VII. TERMIK Tábor 2014
A táborozók kiválasztásának rendszere
Alapelvek:
A TERMIK Táborban „táborozói” szerepkörben részt vevő gyermekek száma főszabályként 84 fő lehet. Ennek
oka, hogy a hét állomású forgószínpados rendszer miatt hét családot alakítunk ki, így a családok egyenlő
létszámának érdekében szerencsés, ha a gyermekek összlétszáma is osztható 7-tel. A fenti logikát követve a
gyermekek családonkénti létszáma 12 lesz, amely tapasztalataink szerint mind a családokon belül, mind
össztábori szinten még éppen hatékonyan és eredményesen kezelhető.
Igyekszünk úgy összeállítani a táborozói közösséget, hogy abba különböző típusú és földrajzi fekvésű
településekről, különböző iskolából érkező, eltérő életkorú és nemű gyermekek a szervezőcsapat által
optimálisnak vélt arányban kerüljenek bele. Az optimális arányra itt nem adunk meg konkrét százalékos
értékeket, de arra törekszünk, hogy az eltérő helyzetű, életkorú, nemű, stb. gyermekek nagyjából egyenlő
arányban vehessenek részt a táborban. Feltétlenül kerülendő tehát az, hogy a táborozók csak a fővárosból
vagy éppen csak vidékről, csak waldorf vagy éppen csak állami iskolából érkezzenek, csak először velünk
táborozó vagy éppen kizárólag már korábbi TERMIK Táborokban is részt vett gyermekek közül kerüljenek ki.
Mindemellett a tábor sajátosságai miatt nem ajánlhatjuk egyetemlegesen minden gyermeknek a TERMIK-et.
Elsősorban olyan táborozókat várunk, akik nyitottak a természet értékeire és szeretnének 10 napot nomád
körülmények között, természetismereti, néprajzi és közösségépítő programokon eltölteni. A táborbeli
részvételhez semmilyen előzetes szakmai tudás nem szükséges, de a tábor jellege miatt a jelentkezés során
a szervezőknek meg kell győződniük arról, hogy a jelentkező tud és szeret alkalmazkodni a nomád
körülményekhez, illetve korához képest megfelelően önálló és megbízható.
Bizonyos egyedi esetekben – az általános jelentkezési eljárástól függetlenül – egyes táborozók előre
kizárhatók a táborban való részvételből. Ilyen egyedi eset a jelentkező adatlapjában foglaltakra alapozó
szakorvosi ellenjavallat, vagy a jelentkezési lapból kitűnő, megalapozott és a tábor jellegéből adódóan ki nem
elégíthető személyes igény lehet (pl. különleges étrendű, fizikai/mentális kihívásokkal szembenéző
jelentkezők, stb). A kizárás tényének megállapítására előbbi esetben a jelentkezési csapat munkáját segítő
orvos, utóbbi esetben a Táborvezetőség jogosult.
Úgy gondoljuk, hogy a tábor szakmai-pedagógiai célkitűzései a 10-14 éves korosztálynak adhatók át a
legnagyobb sikerrel, továbbá tapasztalataink szerint ennyi korkülönbség még mindenki számára lehetővé
teszi a közös munkát. Ezért jellemzően táborozóink 10 év fölöttiek és 14 év alattiak, de minden évben
problémamentesen táboroztatunk néhány fiatalabb és idősebb gyermeket is. Esetükben a többi alapelv
mellett a jelentkezés során azt is vizsgálni kell, hogy az életkorban tőlük eltérő táborozók közösségébe be
tudnak-e illeszkedni, meg tudják-e velük találni a közös hangot.
A fenti általános elvek mentén dolgoztuk ki a tábor jelentkezési szisztémáját, mely úgy biztosítja a tábor iránt
igazán elkötelezett korábbi táborozók számára a részvételt, hogy emellett nem akadályozza a „vérfrissítés
elvét”, azaz a táborozók új generációjának bevonzását sem.

A jelentkezés menete:
Nulladik kör: előjelentkezés (30 fő)
Január 1-én meghívó levelet küldünk az előző évben résztvevő táborozóknak, melyben ismertetjük a
jelentkeztetés teljes menetét.
A jelentkezési felület a honlapon január 5-én 16 órakor nyílik meg. Itt az eddigiekben megszokott jelentkezési
lapot kitöltve jelentkezhetnek a táborozók.
A régi táborozók közül az első 30 jelentkező főnek automatikusan helyet biztosítunk a táborban.
Kivételek:


személyes negatív tapasztalatok: bármely, az előző évi táborban jelenlévő Jelentkezési
Csapat tagnak jogában áll szavazást kezdeményezni egy jelentkező régi táborozó részvételével
kapcsolatban, amennyiben az erre okot adó személyes tábori tapasztalatát ismerteti. Szavazati joggal
csak a vonatkozó táborban is résztvevő Jelentkezési Csapat tagok bírnak. Amennyiben egyszerű
többség alapján a Jelentkezési Csapat a jelentkező táborra való alkalmatlansága mellett foglal állást,
úgy a jelentkező ki van zárva az adott évi táborba való további jelentkezésből.



családfői negatív tapasztalatok: amennyiben a jelentkező régi táborozóval kapcsolatban családfője
kirívóan negatív véleményt fogalmaz meg és ezt megfelelő indokokkal az írott jellemzésben alá is
támasztja, ez alapján bármely Jelentkezési Csapat tagnak jogában áll szavazást kezdeményezni a
jelentkező régi táborozó részvételével kapcsolatban. A szavazás előtt esetleg indokolt lehet felkeresni
az adott családfőt személyesen is, állásfoglalását kérve a kérdésben. Amennyiben egyszerű többség
alapján a Jelentkezési Csapat a jelentkező táborra való alkalmatlansága mellett foglal állást, úgy a
jelentkező ki van zárva az adott évi táborba való további jelentkezésből.



életkori korlát: amennyiben a jelentkező adott év július 1-én betölti a 14. évét, úgy a Jelentkezési
Csapat köteles szavazást kezdeményezni a jelentkező régi táborozó részvételével kapcsolatban.
Amennyiben egyszerű többség alapján a Jelentkezési Csapat a jelentkező túlkorossága miatt a
helybiztosítás ellen határoz, úgy a jelentkezőnek a második jelentkezési körben van újra lehetősége
a tábori részvételre pályázni.

A fentiek szerinti kifogások megfogalmazásra a jelentkezés levelezőlistára kerülését követő 3 napig van
lehetősége a Jelentkezési Csapat tagjainak (valamint az orvosnak és a Táborvezetőségnek). Ennek letelte
után, amennyiben nem emelt senki kifogást, a jelentkezés automatikusan elfogadásra kerül.
A honlap jelentkezési felülete az első beérkezett 30 jelentkezés után ideiglenesen leáll.
A nulladik kör 30 biztosított helye új táborozót nem illethet meg. Amennyiben mégis érkezik be ilyen
jelentkezés, úgy az adatlapjuk az első jelentkezési körben beérkező lapok közé kerül. A Jelentkezési Csapat
január 31-ig felhívja ezen először jelentkező táborozók figyelmét a jelentkezési adatlapon elvégzendő
pótlásokra, a motivációs levél csatolására.
Első kör: általános jelentkezési időszak (+ 40 fő)
A honlap jelentkezési felülete a lezárást követő 24 órán belül – legkésőbb február elsején – újra elérhetővé
válik, a jelentkezési lap pedig kiegészül egy ún. motivációs levéllel, melyben a jelentkező legalább 500
karakterben összefoglalja, miért szeretne jönni a TERMIK Táborba, miért éppen ő lenne a megfelelő választás
a táborozói csapatba.

A jelentkezések beérkezése a honlap kiegészült felületének újranyitásától számítva folyamatos. A
jelentkezési lapok elküldésének határideje az első körben március 31, mely dátum a hirdetésekben
„általános jelentkezési időszak” címszó alatt közzétételre kerül.
A Jelentkezési Csapat április 1. és 5. között választ ki 40-et az addig beérkezett jelentkezések, valamint a
nulladik körből átsorolt jelentkezések közül.
A táborozók kiválasztásának ezen fordulója nem versenyjelentkezés, a jelentkezések beérkezésének
sorrendje nem döntési szempont.
Ennek a körnek két legfőbb célja:
1. Új táborozók megfelelő arányú bevonása
2. A jelentkezők közötti, előre kidolgozott szempontrendszer alapján történő, egyéni kvalitásokat
figyelembe vevő szelektálás.
A kör jellegzetessége, hogy a Jelentkezési Csapat feladata csupán a szempontrendszer következetes és
szubjektivitást háttérbe szorító alkalmazása. Ennek érdekében a Jelentkezési Csapat előzetesen, egyszerű
többség alapján megszavazza, hogy az ebben a körben beérkezett jelentkezési lapok elbírálása anonim
módon (név, cím, stb. elbíráláskor nem látszik az adatlapon), vagy a jelentkezők személyének ismerete
mellett történik. Fontos, hogy az elbíráláskor a jelentkezők által beküldött jelentkezési információ a
visszatérő táborozók esetében egy új oszloppal egészül ki, nevezetesen az előző év (-ek) családfői által
megfogalmazott személyes jellemzéssel. Ennek a visszajelzésnek az értékelése az egyes pontozó Jelentkezési
Csapat tagok feladata, de nem közvetlen pontszámok odaítélésével, hanem az információk a “Kvalitatív
szétválasztás” c. rész szerinti pontozásba való integrálása útján.
Az anonimitási szavazás eredményétől függetlenül az alábbi szempontrendszer alkalmazandó, amely
részletezi az egyes előnyt jelentő jelentkezői kvalitásokat, valamint a körben kiválasztásra kerülő táborozók
csoportjára kötelezően alkalmazandó ismérveket.
Kvalitatív szétválasztás:
Ennek folyamán minden Jelentkezési Csapat tag minden jelentkezőt az alább felsorolt szempontok
mindegyike alapján lepontoz. A pontszámok elosztása mindenekelőtt a jelentkezési lapon feltüntetett
információkra támaszkodjon. A cél egy, az egyes jelentkezők feltüntetett és figyelembe vett kvalitásai alapján
felállított lista, melyen az elért pontszámok sorrendjének megfelelően minden első kör folyamán jelentkezett
gyermek szerepel.










Motivációs levél szubjektív értékelése (0-15p)
Önállóság a mindennapokban (0-10p)
Szülőktől való függés (0-10p)
Tábor szakmai programjaihoz kapcsolódó ismeretek (0-5p)
Természetjárási tapasztalat (0-10p)
Nomád körülmények terén szerzett tapasztalat (0-10p)
Terhelhetőség, felelősségvállalás (0-10p)
Szociális érzék, társas viselkedés (0-10p)
Tábor szempontjából releváns, különleges képességek (0-5p)

Kvantitatív szétválasztás:
Az így előálló listából az alább felsorolt, ún. technikai korlátok szerint szűrünk, a lista elején kezdve,
értelemszerűen az egyre alacsonyabb pontszámot elért táborozók felé haladva addig, amíg a 40
legmagasabb pontszámot elért és a technikai korlátokat kielégítő jelentkező kiválasztásra került.


Az ebben a körben kiválasztott táborozók legalább 75%-a legyen új táborozó, azaz olyan gyerekek
kerüljenek be, akik táborozói szerepkörben még nem vettek részt TERMIK Táborban.



Az azonos iskolába tartozó gyerekek eddigi össz-létszáma (tehát a nulladik kör elfogadott
jelentkezéseit is figyelembe véve!), ne haladja meg a tábor tervezett létszámának 20%-át.



Az ebben a körben kiválasztott fiúk és lányok aránya, egymáshoz viszonyítva ne mutasson 60-40%nál nagyobb eltérést.



A tábor célkorosztályától több, mint 1 évvel eltérő életkorú gyermekek száma fiatalabbak esetén
maximum 2, túlkorosak esetén maximum 3 fő lehet.

Az így összeálló lista véglegesítésére és kihirdetésére csak az után kerülhet sor, hogy ezt a Jelentkezési Csapat
minden tagja áttekintette és elfogadta. Ezen normakontroll keretében lehetőség van az egyes pontozó tagok
felelősségre vonására indokolatlan előnyben-részesítés, vagy diszkrimináció esetén. Továbbá amennyiben
valamelyik bekerült jelentkezővel kapcsolatban radikális ellenvetés merül fel – konkrét személyes tapasztalat
alapján –, akkor lehetőség van szavazást kezdeményezni az utólagos kizárásáról. Ebben az esetben a kizárt
jelentkező helyett automatikusan a listán soron következő (azaz 41.) táborozó kerül be. Mindkét fenti
esetben az érvek felsorakoztatása után egyszerű többségi szavazás alapján dől el a kérdés.
Ebben a körben a kiválasztás indokaként semmiképpen nem szerepelhetnek a következő indokok:



korábbi táborozó volt
személyes szimpátia

Második kör: pótjelentkezés (+ 14 fő)
A CoreTeam a jelentkezési időszak előtt kitűzi a második jelentkezési kör – így a teljes jelentkezési folyamat
– végső határidejét, mely optimális esetben május 1-re esik. Ez az időpont a hirdetésekben a „pótjelentkezés”
címszó alatt kerül közzétételre.
Amennyiben a két megelőző jelentkezési kör is sikeres volt (tehát 70 táborozó már kiválasztásra került és
ezen kívül még 14 fő jelentkezett), úgy ebben az időpontban a honlapon lévő jelentkezési felület
elérhetetlenné válik.
Május 1. és 10. között az összes addig be nem került és a jelentkezésből ki nem zárt táborozó közül választ
ki a Jelentkezési Csapat maximum 14 főt.
A szelektálás módszerének megválasztásában a mindenkori Jelentkezési Csapat szabad kezet kap, azzal a
többi szervező irányában elszámolni nem köteles.
Záró rendelkezések:
A fenti jelentkeztetési rendszer, jellegéből adódóan csak akkor alkalmazható hatékonyan, ha legalább a tábor
előirányzott létszámának megfelelő számú jelentkezés (optimális esetben annál minimum 20%-kal több!)
határidőre beérkezik. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy az egyes meghatározott keretszámoktól el lehet
térni és adott esetben kvalitatív szempontokat is figyelmen kívül lehet hagyni.

Ennek oka, hogy a jelentkezési időszak célja mindenekfelett nem más, mint a tábor létrehozásához szükséges
számú jelentkezés elfogadása, így a tábor alapvető céljának magvalósulásához elengedhetetlen humán és
anyagi forrás egyidejű biztosítása.

