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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki 

Tankerületi Központban c. projekt 

 

Nyári tábor kiemelt figyelme igénylő iskoláskorú gyermekek számára 

 (II. negyedév) 

 

A tábor megszervezése már a tavasz végén elkezdődött. A szervezési feladatok nagy munkát, 

odafigyelést, kreativitást igényeltek, a programelemek kitalálása után megkezdődhetett a 

tényleges szervező munka. A már korábban megtervezett tábori program véglegesítése után 

folyamatosan egyeztettünk a programunk megvalósításába bevonandó helyszínek vezetőivel, 

munkatársaival, valamint az étkeztetés helyszínének és időpontjának lefoglalása is megtörtént. 

További nehézséget jelentett a tanulók kiválasztása és bevonása, hiszen táborunk a nyári 

szünet idejére esett, ahol már a szóba kerülő gyerekek egyéb programjához való 

alkalmazkodást is figyelembe kellett vennünk. Így főként a személyes megkeresés 

módszerével éltünk, valamint a munkatársaink, kollégáink is segítettek a gyermekek 

szervezésében. A tábor végül a tervezett létszámmal sikeresen elkezdődött 2019. június 17-én 

a tervezett helyszínen.  

 

A tábor tervezésekor elsőlegesen arra szerettünk volna nagy figyelmet fordítani, hogy a 

résztvevő tanulók jól érezzék magukat, különleges élményekhez jussanak, ez által a 

szakszolgálati munkánkat is megismertessük velük és szüleikkel. Másik fő törekvésünk az 

volt, hogy a kiemelt szükségletű tanulók tehetségfejlesztése is megvalósuljon. Minden 

szakalkalmazottunk és alkalmazottunk részt vett a programtervezés és megvalósítás 

folyamatában, egy-egy napnak párban (1 szakalkalmazott – 1 alkalmazott ) voltak a felelősei. 

Az első napon az ismerkedés, a csapatépítés, ez által a személyiség fejlesztésének erősítése 

került előtérbe, mellyel igyekeztünk megalapozni a hét további napjainak jó hangulatát, hogy 

az egymást kevésbé, illetve nem ismerő gyermekek majd együtt tudjanak dolgozni. Ezen 

kívül a hét minden napján figyelmet fordítottunk az érzelmi intelligencia, az önismeret és 

egyéb pszichológiai készségek fejlesztésére szakembereink segítségével, valamint 

igyekeztünk közös értékrend kialakulását is elősegíteni, kommunikációs készséget fejleszteni 

és az érzések kifejezésének leghatékonyabb módját megismertetni a gyerekekkel. A közösen 

töltött órákon lehetőség volt egyéni kreatív, alkotó és terápiás tevékenységekre mind a 

mozgásos, mind a kreatív tevékenységek kiválasztásánál, és a más helyszíneken történő 

programjaink keretében. Igyekeztünk minél több olyan feladatot, tevékenységet választani, 

ahol többféle képességfejlesztés valósulhat meg, még akkor is, ha csak egy-egy feladatban 

vett részt a gyermek. Gondolunk itt a teljesség igénye nélkül: a beszédfejlesztés, beszédértés, 

szókincsbővítés, finommotorika fejlesztése, figyelemfejlesztés, vizuális és akusztikus 

memória, önbizalom fejlesztés, általános és 

műveltségi ismeretek bővítése. 
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Reméljük, hogy a közösen eltöltött órák elősegítették a résztvevő tanulók társas készségeinek, 

kommunikációjának, konfliktusmegoldási technikáinak fejlődését is, és élményekkel 

gazdagon, új ismeretségeket kötve térhettek haza, zárhattuk táborunkat.  

 

Annak ellenére, hogy a tábor tervezése megfelelő körültekintéssel történt, a megvalósítás kicsi 

nehézségekkel indult, melyeket sikerült elhárítanunk. Amint az akadályok elhárultak a 

szervezők elől, megkezdődött a megvalósítás épületünkben és a külső helyszíneken. A tárgyi 

és a személyi feltételek a megvalósításhoz adottak voltak, a kitűzött szakmai céljaink 

sikeresen megvalósultak. Mindehhez szükség volt kollégáim rugalmasságára, kreativitására és 

alkalmazkodó képességükre, melyekkel a résztvevő kollégák magas színvonalon 

rendelkeznek. Nem várt esemény a tábor ideje alatt nem történt, a tervezetteknek megfelelően, 

gördülékenyen sikerült megvalósítani programjainkat és így táborunkat sikeresen zárhattuk. 

 

 

Szolnok, 2019. június 28. 

 


