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Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program”  

című kiemelt projekt keretében megvalósuló „Kreatív természetmegismerő tábor”  intenzív szünidei 

tehetségfejlesztő programra  

 

A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú „Tehetséghidak Program” 

című kiemelt projekt keretében Magyarországon működő tehetségpontok és civil szervezetek illetve nem 

tehetségpontok által delegált diákok számára felhívást tesz közzé a „Kreatív természetmegismerő tábor” 

intenzív szünidei programban (táborban) való részvételre. 

 

A „Kreatív természetmegismerő tábor” intenzív szünidei programban részt vevő diákok részére a 

Tehetséghidak Program térítésmentesen biztosítja a szállást, étkezést, a lazító programok keretében 

felmerülő belépőjegyek költségét. A tábor helyszínére való eljutást vonattal vagy bérelt buszokkal 

biztosítjuk. A buszok indulási pontjához való eljutást azonban a diákoknak kell megoldania, sajnos az utazás 

ezen költségét nem tudjuk támogatni. 

 

Az intenzív szünidei program időpontjai: 2013. július 7-12. 

Helyszín: Zánka Ifjúsági Tábor 

 

1.) Az intenzív szünidei személyiségfejlesztő tábor célkitűzése 

 A hátrányos helyzetű, a természettudományi tantárgyak iránt érdeklődő szunnyadó 

tehetségígéretek táboroztatása. 

 A tanulók intenzív, szünidei fejlesztése a természet tapasztalati (megfigyelés, 

tapasztalatrögzítés, mérés, kísérlet) megismerésével, társadalmi tevékenységgel, 

információforrások használatával. 

2.) Pályázók köre 

 Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával. 

 Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával.  

 Nem tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával. 
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3.) A „Kreatív természetmegismerő tábor” intenzív szünidei program célcsoportja 

 5-8.osztályos (10-14 éves) tanulók. 

 

4.) Az intenzív szünidei tábor programja a „Balaton projekt” 

 Tapasztalati megismerés (megfigyelés, tapasztalatrögzítés, mérés, kísérlet) terepen: a 

Balaton partján, a nádasban, a sekély vízben, a Balaton menti erdőfoltban, a Balaton 

környékén található természetvédelmi területeken, a Balaton menti települések épített 

környezetében.  

 Társadalmi tevékenység drámafoglalkozásokkal (minta szerepek a Balaton fiktív 

ökológiai problémáinak megoldáskereséséhez: természettudós, természetvédő, művész, 

vállalkozó, technokrata, polgármester, balatoni polgár, újságíró szerepben). 

 Információgyűjtés információs központokban (természetvédelmi területen, 

kutatóházban, tanösvényen, könyvtárban, kiállításon). 

 

5.) Jelentkezési feltételek  

 a tanuló: 

o érdeklődjön a természettudományi tantárgyak iránti  
o legyen kreatív, együttműködésre és toleranciára képes 
o tisztelje a természetet. 

 

6.)  Jelentkezés módja, határideje 

A „Kreatív természetmegismerő tábor” intenzív szünidei programra 2013. május 15-ig várjuk a 

jelentkezéseket a Tehetséghidak Projektiroda által biztosított formanyomtatványon, a projektiroda 

honlapján. (www.tehetseghidak.hu ) 

 

A Tehetséghidak Projektiroda által felkért Bíráló Bizottság döntését követően minden jelentkezőt értesítünk 

a döntés eredményéről.  

 

Táborvezető: Kiss Albert 

 

http://www.tehetseghidak.hu/

