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„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”

Szakkörök

KI VAGYOK ÉN?
– JÁTÉKOS ÖNISMERETI SZAKKÖR
Időpontja: 2013. március 7-től kéthetente csütörtökön, 16.30-18.30
Célcsoport: főként 14-18 éves korosztály
Vezetője: Tóth Júlia
Nem vagyok felnőtt. Már nem
vagyok gyerek. Ki vagyok én?
A játékos elemeket tartalmazó önismereti szakMerre tartok? Gyere közénk!
kör célja, hogy a résztvevők megismerjék és elÖnismereti játékok segítségéfogadják saját egyéniségüket, képességeiket,
vel akár a nagyon cikis helyzetestüket, megtalálják helyüket kortársaik köteket is tét nélkül lejátszhatod
zött, és autonóm személyiségekké váljanak.
és átgondolhatod. Csoportból
csapat leszünk!

bevezetô
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Szakkörök

MÉDIA SZAKKÖR
Időpontja: 2013. március 11-től hétfőn, 16.30-19.30
Célcsoport: főként 14-20 éves korosztály
Vezetője: Deme-Sörös Gergely

A foglalkozások célja megismertetni az érdeklődőkkel a rádiózás és műsorszerkesztés illetve a kamerahasználat és filmszerkesztés alapjait, mind
műszaki, mind tartalmi oldalról egyaránt. Az elméleti foglalkozások mellett létrehozunk saját rádiós műsorokat, ID-ket, SWEEPER-eket és még
sok-sok szükséges hanganyagot, melyek nélkül
nem működnének rádió és TV adóink. Ha úgy
érzed, hogy különleges hangod van, jelentkezz a
Média szakkörre és lehet, hogy a TE hangod lesz a
“STATION VOICE”. Szeretettel várjuk azokat a
résztvevőket, akik szeretnék kipróbálni, hogy milyen lehet elmondani a híreket egy rádióban, vagy
végigkövetnék, hogy egy reklám adásba kerüléséig
milyen munkafolyamatokat végeznek profi rádiósok. A szakkör ideje alatt körbejárjuk a Magyar
Rádió stúdióit és a rádió múzeumát, illetve egy kisebb TV stúdió működésébe is betekintünk.
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Szakkörök

PRIZMA KÉPZŐ- ÉS
IPARMŰVÉSZETI SZAKKÖR
Időpontja: 2013. március 2-től szombaton, 9.00-12.00
Célcsoport: főként 14-18 éves korosztály
Vezetője: Hidasi Zsófia (rajz), Balla Vera (kollázs-montázs), Remsey Dávid (grafika), Pirok Irén (szövés), Bércesi-Dienes Erika (papírművesség), Kovács Gabriella (nemezelés), Szentiványi-Székely Enikő (textilművesség)
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A szakkör keretében lehetőség nyílik
a grafikai munkák, a papírművesség, a
nemezkészítés, a szövés és a kollázsmontázs technikák megismerésére. A
program során a résztvevő fiatalok
saját belső világának tükrözése a fő
szempont, egyéni alkotómunkájukon
keresztül, műfaji határok átlépése a
különféle anyagok, felületek megmunkálásával, a különböző technikák elsajátításával. A foglalkozások által fejlődik a gyerekek szabad asszociációs
készsége, problémafelismerő és –
megoldó gondolkodása, kombinatív és
térérzékelő képessége. A technikák és
anyagok sokrétű alkalmazása – alakítása útján fejlődik esztétikai ítélőképességük, a vizuális nyelv és kifejezésmód területén szabadabban mozognak, ismereteik elmélyülnek.
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MOZGÁSSZÍNHÁZ SZAKKÖR
Időpontja: 2013. március 5-től kedden, 17.30-19.00 és csütörtökön, 16.30-18.00
Célcsoport: főként 13-18 éves korosztály
Vezetője: Vajda Gyöngyvér

A szakköri foglalkozásokon lehetővé tesszük, hogy a fiatalok az általuk még nem ismert mozdulatművészettel és a
táncos technikák színes tárházával ismerkedjenek meg, ötvözve azt
drámajátékokkal és kreatív tánccal, amelyeket beépítünk majd a későbbi
produkciókba is. A három féléves szakkör végére résztvevőink a test mozgásával és mozdulataikkal képesek lesznek kifejezni érzéseiket és gondolataikat.
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Szakkörök

A szakkörök helyszíne:
Művészetek Háza Gödöllő,
Szabadság út. 6.
Jelentkezés és további
információ: www.muza.hu
Személyes jelentkezés:
Művészetek Háza Gödöllő,
Belvárosi Jegyiroda
A programról érdeklődni lehet:
Honfi Anikó, honfia@muza.hu,
Tel.: (+36) 70 371 7838

DRÁMA SZAKKÖR
Időpontja: a Dráma szakkör márciustól júniusig iskolai osztályok részvételével valósul meg
Célcsoport: főként 13-18 éves korosztály
Vezetője: Mészáros Beáta

A szakkör célja az egyéni képességek és szociális kompetenciák fejlesztése, a világ, a társadalmi folyamatok megismerése, megértése.
A Garabonciás Drámapedagógiai
Műhely a 2012/2013-as tanév második felében tizenkét 9. és 10-es gimnáziumi osztályt lát vendégül a Létkérdések
című foglalkozásán. A három órás játék alapvető emberi kérdésekről szól: valóban
azok a fontos dolgok, amelyeket a társadalom annak tart? Mi történik, ha ezek az értékek megkérdőjeleződnek?
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Klubok

JAM KLUB
Időpontja: 2013. március 5-től kedden, 16.00-20.00
Célcsoport: főként 12-29 éves korosztály
Vezetője: Szitha Miklós
Célunk a különböző zenei stílusok megismertetése, az együttzenélés örömének
megélése, egy összetartó közösség kialakítása a zene segítségével. Fejleszd hangszeres tudásod Magyarország legjobb
könnyűzenészeinek vezetésével. A klubban ingyenes hangszerhasználatot biztosítunk a résztvevőknek.
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Pop, rock, jazz, blues. Zenei
kalandozások, népzene a
könnyűzenében, kísérletezések az etno stílusokban. Közös zenehallgatás, koncertfilm vetítés. Ismerkedés a zeneírás rejtelmeivel, együttes
alapítási és fellépési lehetőség. Tanulj elismert művészektől: hogy csinálták régen,
hogy csinálják ma?
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Klubok

BRINGÁS KLUB
Időpontja: 2013. március 6-tól kéthetente szerdán, 17.00-20.00
Célcsoport: főként 12-29 éves korosztály
Vezetője: Füle Sándor
A bringa előre tör! Tudtad,
hogy Gödöllőn menő bringások vannak? BMX, mountain bike, országúti kerékpározás. Ismerkedj meg ezekkel
a stílusokkal. A túrázás érdekel? Tarts velünk és élvezd
a bringázást! Oszd meg Te is
élményeidet, hiszen a klubban fényképes, videós úti beszámolókat is tartunk!
Nyugodtan szeretnél közleA kerékpár egyre népszerűbb közlekedési eszkedni a bicikliddel a városköz a fiatalok körében. A közös aktivitás, keban, de félsz az autóktól?
rékpártúrák, a szerelési tapasztalatok cseréje,
Műszaki kérdéseid vannak?
ügyességi versenyek szervezése mellett fonSegít a Bringás klub!
tos célunk, hogy a klubtagok önkéntesként beFigyeld a részletes prograkapcsolódjanak a városi kerékpáros egyesümot, és gyere… bringával!
letek tevékenységébe.
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Klubok

„TÁRSADALMAK, KULTÚRÁK ÉS
SZUBKULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA” FILMKLUB
Időpontja: 2013. március 2-től szombaton, 15.00-18.00
Célcsoport: 12-29 éves korosztály
Vezetője: Ö. Kovács Márton és Pál László Bendegúz
VÁSZON A VILÁG!
A klub célja, hogy a fiatalok a film népszerű eszközét
felhasználva megismerkedjenek a világ társadalmaival, kultúráival, szubkultúráival, fejlődjön toleranciájuk, természetesen kezeljék a kulturális sokféleséget és
ezen belül megtalálják saját identitásuProgramjainkon a filmműkat.
vészet színes világába kalauzolunk téged. Hozunk neked filmeket a világ minden
tájáról, legyen az egy súlyos
amerikai, egy művészi európai, egy érdekes ázsiai,
vagy egy kultikus magyar.
Ne csupán nézd, hanem éld
is meg a filmeket és alkossunk véleményt közösen!
Társunk lesz ebben a témák
egy-egy bennfentese, szakértője is. Rendező, operatőr,
kultúrantropológus vendégeink személyes élményeikkel, tapasztalataikkal,
gondolataikkal in- dítják a
filmekhez kapcsolódó beszélgetéseket, így izgalmas
nézőponttal bővül világképünk, ahol a tied is számít.
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Klubok

CSALÁD - BARÁT KÖR
Időpontja: 2013. február 28-tól a hónap utolsó csütörtökén, 18.00-20.00
Célcsoport: főként 18-29 éves korosztály
Vezetője: Harangi Rita
Egy klub, ahol barátságos környezetben beszélgetünk párkapcsolatokról, szexualitásról, férfi-nő szerepekről, gyerekvállalásról és nevelésről, arról, hogy milyen kaland családot alapítani és szülővé válni. Meghívott vendégeink nem csak tapasztalt
szakemberek ebben a témakörben, de rugalmas, nyitott gondolkodású, őszinte emberek is. Tabuk nélkül beszélgetünk velük és egymással, mindenről, amire kíváncsi vagy.
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Tréningek

Tréningek

KORTÁRS-SEGÍTŐ TRÉNING

PÁLYAORIENTÁCIÓS TRÉNING

Időpontja: 2013. március 14-től kéthetente csütörtökön, 16.30-18.30
Célcsoport: egyeztetés alatt
Vezetője: Tóth Júlia és Darányi Ildikó

Időpontja: 2013.március 06-tól hetente szerdán, 14.00-16.00
Célcsoport: egyeztetés alatt
Vezetője: Himics András
Kulhanek Mónika,
Podmaniczky Éva
Zolnai Katalin
A pályaorientációs tréning a leendő pályájukban és önmagukban bizonytalan, határozatlan pályakezdő fiatalok
számára oldott és biztonságos közeget nyújt ahhoz, hogy különböző társas helyzetekben kipróbálhassák
magukat és fejlesszék önismeretüket,
pályaismeretüket.

A képzés pszichológiai és mentálhigiénés ismeretek átadásából valamint személyiségfejlesztésből áll. Ez biztosítja a résztvevők számára, hogy felmerülő kamaszkori problémáikat saját eszközeikkel könnyebben megoldják, és társaiknak is
segíteni tudjanak.

Szeretnénk, ha életednek-e
kérdésekkel teli és fontos
pillanatában felkeresnél
bennünket, hogy szaktudásunkkal segíteni tudjunk
neked a továbbtanulást
érintő fontos döntésekben.
Támogatunk abban, hogy
jobban megismerd magad,
hogy olyan pályát találj,
amiben majd szívesen dolgozol. Segítünk kiválasztani a megfelelő iskolát, és
hogy megértsd a mai bonyolult iskolarendszer felépítését, működését.

Miért pont hozzád fordul
mindenki a problémájával?
Meghallgatod Őket, de igazán nem tudsz segíteni?
Mi felvértezünk tudással és
olyan képességekkel, mint
az érzékenység, a magabiztosság, az én-erő, hogy ne
csak „lelki szemetesláda”
legyél. Fontos, hogy Te is
tudd, ki az a felnőtt szakember, akiben bízhatsz,
hogy segíthess társaidon…
és magadon.
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Tréningek

Táborok

KULCSKOMPETENCIA FEJLESZTŐ
TRÉNING

ANIMÁTOR TÁBOR

dőpontja: 2013. június 24 – 28., 9.00-13.30
Célcsoport: 17-29 éves korosztály
Vezetője: Himics András, Kulhanek Mónika,
Podmaniczky Éva, Zolnai Katalin

Időpontja: 2013. július 8-12, vagy július 15-19
Célcsoport: főként 18-24 éves korosztály
Vezetője: Nagy Gabriella

„Ne elégedj meg azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá válni, ami
lehetnél.” /Bertold Brecht/
Fontos, hogy fejlesszük képességeinket, mert könnyebben, rugalmasabban tudunk felkészülni a világban végbemenő
folyamatos változásokra és ez által a munkához jutási
esélyeink is növekednek.
Képzésünket azoknak a vállalkozó szellemű fiataloknak és fiatal-felnőtteknek ajánljuk, akik munka-,
vagy pályaválasztás előtt állnak, illetve munkahely változtatást terveznek, esetleg egy új szakmai végzettség megszerzésére törekednek.
A tréning célja olyan szakmához nem kapcsolódó képességek felismerésének elősegítése és fejlesztésére vonatkozó ismeretek elsajátítása, amelyek révén a résztvevő a munka világába sikeresebben léphet be, illetve képessé válhat munkáját
megtartani.
Amit kínálunk: 17 – 29 év közötti korosztálynak 5 napból álló tréning, mely során
részt vehetsz élményszerű és izgalmas feladatokban, melyek során fejlődnek készsétréningek
geid, valamint segítünk választ találni
kérdésedre: ÉN MIBEN VAGYOK JÓ?

Lattner Ildikó
lattner.ildiko@muza.hu
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A táborba olyan 18-24 év közötti fiatalokat várunk, akik szeretnének kortársaiknak programokat szervezni,
játékokat vezetni, különböző táborok
és szabadidős tevékenységek lebonyolításában segédkezni, közösségük
életét felpezsdíteni, színesebbé tenni.
A tábor célja, hogy a résztvevők megszerezzék az animátori feladatok ellátásához szükséges alapismereteket,
mind elméleti, mind gyakorlati síkon.
Megvizsgáljuk, hogy milyen helyzetekben milyen játékok/tevékenységek sikeresek, végiggondoljuk, hogy mire
kell odafigyelni a tervezés és a megvalósítás során, és hogy hogyan lehet a
különböző játékokból/tevékenységek-

ből logikusan összeálló programot alkotni.
A résztvevők gyakorlatban is kipróbálhatnak különféle csapatépítő játékokat, kipróbálhatják magukat játékvezetői
szerepben, ill. közösen, kis csoportokban
programelemeket terveznek, melyeket azután a többiek részvételével meg is valósítanak.
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Táborok

TÁNCPALETTA TÁBOR

ÉLETPÁLYA TÁBOR

Időpontja: 2013. július 1-5.
Célcsoport: egyeztetés alatt
Vezetője: Vajda Gyöngyvér

Időpontja: 2013. augusztus 05 – 09., 9.00-17.00
Célcsoport: 12-14 éves korosztály
Vezetője: Csikós-Nagy Katalin, Lakatos Zsuzsanna

Táborunk lehetőséget biztosít, hogy a jelentkezők egy
hétig belekóstolhassanak több táncstílusba és azok
mozgás és érzésvilágába. Szeretnénk, hogy a tábor
résztvevői az ötödik nap végére, átfogó képet kapjanak
a fent felsorolt táncokról, nem csak annak mozgásvilágáról, hanem a hozzátartozó történetről. Éppen ezért reméljük, hogy a hét végére,
sikerül felkelteni a tanulási vágyat az érintett táncstílusok iránt, és a meglévő tudásanyaggal megkönnyíteni a jövőbeni
választást a tánctanfolyamok közül.

A pályaorientációs tanácsadáshoz és tréningekhez kapcsolódó Életpálya
tábor célja, hogy a résztvevők az egyes hivatásokat és szakmákat megismerjék, kipróbálják az élménypedagógia módszereit, eszközeit alkalmazva.
A táborba olyan 12 – 14 év
közötti fiatalokat várunk,
akik nem rendelkeznek
elegendő ismerettel a továbbtanulásról, viszont a jövőben tudatosan szeretnének
figyelni tanulmányaikra.
Segítünk megtalálni az igazi utat a belső erőforrásaid által! Felszínre hozzuk valódi énedet, készségeidet, képességeidet. Bemutatjuk a top szakmákat és lehetőséged lesz kipróbálni azokat. Játékosan, vidám légkörben teheted meg pályád
meghatározó első nagy lépését!
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IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKMAI MŰHELY
SZAKEMBEREKNEK

KÖZÉLETI IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG

Időpontja: 2013. március 1-től május 17-ig péntekenként
Vezetője: Ditzendy Károly Arisztid, Ditzendyné Frank Mariann

A Gödöllőn élő és tanuló
aktív fiatalokból, valamint a diák-önkormányzati, és hallgatói önkormányzati képviselők tagjaiból helyi ifjúsági közéleti közösség szerveződését segítjük elő. A KIK lehetővé teszi, hogy az információk áramlása, a
különböző tevékenységek
szervezése, valamint az
ifjúsági érdekképviselet
települési szinten megvalósuljon. A fiatalok saját
elképzeléseik alapján, a szakmai megvalósítók közreműködésével szervezhetnek
különböző kulturális programokat, eseményeket, hazai és nemzetközi projekteket,
szemináriumokat. A Közéleti
Ifjúsági Közösség egy önszerveződő, nyitott
ifjúsági közösség, amelyben a
résztvevők a
gyakorlatban
sajátítják el az
együttműködés, a társadalmi részvétel és
a társadalmi integráció módszereit.

Általános tapasztalat, hogy a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szolgáltatók munkatársai nem, illetve csak csekély mértékben
ismerik a nem formális pedagógiai, ifjúságfejlesztési eszközöket, azok módszertanát.
A szakmai találkozókon ugyanakkor nagyon
jelentős igény jelentkezik arra, hogy bővüljön e szakemberek ismeretköre, szakmaimódszertani eszköztára. A rövid előadásokra és a nem-formális pedagógia módszertanát alkalmazó gyakorlatokra épülő
műhelyek ezt a célt szolgálják.
A műhelyeken vendégelőadóink, trénereink a szakterület kiváló szakértői, szakemberei, többek között Bauer Béla ifjúságkutató; Szebenyi Marianna a nem-formális pedagógia szakértője, tréner; Kovács Edit közösségfejlesztő; a Pressley Ridge
Alapítvány munkatársai; Beke Márton EMMI Közművelődési Főosztály főosztályvezetője és további, az egyes területeken ismert szakemberek. A szakmai műhelyekre a térség gyermekvédelmi, szociális, oktatási, egészségügyi, közösségi művelődési és munkaerő-piaci intézmények,
szakmai műhelyek
szervezetek munkatársainak jelentkezését
várjuk.

Lattner Ildikó
lattner.ildiko@muza.hu
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ON-LINE TANÁCSADÁS

szöveg
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2013 szeptemberben induló programok:

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS
TANÁCSADÓ IRODÁK

ÖNKÉNTES TRÉNING

Művészetek Háza, Gödöllő
Irodavezető: Honfi Anikó
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
e-mail: honfia@muza.hu
℡ (+36) 70 371 7838

Az önkéntes tréning célja, hogy a fiatalokat megismertesse az önkéntes tevékenységekkel járó előnyökkel, valamint felkészítse őket helyi igényekre szabott önkéntes munkák szervezésére és megvalósítására. Az önkéntes tréningek megvalósításába bekapcsolódnak a helyi civil szervezetek, akik a tréning során értékes önkéntes tagokat toborozhatnak.

VÁLLALKOZÓI ISMERETEK TRÉNING
A tréning a fiatalok gazdasági részvétele erősítésének fontos eszköze. Megmutatja
a fiatal korosztálynak, hogy egy ötletük, tervük megvalósítása milyen lépések révén
indulhat el, milyen tudás szükséges egy önálló vállalkozás indításához.

VITAKULTÚRA KLUB
A klub célja, hogy fejlessze a 14-18 év közötti fiatalok kommunikációs, érvelési és
érdekérvényesítési készségeit. A foglalkozások a formális vita tanításának módszertanára épülnek, melynek segítségével a résztvevők játékos keretek között sajátíthatják el a hatékony érvelés és fegyelmezett véleményütköztetés technikáit,
valamint a megszólalás és nyilvános beszéd készségeit.

Madách Imre Szakközépiskola
Irodavezető: Varbai Marianna
2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3.
e-mail: varbai.marianna@muza.hu
℡ (+36) 70 339 0355

Szent István Egyetem
Irodavezető: Szekeres Tamás
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület
email: szekeres.tamas@muza.hu
℡ (+36) 70 376 5373

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodáinkban kollégáink információkat szolgáltatnak a projekt programjairól, valamint Gödöllőn és a térségben elérhető munkalehetőségekről, pályázati és ösztöndíj lehetőségekről, kulturális-, sport és
szabadidős programokról, képzésekről, tanfolyamokról, nemzetközi programokról és pályázati lehetőségekről, szállás és albérlet kínálatról.
Az Információs Irodákban előre egyezett időpontokban egyéni tanácsadásokat is
tartanak kollégáink.
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Mûvészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllô, Szabadság út 6.
Tel. 06-28 514-130, Fax: 06-28 514-100
e-mail: info@muza.hu
A foglalkozások jelentkezési lapja letölthetô
a www.muza.hu weboldalról.
További információ:
Honfi Anikó, e-mail: honfia@muza.hu
Tel: 06-70 376-5373, (hétfôtôl – péntekig 9-17 óráig)

