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Az aktuális szezonra felkészítő helyszíni gyakorlati képzés
a balatoni Erzsébet-táborokban Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársi
feladatokat ellátók számára
FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPZŐ INTÉZMÉNY

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 KÉPZÉS ÓRASZÁMA

20 óra
A KÉPZÉS SZERVEZÉSÉNEK FORMÁJA

Csoportos képzés, személyes kontaktórás képzés.
A KÉPZÉS HELYSZÍNE

Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.).
A KÉPZÉS CÉLJA

A balatoni Erzsébet-táborokban Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársi (TESO)
feladatokat ellátók helyszíni gyakorlati felkészítése az évenként aktualizált szezonra, ismeretek
átadásával és ezt kiegészítve kompetencia bővítéssel. A balatoni Erzsébet-táborok helyszíni
bemutatása – tábori és TESO házirend, vezetői és üzemeltetői tájékoztatás. Gyakorlati felkészítés
a tábori élménypedagógiai foglalkozásokra. Az érzékenyítés érdekében a szociális kompetenciák
hangsúlyos fejlesztése a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű fiatalok speciális szükségleteinek kielégítése érdekében. A képzés során cél, hogy a
résztvevők képessé váljanak az általános feladataikat, mint például az adminisztrációs, a
programórarenddel kapcsolatos feladatokat ellátni, és az INFOPONT szerepét betölteni.
Kiemelt cél a speciális képességterületek kapcsán ellátandó feladatkörök ellátásához szükséges
komplex felkészítés egy képességterületen, azaz a résztvevő a kontakt helyszíni tapasztalatcsere
révén váljon képessé az Erzsébet-táborok Öko, Színjátszó, Sport, Eü, Kézműves, Néptánc, Zene,
Mentor, Digi vagy Sárkányhajózás vagy TESTVÉR feladatkörrel kapcsolatos foglalkozásainak
megszervezésére és vezetésére.
A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA

A Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársi
feladatkörre jelentkezett és kiválasztott személyek, akik
legalább befejezett középiskolai tanulmányokkal, erről
érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú
„A Tábor összeköt – Erzsébet Táborok” című
projekt
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A KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS FELTÉTELE

A képzésekbe azon személyek kapcsolódhatnak be, akik az Erzsébet Alapítvány felhívására
tárgyévben jelentkeztek és a kiválasztási eljárás során kiválasztásra kerültek TESO munkatárs
munkakörbe.
A KÉPZÉS TANEGYSÉGEI

▪ A balatoni Erzsébet-táborok működése – vezetői tájékoztatás: 1 óra
▪ Felkészítés az általános Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársi feladatokra: 6 óra
▪ Felkészítés a speciális Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársi feladatokra: 8 óra
▪ Élménypedagógia eszközök a tábori foglalkozásokon: 2 óra
▪ Kompetenciák fejlesztése – szociális kompetencia, érzékenyítés: 3 óra
A képzők nevét és a képzési ütemtervet a felnőttképzési szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
A KÉPZÉS VÉGÉRE MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK, ISMERETEK, KÉPESSÉGEK

▪
▪
▪
▪
▪
▪

A résztvevők megismerik a balatoni Erzsébet-táborok helyszínét, a tábor területét, a tábori
és TESO házirendet és a vezetői és üzemeltetési információkat.
Képessé válnak gyakorlatban alkalmazni élménypedagógiai módszereket, fejleszteni a
táborozók kompetenciáit.
Képessé válnak a Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársi általános feladatok
ellátására, megismerik a programórarendet, az INFOPONT szerepét, a tábori
dokumentációval kapcsolatos elvárásokat.
Képessé válnak speciális képességterületüknek megfelelő foglalkozások vezetésére.
Képessé válnak tábori szituációkban való eredményes közreműködésre.
Pozitív attitűd alakul az érzékenyítés eredményeképpen, alkalmassá válnak a hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű fiatalok speciális
szükségleteinek kielégítésére.

A KÉPZÉS ZÁRÁSÁNAK MÓDJA

A képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga nem kapcsolódik.
A képzés résztvevői önreflexióval és reflexióval értékelik a csoportos és szituációs gyakorlatokban
tapasztaltakat, a képző az egyes feladatokat követően szóbeli visszajelzést ad a képzésben részt
vevőknek az egyes feladatokban mutatott aktivitásukról, a megszerzett ismeretek releváns
alkalmazásáról és a kompetenciájuk fejlődéséről.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszerben „megfelelő” és „nem megfelelő”
minősítés szerezhető.
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS MEGNEVEZÉSE

Tanúsítvány
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI

A tanegységek teljes óraszámának legalább 80 %-án történő aktív jelenlét, és a számonkérési
rendszerben „megfelelt” minősítés megszerzése, valamint a felnőttképzési szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése.
A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA

Legfeljebb 30 fő/csoport
A KÉPZÉS KÖLTSÉGE

A képzés térítésmentes. A képzés költsége az EFOP1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú „A Tábor
összeköt – Erzsébet Táborok” című projekt keretében
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány által kerül finanszírozása.
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