Tisztelt Hallgatók!
2020-ben is lehetőség nyílik arra, hogy azok, akik
nyáron gyerekeket táboroztatnak
 az óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók KV-s gyakorlatként, valamint
 mint önkéntesek a csecsemő- és kisgyermeknevelő, tanár szakos hallgatók SZABV-ként,
vagy
 szintén önkéntesként az egyetem bármely képzésének hallgatói SZABV-ként
felvegyék a

TÁBOROZTATÁS (KB00KV01)
5 kredites kurzust.1
Kari szervezésben idén nem lesz táboroztatás (a korlátozások miatt), de ÖNÁLLÓ SZERVEZÉSBEN
táboroztathatnak gyerekeket. A táboroztatás szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget kínál, mindemellett a
választható kreditek teljesítését is szolgálja.
Fontos tudnivalók:
1. A Táboroztatás kurzus előfeltétele KV-e tárgyként a szaknak, tagozatnak megfelelő legalább második
féléves szakmai gyakorlat teljesítése. SZABV esetén nincs ilyen feltétel.
2. A Táboroztatás kurzust képzésük során csak egyszer van lehetőségük felvenni.
3. A Táboroztatás kurzus teljesítésének szándékát a mellékelt jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és
megküldésével jelzik.
4. Kizárólag akkor érvényes a jelentkezésük, ha a Táboroztatáshoz kapcsolódó szakmai értékelési munkát
egy oktató elvállalja, s ezt a jelentkezési lapon elektronikus aláírásával igazolja VAGY emailben
visszajelez, hogy el tudja vállalni az értékelői feladatokat.
5. A „Táboroztatás” tanegységet utólagosan a 2020. őszi regisztrációs időszakban lehet felvenni, s az
értékelő lapot kitöltve a beszámolóval együtt legkésőbb szeptember 25-ig kell leadni az ELTE TÓK
102-es Oktatási és Gyakorlati Képzési Irodájában VAGY megküldeni a megadott címre!
A mellékelt jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve 2020. június 20-ig kell megküldeni Tichy-Rácsné
Kőszegváry Andrea oktatásszervező részére, az alábbi címre: gyakkepzes@tok.elte.hu
Budapest, 2020. május 25.
Dr. Golyán Szilvia
egyetemi docens
ELTE TÓK

A kötelezően választható tantárgyak (jellemzően szaktantárgyak) közül bizonyos kreditnyit fel kell venni,
viszont egyéni döntés, pontosan mely tantárgyakat. A szabadon választható tárgyak pedig lehetőséget adnak
kicsit kikacsintani más területekre is. A Táboroztatás KV tárgy, de SZABV tárgyként beszámításra kerül.
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Jelentkezési lap „Táboroztatás” kurzusra
A hallgató neve:
A hallgató szakja:
NEPTUN kódja:
e-mail címe:

A tábor elnevezése:
helyszíne:
időpontja:
A tábor szervezője (intézmény, szolgáltató, szervezet) neve:
A tábor szervezőjének törvényes képviselője:

A táborvezető neve:
A táborvezető elérhetősége:
A gyermekek korosztálya:
A hallgató feladata a táborban:

A hallgató munkáját értékelő egyetemi oktató neve:
egyetemi oktató aláírása:

Budapest, 2020.
……………………………
hallgató aláírása

