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Februárban induló tevékenységek

Önismereti szakkör

A szakkörön közös munkával segítjük a reális énkép
megismerését. Arra törekszünk, hogy a pozitív
személyiségvonásokat, készségeket és képességeket erősítsük a
szakkör résztvevőiben. Legyenek tisztában önmaga értékeikkel, és
gyengeségeikkel. Szánjanak 20 órát önmaguk megismerésére. A
szakkört 14-50 éves korosztálynak, és elsősorban hátrányos
helyzetűeknek ajánljuk. 12 fő jelentkezését tudjuk fogadni 2010.
február 15-ig. A részvétel díjtalan.

Életvezetési tanácsadás hátrányos helyzetű családoknak

Háztartási, higiéniai tudnivalók, étkezési-ételkészítési tanácsadás
közös főzéssel, konyhakerti praktikák, gyermeknevelési tanácsok,
kézműves sarok stb. A tréninget szombat délutánonként tartjuk az
év folyamán 5 alkalommal, elsősorban hátrányos helyzetű
csoportoknak. Egy alkalommal 12 fő részvételét várjuk. Ha úgy
érzik, segítségre van szükségük, és szívesen részt vennének egy-
egy szombat délutáni, közös vacsorával végződő, jóízű
beszélgetésekkel fűszerezett napon, ne halasszák el a lehetőséget.
Kérjék meghívott szaktanácsadóink segítségét. A házigazdák:
Márta István és Hajdú-Ráfis Tamás szakoktatók, és további
meghívott szakemberek.

Életvezetési program – FAMTA

Egy család életvitelének, családi költségvetésének megtervezése
egy erre a célra készített szoftver segítségével. A jelentkezők
megtanulhatják az adózás részleteit, a program segítségével
tudatosabban tervezhetik jövőjüket. A tréningekre 2010. február,
április hónapokban kerül sor, összesen 32 fő jelentkezését tudjuk
fogadni. Jelentkezési határidő és a jelentkezés helye: február 15.
Művelődési és Ifjúsági Központ. A tréninget a 15-45 éves
korosztálynak javasoljuk, elsősorban a hátrányos helyzetű
célcsoportokat megszólítva. A részvétel díjtalan.

Pályaválasztási tréning

Az iskolaválasztás előkészítése. A választható iskolatípusok és az
abból való továbblépési lehetőségek ismerete. A cél az önismeret,
a kreatív képességek, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a
mindennapi élet normáinak elsajátítása. A tréninget a
pályaválasztás előtt álló gyerekeknek és szüleiknek ajánljuk.
Jelentkezési határidő: február 15. Művelődési és Ifjúsági
Központ. A tréning vezetője: Csatáriné Kovács Mária
pedagógus. A részvétel díjtalan.

Bővebb információ:
Művelődési és Ifjúsági Központ 

5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 6.
(59/520-672)

A Művelődési  és If júsági
Központ programajánlata

Február 19. péntek 20 óra: 
Folk kocsma a Nagykun Klubban 

Fellép a Zagyva Banda. Táncház, táncoktatás, borkóstoló,
zsíroskenyér, farsangi hangulat.

Február 20. szombat 20 óra: 
Karaoke party a Nagykun klubban 

Élőzenés, táncos házibuli  a Murphy Band zenekarral, 
ahová különösen azokat várjuk, 

akik szeretik "hallatni a hangjukat". 
Szülessenek csillagok a Nagykun Klubban! 

Február 27. szombat 20 óra: 
Latin farsang a Nagykun Klubban 

Táncbemutató, táncoktatás, koktél várja az érdeklődőket.
Az ötletes jelmezeket díjazzuk.

Társastánc tanfolyam
szombat délutánonként a Nagykun klubban

(10 alkalom, 20 óra)
A jelentkezés alsó korhatára: 14 év. A társastánc tanfolyamot
Jándi István  tánctanár, a Korda Vince Művészeti Iskola
munkatársa tartja. Jelentkezés: 2010. február 26-ig a
Művelődési és Ifjúsági Központban (59/520-672).
Részvételi díj: 7000 Ft/fő. Igény esetén a tanfolyam után
klubrendszerben működhet tovább a csoport.

www.muvhazkisujszallas.hu 
Adószámunk: 15576976-1-16 

Kérjük, segítsenek adójuk 1%-ának felajánlásával. 

Március 6-án 21 órától
a művelődési házban:
30Y koncer t

Vendég: a The Crybabies

Szakmai nap az 
Arany János Általános Iskolában

2009. december 21-én szakmai napot szerveztünk az Arany
János Általános Iskolában. A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretei
között bemutató órákra, szakmai egyeztetésre hívtuk a gyerekeket,
pedagógusokat, szülőket, illetve a pályázat megvalósítását segítő
mentorokat, folyamattanácsadókat. Délelőtt interaktív táblával,
szavazórendszerrel támogatott kémia-, biológiaórákat,
tantárgytömbösítést láthattak az érdeklődők, valamint
számítástechnikai eszközökkel, projektorral segített matematika-,
szövegértés-szövegalkotás órákba is bepillanthattak. Emellett a
szociális kompetencia fejlesztését segítő osztályfőnöki tanórát is
megtekintették. 

A szakmai nap folytatásaként megbeszéltük a látottakat, majd
az azt követő tantestületi értekezleten szó volt a pályázat eddigi
eredményeiről, a megvalósítás tapasztalatairól. Hasznos szakmai
napot tartottunk. Köszönöm a szülőknek az érdeklődését, a
bemutató órát tartó kollégáknak munkájukat.

Tuka Antal  szakmai vezető


