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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 Erzsébet-táborba és a Fonyódligeti Erzsébet-
táborba, a 2022-es ottalvós, nyári táborok turnusainak lebonyolításához. 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 gyermekre vár 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. TESO-ként 

„mindenhol ott leszel”, részt veszel a reggeli és esti altábori ceremóniákon, valamint a hétindító, hétközi és 

turnuszáró TESO megbeszéléseken. 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 minden gyermekhez. Feladatkörödbe tartozik a 

programok adminisztrációs és logisztikai feladatainak ellátása, a programhelyszínek berendezése, a 

programeszközök bekészítése és elpakolása, tabletek segítségével QR kódok beolvasása, fényképek 

dokumentációs célú készítése, a táborvégi kérdőívek kitöltésére történő ösztönzés és a táborozók 

érkezésnek és távozásának, valamint az étkeztetések lebonyolításának elősegítése is. 

Több mint egy nyári munka! 
TÉGED keresünk, ha 

▪ betöltötted vagy 2022. június 19-ig betöltöd a 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  

▪ vállalod, hogy a táboroztatás időtartama alatt érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezel 

▪ tapasztalt vagy digitális eszközök (tablet, okostelefon) használatában  

▪ 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, kompetenciájukat, 
ösztönözheted őket új dolgok kipróbálására. Jelentkezéskor 
válaszd ki, hogy az alábbi TESO feladatkörök közül 
melyikben szeretnél dolgozni. Vedd figyelembe, hogy az 
egyes TESO feladatkörök eltérő feltételeket 
támasztanak. 
DigiTESO 
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DigiTESO-ként elsődleges feladatod, hogy a táborozó gyermekek megismerjék a digitális eszközök tudatos 
és hatékony használatát, foglalkozásvezetőként többek között segíted a PlayStation, Xbox konzolok és 
játékok, valamint a VR szettek és tabletek használatát. 
Feltétel: 

▪ kimagasló jártasság az internetes felületek, a digitális platformok, és az applikációk használatában 

▪ magabiztos ismeretanyag a digitális gyermekvédelem (pl. tudatosabb és biztonságosabb 

internethasználat, adatbiztonság, internetes zaklatás, álhírek, közösségi média veszélyei, online 

függőségek) területén  

Előny: 
▪ az élményalapú programozás, a programozási nyelvek és/vagy a játékfejlesztés ismerete 

▪ jártasság digitális tartalmak készítésében, kép- és videószerkesztő programok használatában  

▪ konzolok, számítógépes/online játékok, VR eszközök, valamint a lasertag működésének ismerete 

 
EüTESO 
EüTESO-ként elsődleges feladatod, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével az 
elsősegélynyújtás általános szabályait, főbb lépéseit és ismereteit interaktív formában átadd a táborozó 
gyermekek számára.  
Feltétel: 

▪ magabiztos elméleti és gyakorlati tudás az elsősegélynyújtás területén 

Előny:  
▪ egészségtudományi képzésben aktív hallgatói jogviszony vagy végzettség 

 
KézművesTESO 
KézművesTESO-ként elsődleges feladatod a táborozó gyermekek instruálása és segítése az alkotások (pl. 
álomfogó, barátságkarkötő, fakanálbáb, papírjáték, vasalható gyöngy) készítése, valamint az 
ékszerkészítés, gyöngyfűzés, kavics- vagy táskafestés stb. során. Feladataid közé tartozik a kézműves 
eszközök rendben tartása és a raktárkészlet kezelése is. 
Feltétel:  

▪ tapasztalat kézműves foglalkozások vezetésében  

▪ 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 
MentorTESO-ként elsődleges feladatod olyan játékos foglalkozások vezetése, melyek segítik, hogy a 
táborozó gyermekek jobban megismerjék saját értékeiket, jó tulajdonságaikat. Az érzékenyítő foglalkozás 
során a te feladatod, hogy szemléletformáló gyakorlatok keretében segítsd megismerni a fogyatékos 
emberek világát és egymás elfogadását. 
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 

 
NéptáncTESO 
NéptáncTESO-ként elsődleges feladatod a tábori táncházak vezetése, páros és körtáncok és a közösen 
éneklendő népdalok betanítása, valamint játékos foglalkozások keretében a táborozó gyermekek 
megismertetése a néptánc világával. 
Feltétel: 

▪ a népi játékok, táncos mozgások (körtáncok, páros táncok), valamint a ritmusgyakorlatok ismerete 

Előny: 
▪ néptánc oktatásában szerzett tapasztalat 

▪ moldvai csángó magyar táncok ismerete 

 
ÖkoTESO 
ÖkoTESO-ként elsődleges feladatod, hogy a táborozó gyermekek megismerjék a környezettudatos 
magatartás alapjait, a menedéképítést, a víznyerés és vízszerzés lehetőségeit és a tűzrakás lépéseit a 
természetben, elmélyítsd a gyerekek ismeretkörét Magyarország természeti értékeivel, nemzeti parkjaival 
vagy éppen az éjszakai égbolt kincseivel kapcsolatban. 
Feltétel: 
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▪ környezet- és természetvédelemi ismeretek 

Előny: 
▪ a Balaton élővilágának és természeti szépségeinek ismerete 

▪ csillagászati ismeretek 

▪ a kőzetek és az ásványok világának ismerete 

▪ túravezetési, táborozási és alapvető túlélési (pl. csomózási technikák, ehető növények, 

menedéképítés stb.) ismeretek 

 
SárkányhajósTESO 
SárkányhajósTESO-ként elsődleges feladatod a sárkányhajók, lapátok, mentőmellények előkészítése, 
karbantartása, a táborozók felkészítése a biztonságos hajózásra (balesetvédelmi és mentőmellény-
használati oktatás, mentőmellények feladása, segítségnyújtás a hajóba és vízre szállásnál), a 
sárkányhajózás koordinálása, együttműködés az evezésben, szabályok betartatása a résztvevőkkel, 
viharjelzés vagy vihar esetében pedig csapatépítő játékok levezénylése. 
Feltétel:  

▪ betöltött 18. életév 

▪ stabil úszástudás, vízbiztonság  

▪ jártasság sárkányhajózásban vagy evezésben vagy kajak-kenuzásban  

▪ vízbőlmentési és elsősegélynyújtási ismeretek 

Előny: 
▪ vízimentő gyakorlat 

 
SportTESO 
SportTESO-ként elsődleges feladatod a tábori sportbajnokságok és sportprogramok, a tábori olimpia és 
sportágválasztó vezetése, valamint a trambulin és a felfújható tábori élményeszközök biztonságos 
használatának biztosítása. 
Feltétel: 

▪ játékszabályok ismerete, sportbajnokság vezetésének gyakorlata a 

labdarúgás/röplabda/streetball/ping-pong/csocsó/váltófutás/tollaslabda/strandkézi/kézilabda 

területén 

▪ sportprogram vezetéséhez szükséges technikai és taktikai elemek ismerete 

▪ fairplay szemléletmód 

Előny: 
▪ edző/sportoktató/ játékvezetői képzettség 

▪ jártasság felfújható élményeszközök (pl. ugrálóvár, élőcsocsó, vízi akadálypálya) üzemeltetésében 

▪ jártasság íjászat/tenisz/vívás sportágak oktatásában  

▪ gyógytornász, mozgásterapeuta aktív hallgatói jogviszony vagy végzettség 

▪ elsősegélynyújtási ismeretek 

 
SzínjátszóTESO 
SzínjátszóTESO-ként elsődleges feladatod a drámapedagógia eszköztárát felhasználó, a táborozó 
gyerekek kreatív gondolkodását fejlesztő improvizációs foglalkozások vezetése, valamint a tábori 
tehetségkutató lebonyolítása, műsorvezetés, zsűrizés, a résztvevő gyermekek bátorítása. 
Feltétel: 

▪ gyermek- és diákszínjátszó tapasztalat 

▪ színpadi rutin  

Előny:  
▪ drámapedagógiai gyakorlat 

▪ improvizációs készség 

 
ZeneTESO 
ZeneTESOként elsődleges feladatod, hogy a zenei foglalkozásokon versekkel, anekdotákkal és kötetlen 
beszélgetésekkel közelebb hozd a táborozó gyermekekhez a klasszikus zene (barokk, bécsi klasszika, 
romantika) és a legkedveltebb modern zenei irányzatok (country, jazz, pop-rock, rap) világát. Feladataid 
közé tartozik még a tábori dalok betanítása, közös zenélésre, éneklésre ösztönzés a táborban és az altábori 
tábortűznél. 
Feltétel: 

▪ tapasztalat csoportos kreatív zenei foglalkozások vezetésében és az „örömzenélésben” 

Előny:  
▪ zenepedagógiai (pl. ritmikai) ismeretek 
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▪ hangszeres tudás (elsősorban: gitár, ritmushangszerek, zongora) 

▪ stabil énektudás 

 

Mikor? 
A nyári szezonra az alábbi turnusokra és turnusszámokra jelentkezhetsz: 
Balatoni Erzsébet-táborok (legalább 3 egymást követő turnus) 

▪ 1. turnus: 2022. június 19. vasárnap – június 24. péntek  

▪ 2. turnus: 2022. június 26. vasárnap – július 1. péntek  

▪ 3. turnus: 2022. július 3. vasárnap – július 8. péntek 

▪ 4. turnus: 2022. július 10. vasárnap – július 15. péntek 

▪ 5. turnus: 2022. július 17. vasárnap – július 22. péntek 

▪ 6. turnus: 2022. július 24. vasárnap – július 29. péntek 

▪ 7. turnus: 2022. július 31. vasárnap – augusztus 5. péntek  

▪ 8. turnus: 2022. augusztus 7. vasárnap – augusztus 12. péntek  

▪ 9. turnus: 2022. augusztus 14. vasárnap – augusztus 19. péntek  

▪ 10. turnus: 2022. augusztus 21. vasárnap – augusztus 26. péntek 

 

Miért csatlakozz hozzánk? 

▪ Nemes célért dolgozhatsz, mert gyermektáborban a gyermekekért dolgozni az egyik legjobb 

dolog a világon, hiszen felejthetetlen élményeket nyújthatsz és mosolyt csalhatsz több ezer 

táborozó arcára. 

▪ Sokszínű és befogadó közösség tagja lehetsz, csapattagként a tábor során sosem leszel 

egyedül, mindig kérhetsz segítséget vagy támogatást. 

▪ Megújult, környezettudatos táborhelyen dolgozhatsz. 

▪ Szakmai fejlődést segítő, ingyenes, 30 órás képzésen vehetsz részt (felnőttképzési 

nyilvántartási számunk: E/2021/000089). 

▪ Versenyképes fizetésben és egyéb juttatásokban (teljes körű ellátás, szállás, munkaruha) 

részesülhetsz. 

▪ Tanár szakos TESO-knak közösségi pedagógiai gyakorlatot biztosítunk. 

 
 

Hogyan jelentkezhetsz? 
A jelentkezés menete egyszerűbb, mint gondolnád, csak kövesd az alábbi lépéseket: 

▪ Első lépésként töltsd ki a jelentkezési lapot. A jelentkezési lap kitöltése kb. 10-15 percet vesz 

igénybe. A jelentkezési lapot itt találod. 

 

▪ Küldd el nekünk magyar nyelvű fényképes önéletrajzodat a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címre, 

a Tárgy mezőben tüntesd fel a neved. Az általunk javasolt fényképes önéletrajz mintáját itt töltheted 

le. 

 

▪ Amennyiben még nem dolgoztál ottalvós Erzsébet-táborban, készíts motivációs videót, és küldd el 

nekünk videód linkjét a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címre, a Tárgy mezőben tüntesd fel a 

neved. 

A motivációs videó egy 1-1,5 perces videó Rólad, melyben elmondod, hogy mit jelent számodra az 
Erzsébet Táborok értékrendje, miért szeretnéd a csapatunkat erősíteni, miért az adott pozíciót 
jelölted meg, mitől lennél Te a legalkalmasabb jelölt. Fontos, hogy a videóban halljuk a hangodat, 
és lássunk téged, ezen kikötéseken kívül nyugodtad szabadjára engedheted a fantáziád. A 
motivációs videódat az általad létrehozott privát YouTube csatornára kell feltöltened, ehhez 
jelentkezz be a YouTube Studio bétaverziójába. A motivációs videó feltöltése után a „Láthatóság” 
alatti ceruzaikonnál válaszd a „Nem nyilvános” lehetőséget. 

▪ Amennyiben felkeltetted érdeklődésünk, a jelentkezéskor megadott e-mail címedre értesítést 

küldünk egy videóinterjú lehetőségéről. Az interjúra Microsoft Teamsen kerül sor egy előre 

egyeztetett időpontban. A 40-60 perces interjún szeretnénk jobban megismerni Téged, a kérdések 

elsősorban arról szólnak ki vagy, mit tanulsz/csinálsz, miért szeretnél az Erzsébet-táborokban 

dolgozni. 
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▪ A jelentkezési dokumentumok és a videóinterjú alapján történő kiválasztás eredményéről 

valamennyi jelentkezőnket 2022 márciusáig írásban értesítjük. 

A kiválasztás során előnyt jelent: 

❖ pedagógusképzés, gyógypedagógia, pszichológia, szociális munka területén 

jelenleg aktív vagy befejezett felsőfokú tanulmány (abszolutórium) 

❖ táboroztatási tapasztalat 

❖ gyermekvédelmi alap- vagy szakellátásban szerzett gyakorlati tapasztalat 

❖ keresztény közösségben (Cserkész, Regnum Marianum, Szentjánosbogár, stb.) 

szerzett vezetői tapasztalat 

 

Jelentkezz TESO-nak és legyél a csapatunk tagja! 
Jelentkezési határidő: 2022. január 05. (szerda) 23:59 óra 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén a teso@erzsebettaborok.hu e-mail címen tudsz érdeklődni. 

 


