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JELENTKEZZ TE IS TESO-NAK A ZÁNKAI ERZSÉBET-TÁBORBA! 

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Tábori 
Együttélést Segítő Operatív munkatársakat (TESO-kat) keres a Zánkai Erzsébet-táborba. Az Alapítvány 
célja, hogy az Erzsébet Táborok minden egyes programja élménydús és önfeledt pillanatokat, 
biztonságos és tartalmas kikapcsolódást nyújtson a gyermekek számára. Ennek megvalósításában 
most Te is részt vehetsz! 

Minden gyereknek jár a feledhetetlen nyár!  

Az ország legnagyobb táboroztatási programjának munkatársaként, csapattagként Te is azért dolgozol 
majd, hogy a táborozó gyerekeknek örömteli és feledhetetlen tábori hete legyen.  

Ez egy munka, de nem egy átlagos munka. Itt minden napod más és más, tele élményekkel és 
kihívásokkal. TESO-ként „mindenhol ott leszel”, részt veszel a reggeli, esti és össztábori ceremóniákon, 
valamint a hétindító, hétközi és turnuszáró TESO-találkozókon. Ha szükséges, Te segítesz eligazodni 
a tábor területén vagy a programok sűrűjében, segítesz előkészíteni és lebonyolítani, majd lezárni a 
programokat, lelkesíted és buzdítod a résztvevőket. A kreativitásodra a táboroztatás minden 
pillanatában szükség lesz, legyen szó foglalkozás-vezetésről vagy egy csapatkiáltás kitalálásáról. 
TESO-ként a Te feladatod, hogy az általad vezetett foglalkozás szórakoztató és érdekes legyen minden 
táborozónak, kortól és készségektől függetlenül. Az Erzsébet Táborok programjai minden gyermek 
számára nyitottak, olyan gyerekekkel is találkozni fogsz, akik élethelyzetükből adódóan még nagyobb 
odafigyelést, még gondosabb törődést igényelnek, ezért is fontos, hogy a foglalkozások alatt 
rugalmasan alkalmazkodni tudj minden gyermekhez. Feladatkörödbe tartozik a programok 
adminisztrációs és logisztikai feladatainak ellátása is, legyen szó a programeszközök bekészítéséről 
vagy a QR kódok tabletekkel való beolvasásáról, fényképek készítéséről. 

 
A tábor helyszíne 
 
A Zánkai Erzsébet-tábor a Káli-medence festői környezetében, 
Tihany és Badacsony között helyezkedik el. A több mint 100 
hektáros komplexum saját balatoni partszakasszal, hatalmas 
zöldterülettel, sportpályákkal rendelkezik, és a Zánkafürdő 
vasútállomás is a tábor területén helyezkedik el. Sok iskolás 
csoport érkezik vonattal az Erzsébet-táborozásra. A vakáció 
során a táboron belül több helyszínen zajlanak a programok, a 
szálláshelyek pedig színekkel és számokkal vannak jelölve. 
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TÉGED keresünk, ha 

▪ betöltötted a 19. életévedet 

▪ megkezdett (legalább egy szemesztert teljesítettél) vagy befejezett felsőfokú tanulmánnyal 

(abszolutórium) rendelkezel 

▪ szeretsz gyerekekkel foglalkozni és könnyen szót értesz velük 

▪ tapasztalt és lelkes vagy tudásod/hobbid megosztásában 

▪ szereted a kihívásokat 

▪ nyitott, türelmes és kreatív vagy, példamutató a magatartásod 

▪ képes vagy rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz 

▪ csapatjátékos vagy 

▪ önerőből vállalod a zánkai táborhelyszínre történő oda- és hazautazás(oka)t 

▪ részt tudsz venni a kötelező 4 napos, a tábori feladatokra felkészítő TESO Orientációs 

Hétvégén (a felkészítő időpontja: 2020. június 4-7. csütörtöktől-vasárnapig, helyszíne: a Zánkai 

Erzsébet-tábor) 

▪ új jelentkezőként vállalod, hogy 4 egymást követő nyári turnusban (6 nap) veszel részt 

▪ régi TESO jelentkezőként vállalod, hogy legalább 2, legfeljebb 6 nyári turnusban részt veszel 

 

Az alábbi turnusokra jelentkezhetsz: 

▪ 1. turnus: 2020. június 14. vasárnap – június 19. péntek  

▪ 2. turnus: 2020. június 21. vasárnap – június 26. péntek  

▪ 3. turnus: 2020. június 28. vasárnap – július 3. péntek  

▪ 4. turnus: 2020. július 5. vasárnap – július 10. péntek 

▪ 5. turnus: 2020. július 12. vasárnap – július 17. péntek 

▪ 6. turnus: 2020. július 19. vasárnap – július 24. péntek 

▪ 7. turnus: 2020. július 26. vasárnap – július 31. péntek 

▪ 8. turnus: 2020. augusztus 2. vasárnap – augusztus 7. péntek  

▪ 9. turnus: 2020. augusztus 9. vasárnap – augusztus 14. péntek  

▪ 10. turnus: 2020. augusztus 16. vasárnap – augusztus 21. péntek  

▪ 11. turnus: 2020. augusztus 23. vasárnap – augusztus 28. péntek  

A Zánkai Erzsébet-táborban a program-tematika figyelembevételével, teljes körű felkészüléssel és a 
táborban biztosított eszközök segítségével TESO-ként oszthatod meg tudásodat a táborozó 
gyerekekkel, szórakoztató programok által fejlesztheted készségeiket, ösztönözheted őket új dolgok 
kipróbálására. 
 

Jelentkezéskor válaszd ki, hogy az alábbi TESO feladatkörök közül melyikben szeretnél 
dolgozni (legalább 1 és legfeljebb 3 feladatkör választható): 

DigiTESO 
▪ rendelkezel tapasztalatokkal a következő területek egyikén: social media, játékkonzolok 

üzemeltetése (PS4, VR szett), tabletek oktatási célú felhasználása, digitális trendek, 

médiapedagógia 

▪ jártas vagy weblapszerkesztésben (weblap, web2.0 felület) és grafikai szerkesztő (pl. videó-, 

képszerkesztő) programok használatában 
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EüTESO 
▪ magabiztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezel az elsősegélynyújtás területén 

▪ előny, ha egészségvédelmi és egészségfejlesztési ismereteket tanultál vagy tanulsz 

 
KézművesTESO 

▪ nagyfokú kreativitással rendelkezel 

▪ tapasztalt vagy kézműves foglalkozások levezetésében és ismered a természetes anyagokból 

vagy újrahasznosított alapanyagokból (gyapjú, gyékény, vessző, szalma, csuhé, bőr, gyöngy, 

agyag, növények stb.) történő játék vagy tárgykészítés menetét 

▪ tudsz hajat fonni, csillám- vagy hennatetoválást készíteni 

 
 
 
 
 

NéptáncTESO 
▪ ismered a népi játékok, táncos mozgások (körtáncok, páros táncok) és a népdalok, mondókák 

világát  

▪ nem rettensz el, ha egy nagyobb csoportnak kell néptáncot vagy népdalt tanítanod 

 
ÖkoTESO 

▪ megfelelő tudással rendelkezel ahhoz, hogy játékos és szórakoztató formában ismertesd és 

hívd fel a figyelmet a környezetet érintő problémákra, valamint a környezetvédelem 

fontosságára (megelőzés, újrahasznosítás, ártalmatlanítás)  

▪ előny, ha ismered a Balaton élővilágát és természeti jellemzőit, szépségeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SárkányhajósTESO 

▪ stabil úszástudással, vízbiztonsággal rendelkezel 
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▪ gyakorlott sárkányhajós/evezős/kajak-kenus vagy 

 
SportTESO 

▪ rendelkezel a futball/röplabda/kézilabda/tenisz vagy vívás magabiztos ismeretével 

(szabályismeret, bajnokság levezetése stb.) 

▪ előny, ha edző vagy sportoktató képzettséggel rendelkezel, vagy testnevelő tanár/tanárjelölt 

vagy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SzínjátszóTESO 

▪ dramaturgiai érzékkel és improvizációs készséggel rendelkezel 

▪ előny, ha előadóművészeti tapasztalatod van  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZeneTESO 

▪ tapasztalt vagy csoportos kreatív zenei foglalkozások (ének, furulya, gitár, ütőhangszerek) 

levezetésében és az „örömzenélésben” 

▪ előny, ha a zenepedagógiai ismeretekkel rendelkezel 
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EGY TIPIKUS NAP A ZÁNKAI TÁBORBAN 

Bár minden tábornap egy kicsit más, azért összeállítottunk egy általános leírást, hogy könnyebben 
elképzelhesd, hogyan telik egy napod TESO-ként a Zánkai Erzsébet-táborban.  
 
6:30 Ébresztő!  
Itt az idő, hogy felkelj és elindulj egy újabb kalandos napra. 

 
7:00-7:30 Reggeli torna és ceremónia altáboronként 
Mivel egy kis mozgás mindenkinek kell, ezért a kijelölt TESO vezetésével egy kis reggeli tornával indul 
a táborozó gyerekek napja, majd az Altáborvezető irányításával elhangzik a csapatkiáltás és következik 
a napi programok, valamint a kihívások ismertetése.  
 
7:30-9:00 Reggeli 
A táborozók nagy létszáma miatt beosztásodtól függően segítesz az étkezések lebonyolításában, 
például a reggeliztetésben (ültetés, rendrakás stb.) és a tízórai szétosztásában.  
 
9:00-12:00 Indulnak a programok! 
A beosztásodnak megfelelően foglakozásvezetőként vagy segítőként aktív és tartalmas szórakozást 
biztosítasz a táborozó gyerekeknek a délelőtti programokon, legyen az kézműves foglalkozás, 
lézerharc, kalandpark, íjászat vagy örömzenélés. 
 
12:00-14:00 Ebéd 
Klasszikus menza ebédben lesz részed: paradicsomleves, tarhonyás hús, savanyúság. Természetesen 
neked is jár az uzsonnára csomagolt kakaós csiga. 
 
14:00-18:00 Folytatódnak a programok! 
Ebéd után folytatódnak a programok, visszatérsz a foglalkozásokhoz, ismét lehetőséged van tanítani, 
szórakoztatni, inspirálni a táborozó gyerekeket. 
 
18:00-20:00 Vacsora 
Az eseményesdús nap után jólesik a közös vacsora a többi TESO-val, még repetát is kaphatsz.  
 
20:00-22:00 Esti programok 
A nap még mindig nem ért véget. Ekkor indulnak a közös nagy (al)tábori programok: táncház, színház, 
koncert, ahol ismét számítunk rád! Az esti programok általában lazábbak, így remek lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy azokkal is tölts egy kis időt, akikkel napközben nem tudtál. 
 
22:00 Takarodó 
A táborozók számára 22:00 óra a lámpaoltás ideje. A beosztástól függően lehet egy kis szabadidőd, de 
az is lehet, hogy segítesz az elcsendesítésben. Így vagy úgy, egy hosszú nap után jól fog esni a pihenés. 
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Amit kínálunk 

▪ ingyenes felkészítés, versenyképes fizetés, szállás, teljes ellátás (a speciális étkezési igények 

figyelembevételével) és munkaruha 

▪ tapasztalatszerzés és fejlődési lehetőség 

▪ felejthetetlen közösségi élmények 

▪ csapattag leszel, a tábor során soha nem leszel egyedül, mindig kérhetsz segítséget vagy 

támogatást 

▪ karrierlehetőség 

 

Jelentkezz TESO-nak és legyél a csapatunk tagja! 

 

A jelentkezés menete: 
▪ a jelentkezési lap kitöltésével, önéletrajz és egy 1-1,5 perces motivációs videó beküldésével 

történik 

▪ amennyiben a jelentkezési lapon megadott információk, az önéletrajz, valamint a motivációs 

videó felkeltette érdeklődésünket, a megadott e-mail címre az Alapítvány értesítést küld a 

kiválasztás további menetéről (személyes és/vagy csoportos interjú időpontja) 

▪ a kiválasztás során előnyt jelent: 

- pedagógusképzés, gyógypedagógia, pszichológia, sporttudomány, orvos- és 
egészségtudomány, hittudomány, szociális munka területén jelenleg aktív vagy 
befejezett felsőfokú tanulmány (abszolutórium) 

- táboroztatási tapasztalat 
- élmény- vagy drámapedagógiai végzettség  
- animátori munkában szerzett tapasztalat 
- aktív ifjúsági közösségben szerzett vezetői tapasztalat (cserkészet, Regnum 

Marianum stb.) 
 

A jelentkezők a kiválasztás eredményéről a kiértesítéseket 2020. április 6-9. közötti időszakban kapják 
meg. 
 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címen, vagy 
munkaidőben a +36 1 445 0211-es telefonszámon tudsz érdeklődni. 

 


