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

projekt keretében megvalósuló Szépirodalom 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 Szépirodalom intenzív szünidei

tehetségfejlesztő programra (táborban) való részvételre.

A Szépirodalom 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 irodalmi intenzív szünidei tehetségfejlesztő program időpontja: 2013. augusztus 11-16.

Helyszín: Szeged

1.) A Szépirodalom intenzív szünidei tehetségfejlesztő tábor célkitűzése, hogy azokat a tehetséges

gyerekeket fejlessze, akik

a) vagy az irodalomtudomány és esztétika terén

b) és/vagy a szépirodalmi alkotómunkában tehetségesek.

A tábor tehát egyszerre és együtt fejleszti az irodalmi művészeti tehetségeket és az irodalomtudományban

tehetséges fiatalokat. A tábori munka során a tehetséges tanulók kiemelkedő szépírókkal, költőkkel, illetve

irodalomtudósokkal, esztétákkal dolgoznak együtt műhelymunka és más munkaszervezési módok keretében.

A tábor tagjai a tehetség tábor utolsó estéjén a szegedi városi művelődési intézmények egyikében bemutató

estet tartanak.

2.) Pályázók köre

· Tehetségpontok pályázhatnak diákok delegálásával.

· Intézmények, civil szervezetek pályázhatnak diákok delegálásával.
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Elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik országos magyar tantárgyi tanulmányi versenyeken

(OKTV, Arany János verseny), országos szépíró versenyeken pályáztak már, illetve értek el jelentősebb

eredményt, valamint akik publikációik vagy más mutatók által bizonyíthatóan jelentős tevékenységet

végeznek a szépirodalom, illetve az irodalomtudomány/esztétika területén.

3.) Az irodalmi intenzív szünidei tehetségfejlesztő tábor programja

· 2013. augusztus 11. vasárnap: érkezés, ismerkedési programok, tábornyitó est

· 2013. augusztus 12-14. hétfő-szerda: alkotóműhelyek, intenzív munka szépírókkal, irodalmárokkal,

esztétákkal. Könyvtári kutatómunka. Szabadidős programok: sport, zene.

· 2013. augusztus 15. csütörtök: bemutatóest az egyik szegedi városi kulturális intézményben a

tehetségtábor résztvevőinek alkotásaiból

· 2013. augusztus 16. péntek: táborzárás, hazautazás

4.) Az irodalmi intenzív szünidei tehetségfejlesztő tábor célcsoportja

· 14-18 éves középiskolás diákok.

5.) Jelentkezési feltételek

· Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny irodalom, illetve esztétikai tantárgyi

versenyének legalább 2. fordulójába bejutott a jelentkező.

· Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny nyelvtan tantárgyi versenyének legalább 2.

fordulójába bejutott tanulók közül azok, akik irodalmi művek nyelvi-stiláris elemzése

témakörével foglalkoztak.

· Az országos Arany János tanulmányi verseny eredményei (amennyiben releváns).

· Szépirodalmi alkotások létrehozásában, kiemelten a költészet és a prózaírás területén jártas a

jelentkező.

· Szépirodalmi alkotások létrehozásában tehetséges tanulók, kiemelten a költészet és a prózaírás

területéről.

6.)  Jelentkezés módja, határideje

A Szépirodalom intenzív szünidei tehetségfejlesztő programra 2013. május 15-ig várjuk a jelentkezéseket a

Tehetséghidak Projektiroda által biztosított formanyomtatványon, a tehetséghidak honlapján.

www.tehetseghidak.hu

http://www.tehetseghidak.hu/
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A Tehetséghidak Projektiroda által felkért Bíráló Bizottság döntését követően minden jelentkezőt értesítünk

a döntés eredményéről.


