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

című kiemelt projekt keretében megvalósuló Építészet és épített környezet  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, civil szervezetek illetve nem

tehetségpontok által delegált diákok számára felhívást tesz közzé az Építészet és épített környezet intenzív

szünidei programban (táborban) való részvételre.

Az Építészet és épített környezet 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 Építészet és épített környezet intenzív szünidei program időpontja: 2013. július 22-27.

Helyszín:

Budapest, Népsziget, XIII. Kerületi Önkormányzat Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági Tábora

Cím: 1138 Budapest, Népsziget út 6.

1.) Az intenzív szünidei személyiségfejlesztő tábor célkitűzése

A tábor célja a vizuális művészetek, a társadalom és a saját környezetük iránt érdeklődő fiatalok esztétikai

érzékének fejlesztése, a szó eredeti görög jelentésében (meglátás, észlelés, érzékelés). A helyszínbejárások és

meghívott szakemberek által ismereteik bővítése. A beszélgetések, műhelymunkák során önbizalom és

önálló gondolkodás fejlesztése, a környezettudatos gondolkodás kialakítása. Egyéni és csoportos

projektfeladatokban önálló alkotások létrehozása, a kreativitás fejlesztése, az alkotás öröme és szabadsága.

A szakmai és szabadidős programokban közösségépítés, egymásra figyelés erősítése.
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2.) Pályázók köre

· Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

· Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával.

· Nem tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

3.) Az Építészet és épített környezet intenzív szünidei program célcsoportja

· Általános iskola felső tagozatos (10-14 éves) diákjai

· Olyan aktív, jókedvű, élményre vágyó fiatalok jelentkezését várjuk, akik nyitottak a környezetük

megismerésére, és örömüket lelik a közös gondolkozásban és alkotásban

4.) Az intenzív szünidei személyiségfejlesztő tábor programja

A megismerés-elemzés-alkotás egymásra épülő rendszerében, nyári szabadidős környezetben a tanulás

izgalmas formáját élik meg a gyerekek, sok játékkal, közösségépítő programokkal.

· Műhelymunkák és beszélgetések – az építészet és épített környezet alapfogalmait együtt építjük fel,

alapvetően a gondolattérképezés módszertanával. Minden táborozó gondolata beépül a rendszerbe,

ahogy a város is sok kis rész komplex egysége. A hét folyamán kialakítjuk a gyerekbarát építészet és

város rendszerét.

· Budapesti kalandozások – a hét programjához, témáihoz kapcsolódóan a város olyan helyeire

látogatunk, ahová a diákok másképp nem jutnának el. Egyik esti programunk keretében Budapest

főbb látványosságait is megnézzük. Fő közlekedési eszközünk a lábunk és a hajó.

· Projektmunkák – minden nap egy-egy kreatív-építő foglalkozás biztosítja, hogy a fiatalok

megvalósítsák a látottak, hallottak, megtapasztaltak alapján saját – egyéni és csoportos –

alkotásaikat. Különböző anyagokból fedélt építünk, lakást modellezünk, vízhálózatot, tornyot és

hidat építünk, hajót készítünk, megfestjük a táborozók ideális városának képét (közös alkotás).

· Szabadidős programok – sport és szabadtéri szabadidős játékok lehetősége a helyszínen biztosított,

de a héten jó idő esetén strandra is megyünk (Dagály) és a közeli Vizafogó-öbölben kenuzunk is.

Esti programjainkat az öt érzék témáihoz illesztjük.
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· Kiállítás és bemutató – a tábor végén a hét munkáiból, alkotásaiból kiállítást rendezünk. A fiatalok

bemutatóját követően módszertani beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget. Szeretettel várjuk az

érdeklődő szülőket, pedagógusokat.

5.) Jelentkezési feltételek

· 10-14 éves diákok

· A delegáló intézmény (tehetségpont, iskola, civil szervezet) pedagógusának, munkatárásnak írásbeli

ajánlása, hogy véleménye szerint az intenzív nyári tábor segít diákja céljainak megtalálásában

6.)  Jelentkezés módja, határideje

Az Építészet és épített környezet 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: Beleznay Éva, építész/urbanista

http://www.tehetseghidak.hu/

