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PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS MEGNEVEZÉSE

Táboroztatási módszertan az Erzsébet Táborok tükrében
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ENGEDÉLY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA

12-100/2019

A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÓJA

Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS INDÍTÓJA

Neve:
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Székhely:
1134 Budapest, Váci út 35.
Postázási cím:
1134 Budapest, Váci út 35.
E-mail:
kepzes@erzsebettaborok.hu
Honlap:
erzsebetalapitvany.hu
Telefonszám:
+36 70 522 8553
Adószám:
18398304-2-41
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E/2021/000089
Fővárosi Törvényszéken történő nyilvántartásba vételi szám: 01-01-0011674
A felnőttképzéshez kapcsolódó – választható – szolgáltatás: Előzetesen megszerzett tudás mérése
Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat, kérjük jelezze a kepzes@erzsebettaborok.hu
e-mail címen.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ÓRASZÁMA

30 óra=10 óra elmélet+20 óra gyakorlat
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FORMÁJA

Tanfolyami
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS IDŐPONTJA

2022. július 2-8.

A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA

A program legfőbb célkitűzése, hogy a pedagógusok számára táboroztatással kapcsolatos elméleti
és módszertani ismereteket nyújtson a pedagógiai gyakorlatba is adaptálható formában.
Kiemelt cél az Erzsébet Táborok módszertanán keresztül a résztvevők megismertetése
az élménypedagógia és közösségszervezés modern fejlesztő
elemeinek használatával, valamint a tábori konfliktuskezelés
és kommunikáció módszereinek alkalmazásával.
A program során azon ismeretek és módszerek
bemutatása kap hangsúlyt, melyek révén a pedagógusok
képessé válnak megtervezni, megszervezni, valamint
többedmagukkal megvalósítani egy bentlakásos
tábort.
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A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS CÉLCSOPORTJA

A kevésbé fejlett régióban (Budapest és Pest megye kivételével valamennyi megyében) lévő
köznevelési és gyermekjóléti alapellátási intézmények pedagógus vagy tanári diplomával rendelkező
munkatársai.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS FELTÉTELE

A képzésekbe a kevésbé fejlett régióban (Budapest és Pest megye kivételével valamennyi megyében)
lévő köznevelési és gyermekjóléti alapellátási intézmények azon főiskolai (BA/alapképzés) vagy
egyetemi szintű (MA/mesterképzés) végzettséggel és pedagógus vagy tanári diplomával rendelkező
munkatársai kapcsolódhatnak be, akik az Erzsébet Táborok keretében megvalósuló nyári
Élménytáborok 2022. évi 3. turnusában vesznek részt.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ÜTEMEZÉSE ÉS TANEGYSÉGEI
TANEGYSÉG
ÓRASZÁM
1. TANEGYSÉG: ELMÉLETI SZAKASZ 2022. JÚLIUS 2-3.
1.1. Képzésindítás

1 óra

1.2. A hazai és nemzetközi táboroztatás története

1 óra

1.3. A bentlakásos táborok tervezése és szervezése

1 óra

1.4. Táborvezetés - a jó táborvezető ismérvei

1 óra

1.5. Az érzékenyítés eszköztára a táborokban

1 óra

1.6. Konfliktuskezelés a táborokban

1 óra

1.7. Tábori kommunikációs technikák

1 óra

1.8. Tábori élet és közösségszervezés

2 óra

1.9. A tábor zárása és értékelése, az elméleti
szakasz összefoglalása

1 óra

ELŐADÓK
Kőmüves Eszter

Bányai Sándor

Bányai Sándor, Kőmüves Eszter

2. TANEGYSÉG: GYAKORLATI SZAKASZ 2022. JÚLIUS 3-8.
2.1. A gyakorlati szakasz indítása

1 óra

2.2. Tábori programok megfigyelése a nyári
bentlakásos Erzsébet-táborokban

10 óra

2.3. Reflektálás a megtekintett tábori programokra

1 óra

2.4. A saját gyerekfoglalkozás megtervezése

2 óra

2.5. Gyerekfoglalkozások megvalósítása saját
gyerekcsoporttal

4 óra

2.6. Mentori értékelés és tanácsadás

1 óra

2.7. A képzés értékelése, zárása

1 óra

Kőmüves Eszter

A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS VÉGÉRE MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK, ISMERETEK,
KÉPESSÉGEK

A résztvevőknek az Erzsébet Táborok módszertana alapján ismerniük kell a táborszervezés
legfontosabb lépéseit, ismérveit, szabályait. A résztvevőknek el kell sajátítaniuk a táborvezetői
munka alapjait. A résztvevőknek el kell sajátítaniuk a táboroztatás során alkalmazandó
kommunikációs technikákat. A résztvevőknek ismerniük kell a tábori
élet során felmerülő konfliktusokat és képessé kell válniuk a
konfliktuskezelésre. A résztvevőknek ismerniük kell a
táborokban alkalmazható érzékenyítés eszközeit,
módszereit. A résztvevőknek tudniuk kell alkalmazniuk
az élménypedagógia és a közösségfejlesztés
eszköztárát. A résztvevőknek ismerniük kell a
táborzárást követő feladatokat, az értékelés lépéseit.
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A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ZÁRÁSÁNAK MÓDJA

A program során a megszerzett elméleti és módszertani tudás pedagógiai gyakorlatban történő
alkalmazási képességének értékelése a résztvevők által készített pedagógusi megfigyelési napló, saját
foglalkozás vázlat, a részvevőket segítő mentorok mentori megfigyelési naplójában rögzített
információk, valamint a résztvevők által készített tábori programterv alapján történik. A teljesítés
értékelése pontozással zajlik. Az értékelés során összesen 100 pont szerezhető, ebből 10-10 pont a
pedagógusi megfigyelési naplóval és a saját foglalkozás vázlatával érhető el, további 20 pont
szerezhető a résztvevő mentorának véleménye és a mentori megfigyelési naplóban rögzített
információk alapján. A résztvevőknek záródolgozat keretében egy teljes, 6 napos bentlakásos tábori
programtervet kell kidolgozniuk, amelyre 60 pont adható.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS MEGNEVEZÉSE

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdésében
meghatározott követelményeknek megfelelő tanúsítvány, amelyet a képzés alapítója és az indítója
együttesen állít ki.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS
FELTÉTELEI

ELVÉGZÉSÉRŐL

SZÓLÓ

IGAZOLÁS

KIADÁSÁNAK

Részvétel a 30 kontakt óra (elméleti képzés, nyári megfigyelés, gyerekfoglalkozás megvalósítása,
mentori értékelés és tanácsadás) minimum 80%-án, valamint a foglalkozás-vázlat, a pedagógusi
megfigyelési napló, a mentori megfigyelési napló és a tábori programterv (záródolgozat)
összességében legalább 61%-os értékelése.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK MINIMUM ÉS MAXIMUM LÉTSZÁMA

12-30 fő/csoport

A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGE

A képzés az abban résztvevők számára térítésmentes. A képzés költsége az EFOP-1.2.12-17-201700006 azonosító számú „A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című projekt keretében
finanszírozott.
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS HELYSZÍNE

Zánkai Erzsébet-tábor
8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.
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