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

című kiemelt projekt keretében megvalósuló „Salgótarján-Fülek faipari 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 által delegált

kiemelkedően tehetséges diákok számára felhívást tesz közzé faipari intenzív szünidei programban

(táborban) való részvételre.

A „Salgótarján-Fülek faipari 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 bérelt buszokkal biztosítjuk. A buszok indulási pontjához való

eljutást azonban a diákoknak kell megoldania, sajnos az utazás ezen költségét nem tudjuk támogatni.

A „Salgótarján-Fülek faipari tábor” intenzív szünidei program időpontjai: 2013.06.17 - 06.22.

Helyszín: Bátonyterenye

1.) Az intenzív szünidei személyiségfejlesztő tábor célkitűzése

A szép, kreatív, pontos munka szépségének megismertetése, a természet szépségének bemutatása, jó

közösség kialakítása és Nógrád megye történelmi hagyományainak megismerése, megőrzése.

2.) Pályázók köre

· Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

· Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával.

3.) Az intenzív szünidei tehetségfejlesztő program célcsoportja

· Salgótarján-Fülek térségéből érkező, általános iskola 7.-8. évfolyamos diákok
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4.)  Az intenzív szünidei személyiségfejlesztő tábor programja

· A diákok az asztalosmesterrel hétfőtől szombatig minden délelőtt a fa megmunkálásával

foglalkoznak, tárgyakat készítenek, amelyeket a hétköznapok során használni tudnak. Pl.:

kisszék.

· Minden délután hasznos, tartalmas program Nógrád megyében, pl. Hollókő világörökség

meglátogatása, a Hollókői vár történelmének bemutatása (rendhagyó történelemóra), Szentkút

Nemzeti Kegyhely, Kisterenyei kastély látogatása, „Fából faragott élet”: Szabó István

kiállításának megtekintése. Tuzson János magyar botanikus Fenyvespusztai Arborétumát

bemutatja az Eger Erdő Rt..

· Szombaton délután fürdés a közeli strandon (Bükkszék)

5.) Jelentkezési feltételek

· Salgótarján-Fülek térségéből érkező, általános iskola 7.-8. évfolyamos diákok.

· Technika tantárgyból jó, kiváló az érdemjegye (négyes vagy jeles).

· A tanuló érdeklődjön a fa tulajdonságai iránt.

· Műszaki tanárok, osztályfőnök ajánlása

6.)  Jelentkezés módja, határideje

              Meghívásos

Táborvezető: Dudok Györgyné


