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

című kiemelt projekt keretében megvalósuló MOZGÁS-DRÁMA  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 által delegált

kiemelkedően tehetséges diákok számára felhívást tesz közzé a MOZGÁS-DRÁMA intenzív szünidei

programban (táborban) való részvételre.

A MOZGÁS-DRÁMA 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 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 tehetségfejlesztő program időpontjai: 2013. augusztus 12-17.

Helyszín: Vadóctanya Ifjúsági Tábor, Gyenesdiás (Balaton)

1.) Az intenzív szünidei tehetségfejlesztő tábor célkitűzése

· Mozgásos tehetséggondozás által a gyermekek problémamegoldó képességének fejlesztése,

tanulásos- és mozgásos sikerélmények biztosítása.

· Az Élményterápiás programokon keresztül megmutatni a gyermekeknek a bennük lévő

lehetőségeket, erőt. Segíteni őket saját határaik feltérképezésében.

· A gyermekjátékdráma által a táborlakók minél több gyógyító kollektív élményben részesüljenek

és átélhessék saját nagyszerűségüket, szerethetőségüket.

· Egy hét önfeledt együttlét, ahol olyan élményekkel gazdagodhatnak, melyeket továbbvihetnek a

hétköznapokba.
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2.) Pályázók köre

· Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

· Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával.

· Nem tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

3.) A MOZGÁS-DRÁMA  intenzív szünidei program célcsoportja

· 12-13 éves gyerekek, akik szeretnek játszani,

· Akik nem félnek (vagy éppen félnek) mozogni,

· Szeretik (vagy éppen nem szeretik) a kihívásokat.

· Azok a félénk, visszahúzódó gyerekek, akik nehezen tudják kifejezni önmagukat és vágyaikat!

· Azok a gyerekek, akik a közösségekben peremhelyzetben vannak, és nehezen tudnak barátkozni.

· Akikben a környezetük nehezen látja meg a TEHETSÉGET!

4.) Az intenzív szünidei személyiségfejlesztő tábor programja

A tábor egyik fő, vezető motívuma a mozgás. Módszerünkkel olyan képességeket, készségeket

alapozunk meg és fejlesztünk igen magas szintre, melyek nagyon megkönnyíthetik a sikeres

iskolavégzést és a sikeres, boldog élet elérésének szempontjából is jelentős lépcsőfoknak számítanak.

      A tábor alatt főleg:

- a szorongások oldása, az önbizalom megerősítése,

- a saját test megélése és uralása, a tudatos és koordinált mozgás,

- a különböző figyelmi szintek kialakítása, a gyorsan váltani tudás fejlesztése,

- a mozgásos kreativitás erősítése, mozgásos tehetséggondozás,

- a fizikális és belső egyensúly megtalálásának megsegítése,

 - a relaxáció, az önlazítás képessége kerül a középpontba.

Másfelől  a  gyermeki  lelket  vesszük  célba.   A gyermekjátékdráma - csoport foglalkozásain minden

résztvevő megérezheti, hogy most egy másik világba érkezett, olyan helyre, ahol térben - időben minden

megtörténhet. Ebben a kreatív térben (potenciális tér), a "mintha" világában, a gyermek kisebbértékűsége

oldódik, ön- és újrateremtő képessége kibontakozik. A gyerekek szerepet választhatnak és akár

varázslóvá is válhatnak. Azzá válhatnak, amit "itt és most" szeretnének, kitalálnak és részt vehetnek

társuk történetében is.
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A játék nem öncélú, hanem egy olyan eszköz, amely hozzásegít énképének, életérzésének módosítását,

életritmusának átalakítását. Új viselkedési mintákat próbálhat ki a felajánlott vagy saját maga

által hozott szerepeken keresztül.

A pozitív kollektív élmény által átélheti saját nagyszerűségét és szerethetőségét.

A tábor ideje alatt a gyerekek megismerkednek az élményterápiával is. Kipróbálhatják

magukat különleges helyzetekben, tapasztalhatják az egymásrautaltságot, a kölcsönös

segítségnyújtást, a felelősséget és a gyerekek olyan élményekkel gazdagabban térhetnek haza,

amivel az énképük, én-erejük még hosszú ideig táplálkozhat. Ezeket a folyamatokat, élményeket a

barlangászkodással, sziklamászással és harcművészeti gyakorlatokkal tapasztalhatják.

A negyedik területe a tábornak a környezettudatos kézműves foglalkozás, ahol művészetterápiás

eszközökkel újrahasznosítható anyagokból készítünk csodákat. Itt a finommotorika fejlesztése mellett a

kreativitás kibontakoztatása és az alkotás öröme kerül a fókuszba.

És persze a JÁTÉK, a közös, a mindenen átívelő játék.

4. Jelentkezési feltételek

· 12-14 éves diákok

· Szülői belegyező nyilatkozat az élményterápiás programokhoz (barlangászat, sziklamászás,

harcművészet),

· Jelentkezési lap pontos kitöltése.

5.  Jelentkezés módja, határideje

A MOZGÁS-DRÁMA intenzív szünidei tehetségfejlesztő 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.

http://www.tehetseghidak.hu/
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Táborvezető: Sütő Csaba


