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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Érzékenyítő, integrációs tábor 

2021. június 15-20-a között megszervezésre került az Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043 

azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” projekt keretén belül érzékenyítő, integrációs 

táborunk, melynek helyszíne a Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Apartman, Szálló és 

Kemping volt. 

A táborban összesen 50 fő vett részt: 5 fő gyógypedagógus és 45 fő résztvevő. A 

résztvevők közül 31 fő tanuló volt. 22 tanuló a kisújszállási székely intézmény tanulója, 9 

fő tanuló a karcagi tagintézmény tanulója 6 fő többségi intézmény tanulója, 8 fő felnőtt 

kísérő szülő volt. 

A tábor területén 3 apartmant vettünk igénybe, valamint egy 35 fős közös folyosóval 

rendelkező szálláshelyet.  

A tábor tevékenységei: 

- Integrált és szegregált intézmények sajátos nevelési igényű tanulói és többségi 

iskolába járó diákok és családjuk számára szabadidős foglalkozások szervezése. 

- Pszichológus által vezetett foglalkozások szervezése szülők számára. 

- Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek bevonása a táborba.  

- Terápiás foglalkozások szervezése, új élmények nyújtása a pihentető 

környezetben. 

- A közös szabadidős tevékenységek és élmények által érzékenyítés, a társadalmi 

elfogadás erősítése.  

 

A tábor programjai: 

 2021. június 15-én, kedden az 5 fő gyógypedagógus Ariné Szarka Szilvia, Kiss 

Zsuzsa, Kovács Krisztina, Jakab Sándor, Ferenczi és a 45 fő résztvevő a Kádas 

György EGYMI Tagintézménye elől Kisújszállásról Túrkevére utazott egy 50 fős 

busszal. A nap folyamán berendezkedtek, megismerkedtek a szálláshellyel. A tábor 

biztosította a résztvevőknek a napi háromszoros étkezést, amelyet a strand 

területén lévő kényelmes fedett sátorban, kiszolgáló személyzet szolgált fel a 

táborozóknak. 
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 Június 16-án, szerdán 9.00-12.00 óráig az Aura Segítő kutya alapítvány tartott a 

tábor résztvevőinek kutyaterápiás foglalkozást több csoportban. Munkájukat 2 fő 

gyógypedagógus Törös Szilvia és Nagy Erzsébet segítette. Ezzel párhuzamosan 

ugyancsak 9.00-12.00 óráig Dömök-Széll Márta és Tóth-Szabó Zsuzsa tartottak 

zene és vizuális terápiás foglalkozást a résztvevőknek. Az ebédet vízhez szoktatás 

követte, amelyet Csokai Csaba és Szőke Ágnes Andrea valósított meg a Túrkevei 

strand élménymedencéjében. A vízi terápiához a pályázaton nyert eszközöket 

használtuk, ami nagyban segítette a gyermekek vízben való biztonságérzetét, 

mozgásuknak fejlődését. A nap folyamán a szülőknek pszichológusi 

szaktanácsadást biztosított Csontosné Csécsey Magdolna krízis szakirányú 

tanácsadó, szakpszichológus, iskolai pszichológus öt napon keresztül. 

 

 Június 17-én, csütörtökön délelőtt a rendezvényszervező szervezésében a Csimota 

duó zenés színházi műsorát láthatták a táborlakók, valamint népi játszóházban és 

kézműves foglalkozásban vehettek részt. Ezzel párhuzamosan iskolánk 

gyógypedagógusa Ökrösné Sajtos Anett Erika dráma és meseterápiás foglalkozást 

tartott az érdeklődő gyermekek számára. Ezen a napon ebéd után a vízi terápiát, 

vizes játékokat, vízhez szoktatást Bordás József és Kun László pedagógusok 

tartották a gyermekeknek.  

 

 Június 18-án, pénteken délelőtt a gyermekek tréfás vetélkedőn, sorversenyen 

vehettek részt Ferencz Annamária és Lajtos Ákos szervezésében. Ezzel 

párhuzamosan Ariné Szarka Szilvia, Kotálikné Szabó Hajnalka és Csordás Éva Judit 

babzsákos foglalkozást tartott autizmussal élő gyermekek számára. 

 

 Június 19-én, szombaton a táborozó gyermekek délelőtt kézműves foglalkozáson 

agyagtárgyakat készítettek Soczóné Kása Gyöngyi és Nagy Erzsébet 

szervezésében. Ebéd után zenés mazsorett bemutatót tekinthettek meg a strand 

színpadán.  

 

 Június 20-án, vasárnap táborzáró foglalkozást követően 50 fős busszal hazautazott 

a foglalkozások során elfáradt, de nagyon sok élménnyel gazdagodott táborozó 

csapat. 
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