A Bátor Tábor iskolai visszailleszkedést segítő programja
Betegség az osztályközösségben
Az iskola kezdetével a gyerekek számára osztálytársaik jelentik a fő igazodási pontot: a többiek
véleménye alapján ítélik meg magukat, a közösséghez tartozás az egyik legfontosabb céljuk. Ha valaki
súlyos betegség miatt sokat hiányzik, nehezebben talál vissza ebbe a közösségbe. A kezelések nyomai
őt szégyenlőssé tehetik, társaiban pedig félelmet ébreszthetnek.
A Bátor Tábor iskolai programja
„A TÁBORBAN MEGTANULTAM, HOGY ATTÓL, HOGY VALAKINEK VAN VALAMI BETEGSÉGE,
MÉG NEM KÜLÖNB A MÁSIKNÁL.”
A Bátor Tábor ingyenes iskolai programjának célja, hogy ebben a helyzetben segítsen egy olyan el- és
befogadó, biztonságos osztályközösség kialakításában, ahova reggel örömmel érkeznek a gyerekek,
ahol jó lenni.
A Bátor Tábor Alapítvány (www.batortabor.hu) 2001 óta szervez daganatos és krónikusan beteg
gyerekek és családtagjaik számára ingyenes élményterápiás táborokat, a gyógyító élményeket pedig
kórházakba is elviszi. Küldetésünk, hogy minél több gyermeknek legyen része gondtalan gyerekkorban
az aktív kezelések közben és után is – beleértve az iskolai újrakezdés időszakát is.
Hogyan lesz még összetartóbb közösség az érintett osztályból?
Programunk abban segíti a súlyos vagy krónikus betegségben érintett gyerekeket és osztálytársaikat,
hogy könnyebben találják meg (újra) a hangot egymással; hogy a téves feltételezések és hiedelmek
helyett valós információkat kapjanak a betegségről; valamint hogy felismerjék, milyen egyedülálló
közösséget alkotnak együtt.
Az osztállyal töltött időben (ami az igényektől függően 90 perctől fél napos foglalkozásig terjedhet) szó
esik a betegségről és a kezelésekről is, a gyerekek pedig közös játékok, kiscsoportos feladatok,
beszélgetések segítségével alkotják meg annak az osztálynak a képét, amibe mindannyian szívesen
járnak. A foglalkozás segítségével elindított folyamat fenntartásában segítséget nyújtunk az
osztályfőnököknek (konzultáció, programon már részt vett tanárok összekötése, stb. formájában)
A programot minden olyan osztálynak kínáljuk és ajánljuk, ahova valamilyen súlyos vagy krónikus
betegséggel élő gyermek jár. (A meghatározást az iskolai program esetében a lehető legtágabb
értelemben értjük. Beletartozhat többek között a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések, az
emésztő-, keringési rendszert, ízületeket érintő, fiziológiás eredetű betegségek, a testkép- és evészavar,
(stb.) is.)
Hogyan lehet részt venni a programban?
2020-ban elsőként Szlovákiában van rá lehetőség, hogy a foglalkozást az adott osztályra szabva,
térítésmentesen elvigyük az iskolákba.
Vegye fel a kapcsolatot Vargyas-Tóth Juliannával a j.toth@batortabor.hu e-mail címen vagy a +36
20 238 7047-es telefonszámon. Örömmel válaszolunk további felmerülő kérdésekre a programmal és
az együttműködéssel kapcsolatban, és szeretettel várjuk jelentkezésüket!

