előtt,
dokumentumok megosztása)

• eltérés a valós tábortól: már előző héten megnyílt (ismertetők,
kiscsoportok kialakítása, megnézendő film megnevezése,
kézműves-foglalkozáshoz szükséges anyaglista kiírása stb.)

• kiscsoportok kialakításának gyakorlati célja: minden táborozót
egyenként el lehessen érni, s ez ne egy embernek legyen a
feladata

✓ Google Drive-mappa – napi feladatok, előadások, foglalkozások képei,
Ki mit tud?-produkciók, emléklapok

✓ Zoom – minden előadás, foglalkozás ezen keresztül zajlott

• fontos: a jelenlét ellenőrzésének lehetősége

❖ Akadályverseny – külön speciális platform: seppo.io

❖ A valóshoz képest eltérés, de szükségszerű volt a sokkal jelentősebb és
intenzívebb online jelenlét a grafika terén is, valamint a több megelőző
egyeztetés a szervezők között és a jobb feladatleosztás

❖ 20 vezetőségi tagból 17 kapcsolódott be az online szervezésbe

❖ Munka és vizsgák mellett pontos beosztásra volt szükség minden
programponthoz: házigazda (bemutatta az előadót és/vagy moderálta a
beszélgetést), technikus (ún. Zoom-host és/vagy bármilyen problémát
megoldani), „vetítős” (a tábor végére összeállítandó képsorozathoz gyűjtik
a képeket, aranyköpéseket) és 2-3 felügyelő (akitől kérdezni lehet, ők
tartják a kapcsolatot a főszervezőkkel, ha nincsenek jelen stb.)

❖ Legnagyobb kihívás: a „Zsobok-érzés” megteremtése

✓ Hogyan tudjuk „pótolni”, vagy legalább is megközelíteni azt a közösségi
érzést, amely a tábor jellemzője?

✓ Tudunk-e tábort teremteni otthon, munkahelyen?

✓ Hogyan tudjuk fenntartani a közösséget úgy, hogy nem lehet valós
közösségben, valós térben gondolkodni, tervezni?

❖ Tábor utáni értékelő és további programokat felmérő kérdőív: 26-28 aktív
táborozótól 19 válasz érkezett (a kérdőív összesen 36 kérdéséből 3-ra
adott válaszokat ld. a fennebbi ábrákon)

❖ A legjellemzőbb probléma egy senki által nem befolyásolható tényező
volt: az internethálózat, wifi minősége

❖ Összeségében pozitív tapasztalat résztvevőknek, szervezőknek egyaránt

❖ Bár a személyes találkozások nem pótolhatók, a közösség fenntartására,
megerősítésére, formálására várakozáson felül alkalmas az online tábor

❖ A szervező csapatban megvan a potenciál, hogy teljesen új, ismeretlen
helyzetben helyt álljon

❖ A kérdőívvel bevontuk a diákokat, leendő táborozókat is bizonyos szinten a
szervezésbe, a program alakításába

❖ Célcsoport: elsősorban olyanok, akik már táboroztak, tehát ismerik egymást,
a tábor szerkezetét

❖ A 34 jelentkezőből 6 új, „elsőbálozó”

❖ Aktív résztvevők: 26-28 fő (az újak közül senki nem lépett vissza) – ez az élő
táborok átlaga

❖ Az online forma miatt lehetőséget kellett adni a opcionális részvételre,
„lógásokra” – a csoportfeladatok miatt azonban csak korlátozottan

Az ötlettől a konkrét tervekig, megvalósításig

❖ Racionális érvek amellett, hogy elmaradjon:

✓ hiányzó vagy még nem tudott pályázati források, eredmények

✓ teljes bizonytalanság, hogy engedélyeznek-e júliusban táborokat

✓ bizonytalanság az érettségi vizsgák megrendezésének ideje körül

✓ bizonytalanság a határhelyzet körül: jöhetnek-e a magyarországiak

❖ Szervezőcsapat beszélgetésének eredménye: ilyen körülmények között
egyértelműen legyen online

❖ Van-e rá befogadókészség? – 23 kérdést tartalmazó igényfelmérő
kérdőív, 34 válasz:

✓ név, iskola, osztály

✓ milyen arankás tapasztalata van az illetőnek

✓ milyen online platformokat ismer és használ

✓ milyen eszközökhöz van hozzáférése

✓ a konkrét programok időpontjával, témájával kapcsolatos kérdések
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A 2019-es tábor résztvevői

❖ Szerkezet: délelőtt 11 órakor kb. 70 perces előadás, délután 5 órakor
egy-másfél órás foglalkozás, este 8 órakor beszélgetős programok

❖ A megvalósítás során nagyobb változások csak a délutáni programok
esetében következtek be – például kézműves foglalkozás otthoni
eszközökkel, élőben, kétkamerás közvetítéssel; virtuális
múzeumlátogatás a kirándulás „helyett”

❖ Néhány hagyományos programról vagy már előzetesben, vagy menet
közben derült ki, hogy nem megvalósítható online

❖ Előadók, foglalkozásvezetők tekintetében életkortól függetlenül nagy
nyitottsággal találkoztunk

Közösségi szervezés, mint lehetséges módszer Szerkezeti újragondolás – ugyancsak a kérdőív segítségével

Technika, módszerek, személyes jelenlét – tervek, eredmények és értékelés

http://aranka.anyanyelvapolo.hu/
https://www.facebook.com/arankatarsasag/

