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

című kiemelt projekt keretében megvalósuló Stratégiai gondolkodás táblajátékokkal  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 Stratégiai gondolkodás táblajátékokkal

intenzív szünidei programban (táborban) való részvételre.

A Stratégiai gondolkodás táblajátékokkal 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 program időpontja: 2013. június 24-28.

Helyszín: Bogács, Zöldvár Villa Kft. 3412 Bogács, Zöldváralja út 7.

1.) Az intenzív szünidei tehetségfejlesztő tábor célkitűzése

· A tehetségfejlesztő tábor fő célkitűzése a gyerekek értelmi képességének fejlesztése, a szabadidő

igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet erősítése, a megmérettetés és a versenyzés a logikai

gondolkodásfejlesztő táblajátékok alkalmazásán keresztül.

· A táborban résztvevők megtanulják, hogy a táblajátékok fontosak az intellektuális képességeik

fejlesztése mellett olyan viselkedésformák kialakítására, mint amilyen a nyerő- és vesztő

helyzetek, a kitartás, az elszántság, célorientáltság, a merészség, a kockázatvállalás és

megfontoltság, a határozottság, a felelősségvállalás vagy a szabályok betartása.

· Kívánalom, hogy a táborozás végére a résztvevők gyakorlatot szerezzenek a logikai- és táblás

játékok mint a sajátos ismeretszerzés és logikus gondolkodás eszközei alkalmazásában.



Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Tehetséghidak Program

Cím: 1518 Budapest, 112 Pf. 146
Székhely: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
Telefon: +36 (1) 799 7970 Fax: +36 (1) 688 4880
info@tehetsegpont.hu / www.tehetseghidak.hu

2.) Pályázók köre

· Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

· Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával.

· Nem tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

3.) A Stratégiai gondolkodás táblajátékokkal intenzív szünidei program célcsoportja

· Köznevelésban résztvevő fiatalok 6-14 éves korosztálya.

4.) Az intenzív szünidei személyiségfejlesztő tábor programja

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
7.00 Ébresztő,

mosakodás,
rendrakás,
reggeli

Ébresztő,
mosakodás,
rendrakás,
reggeli

Ébresztő,
mosakodás,
rendrakás,
reggeli

Ébresztő,
mosakodás,
rendrakás,
reggeli

8.00 Érkezés, a tábor elfoglalása,
házirend, szabályok
ismertetése.
Csoportok/csapatok
kialakítása, csapatépítés.
4 db 25 fős csoportok (I-IV.)

Játék
II. III. IV.
Kézműves/sport
foglalkozás I.
Játék
I-IV.
Drámajáték

Kirándulás,
tanösvény

Játék
I. IV. III.
II. I. IV.
III. II. I.
Kézműves
foglalkozás
IV. III. II.

7 PRÓBA
verseny

12.00 Ebéd
13.00 Játék Csoportok:

I. IV. III.
II. I. IV.
III. II. I.
Kézműves/sport
foglalkozások IV. III. II.

Szabad
foglalkozás,
strand

Játék I-IV.
Drámajáték
I-IV.
Gyakorlás

Szabad
foglalkozás,
strand

A tábor
elhagyása

18.00 Vacsora
19.00 Kézműves/sport/csapatépítő

foglalkozás
Disco

Szabad
játékgyakorlás,
differenciált
fejlesztés

Logikaszinó Szabad
játékgyakorlás,
differenciált
fejlesztés

22.00 Takarodó
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5.) Jelentkezési feltételek

· A jelentkezők köre az első programfázisban résztvevő civil szervezetek, tehetségpontok által

kötelezően delegált, a saját gondozotti körükben lévő hátrányos helyzetű gyermekek 6-14 éves

korosztálya.

· A fenti kritériumnak megfelelő egy-egy szervezet által minimum 10 fő hátrányos helyzetű, 6-14 éves

korosztályba tartozó tanuló delegálása.

6.)  Jelentkezés módja, határideje

A Stratégiai gondolkodás táblajátékokkal 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: Kovácsné dr. Nagy Emese

http://www.tehetseghidak.hu/

