Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
1134 Budapest, Váci út 35. VII. emelet

Jelentkezz Te is TESO-nak a balatoni Erzsébet-táborokba!
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Tábori
Együttélést Segítő Operatív munkatársakat (TESO-kat) keres a zánkai és/vagy a fonyódligeti Erzsébettáborba. Az Alapítvány célja, hogy az Erzsébet Táborokban izgalmas és élménydús programokon
keresztül biztonságos, ugyanakkor önfeledt és tartalmas kikapcsolódást biztosítson a gyermekek
számára. Ennek megvalósításában most Te is részt vehetsz!
Minden gyermeknek jár, a feledhetetlen nyár!
Az ország legnagyobb táboroztatási programjának munkatársaként társaiddal együtt a Te feladatod,
hogy a táborozó gyerekeknek élményekben gazdag, feledhetetlen tábori hete legyen. Ez egy munka,
de nem egy átlagos munka. Itt minden napod más és más, tele élményekkel és kihívásokkal. TESOként „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 egész hetében szükség lehet, legyen szó
foglalkozásvezetésről vagy egy csapatkiáltás kitalálásáról. TESO-ként a Te feladatod, hogy az általad
vezetett foglalkozás szórakoztató és érdekes legyen minden táborozónak, kortól és képességektől
függetlenül. A nyár folyamán biztosan találkozni fogsz a gyerekek között sajátos nevelési igényű vagy
hátrányos helyzetű, éppen ezért speciális igényekkel rendelkező gyerekekkel is. Ezért is fontos, hogy a
foglalkozások alatt rugalmasan alkalmazkodni tudj a csoport összetételéhez. Feladatkörödbe tartozik a
programok adminisztrációs és logisztikai feladatainak ellátása is, legyen szó a programeszközök
bekészítéséről vagy tabletek segítségével QR kódok beolvasásáról, fényképek készítéséről.
TÉGED keresünk, ha
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

betöltötted 19. életévedet,
büntetlen előéletű vagy és nem állsz büntetőeljárás hatálya alatt,
megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmánnyal (abszolutórium) rendelkezel,
érvényes magyarországi adóazonosító jeled és TAJ számod van,
tapasztalt vagy digitális eszközök használatában (laptop, tablet, okostelefon),
szeretsz gyerekekkel foglalkozni és könnyen szót értesz velük,
szereted a kihívásokat,
jellemző rád a feltételekhez nem kötött pozitív odafordulás,
nyitott, türelmes, kreatív vagy,
képes vagy irányítani és összefogni egy csapatot,
a problémákat inkább kihívásnak tekinted, mint tehernek,
elfogadod és azonosulsz az Erzsébet Táborok missziójával és értékrendjével.

A balatoni Erzsébet-táborokban megadott tematika figyelembevételével, a programra való teljes körű
felkészüléssel és a táborok által biztosított eszközök segítségével TESO-ként megoszthatod tudásodat
a táborozó gyerekekkel, szórakoztató programok keretében 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), vedd
figyelembe, hogy az egyes TESO feladatkörök eltérő feltételeket támasztanak.
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DigiTESO
Feltétel:
▪ jártasság digitális tartalmak készítésében, kép- és videószerkesztő programok használatában
és/vagy
▪ magabiztos ismeretanyag a digitális gyermekvédelem (pl. tudatosabb és biztonságosabb
internethasználat, adatbiztonság, internetes zaklatás, álhírek, közösségi média veszélyei,
online függőségek) területén és/vagy
▪ a VR eszközök és játékok, a konzolok világának ismerete, és/vagy
▪ jártasság az internetes felületek, a digitális platformok, és az applikációk világában, és/vagy
▪ az élményalapú programozás, a programozási nyelvek és/vagy a játékfejlesztés ismerete
Előny:
▪ gyakorlat a LEGO demonstrációs segédeszközök alkalmazásában
▪ tapasztalat a 3D nyomtatásban és tárgyalkotásban

EüTESO
Feltétel:
▪ magabiztos elméleti és gyakorlati tudás az elsősegélynyújtás területén
Előny:
▪ egészségtudományi képzésben aktív hallgatói jogviszony vagy végzettség
KézművesTESO
Feltétel:
▪ tapasztalat kézműves foglalkozások levezetésében
▪ a decoupage, a textilfestés, a makramé és a kézi/gépi varrás technikájának, vagy az
újrahasznosított alapanyagokból történő játék vagy tárgykészítés menetének ismerete
Előny:
▪ hajfonás technikájának és/vagy a csillám- vagy hennatetoválás készítésének ismerete

MentorTESO
Feltétel:
▪ empátia, kongruencia és a másik ember feltétel nélküli elfogadásának képessége
▪ gyógypedagógus vagy pszichológus vagy szociális munkás vagy szociálpedagógus
képzésben aktív hallgatói jogviszony vagy végzettség
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ÖkoTESO
Feltétel:
▪ környezet- és/vagy természetvédelemi ismeretek
Előny:
▪ a Balaton élővilágának és természeti szépségeinek ismerete
▪ túravezetési, táborozási és alapvető túlélési (pl. csomózási technikák, ehető növények,
menedéképítés stb.) ismeretek

SárkányhajósTESO
Feltétel:
▪ betöltött 18. életév
▪ stabil úszástudás, vízbiztonság
▪ jártasság sárkányhajózásban vagy evezésben vagy kajak-kenuzásban
▪ vízbőlmentési és elsősegélynyújtási ismeretek
Előny:
▪ vízimentő gyakorlat

SportTESO
Feltétel:
▪ játékszabályok
ismerete,
sportbajnokság
vezetésének
gyakorlata
a
labdarúgás/röplabda/streetball/ping-pong/csocsó/váltófutás/tollaslabda/strandkézi /kézilabda
területén
▪ sportprogram (tenisz/méta/teqball/ultimate frizbi/bocsa/íjászat/vívás) vezetéséhez szükséges
technikai és taktikai elemek ismerete
▪ fairplay szemléletmód
Előny:
▪ edző vagy sportoktató vagy játékvezetői képzettség
▪ testnevelő tanári aktív hallgatói jogviszony vagy végzettség
▪ elsősegélynyújtási ismeretek
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SzínjátszóTESO
Feltétel:
▪ gyermek- és diákszínjátszó tapasztalat
▪ színpadi rutin
Előny:
▪ drámapedagógiai gyakorlat
▪ improvizációs készség

TáncTESO
Feltétel:
▪ a népi játékok, táncos mozgások (körtáncok, páros táncok) vagy a modern táncok (pl. hip-hop,
jazztánc) alapvető mozdulatainak ismerete
Előny:
▪ néptánc vagy modern tánc oktatásában szerzett tapasztalat
▪ jártasság népszokások, népdalok előadásában

ZeneTESO
Feltétel:
▪ tapasztalat csoportos kreatív zenei foglalkozások (ének, furulya, gitár, ütőhangszerek)
levezetésében és az „örömzenélésben”
Előny:
▪ zenepedagógiai (pl. ritmikai) ismeretek
▪ hangszeres tudás
▪ stabil énektudás
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Az alábbi turnusokra jelentkezhetsz
A nyári szezonra táborhelytől függően az alábbi turnusokra és turnusszámokra jelentkezhetsz:
Balatoni Erzsébet-táborok (legalább 3 egymást követő turnus)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1. turnus: 2021. június 20. vasárnap – június 25. péntek
2. turnus: 2021. június 27. vasárnap – július 2. péntek
3. turnus: 2021. július 4. vasárnap – július 9. péntek
4. turnus: 2021. július 11. vasárnap – július 16. péntek
5. turnus: 2021. július 18. vasárnap – július 23. péntek
6. turnus: 2021. július 25. vasárnap – július 30. péntek
7. turnus: 2021. augusztus 1. vasárnap – augusztus 6. péntek
8. turnus: 2021. augusztus 8. vasárnap – augusztus 13. péntek
9. turnus: 2021. augusztus 15. vasárnap – augusztus 20. péntek
10. turnus: 2021. augusztus 22. vasárnap – augusztus 27. péntek

Részletek a táborhelyeket külön-külön érintő pontos turnusokról a későbbiekben várhatók.

Amit kínálunk:
▪
▪
▪
▪
▪

Nemes cél, mert gyermektáborban dolgozni ez egyik legjobb dolog a világon, hiszen
felejthetetlen élményeket nyújthatsz és mosolyt csalhatsz több száz táborozó arcára.
Sokszínű és befogadó közösség, csapattagként a tábor során sosem leszel egyedül, mindig
kérhetsz segítséget vagy támogatást.
Megújult, környezettudatos táborhely.
Szakmai fejlődést segítő ingyenes felkészítő képzések.
Versenyképes fizetés és egyéb juttatások (teljes körű ellátás, szállás, munkaruha).

Jelentkezz TESO-nak és legyél a csapatunk tagja!

A jelentkezés menete
▪
▪

▪

A jelentkezési lap kitöltésével, önéletrajz beadásával történik, amennyiben még nem dolgoztál
az Erzsébet-táborokban, úgy 1-1,5 perces motivációs videó beküldése is szükséges.
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.
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,
❖ animátori munkában szerzett tapasztalat,
❖ keresztény közösségben szerzett vezetői tapasztalat (Cserkész, Regnum
Marianum, Szentjánosbogár stb.).
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Bármilyen felmerülő kérdés esetén a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címen, vagy
munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 9:00-17:00 között, pénteken 9:00-15:00 között) a +36 1 445
0211-es telefonszámon tudsz érdeklődni.

RÉSZLETEK:
http://erzsebettaborok.hu/tesok/

Jelentkezési határidő: 2021. január 31. (vasárnap)
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