
TÁMOP 3.2.3/08/2 – 2009-0034

Kisújszállás:
itt mindenkire szerep vár

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Támogatott:
Kisújszállás Város Önkormányzata

Kisújszállás Város Önkormányzata a
c. pályázati program

keretében 98.490.337 Ft támogatásban részesült.

TÁMOP 3.2.3-08/2 "Építő közösségek" -
közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért

Diákvállalkozók tábora
Időpont: 2010. augusztus   Korosztály: 14-18 év
Főbb tematikai elemek, a szabadidős programok, kirándulások mellett:

Kiknek ajánljuk:

-
-
-
-

-
-
-

üzletvezetés kialakítása
vállalkozás létrehozása, tevékenységük kialakítása
üzletviteli szabályok megismerése
a vállalkozások során használatos fogalmak elsajátítása

azoknak a fiataloknak, akiknek a szülei családi vállalkozást működtetnek
azoknak a fiataloknak, akik tanulmányaikat gazdasági szakirányban kezdik  meg 2010. szeptemberétől
minden fiatalnak, aki a jövőjét vállalkozás működtetésével képzeli el

A részvétel díjtalan, a tábor résztvevőinek teljes körű ellátást biztosítunk.

Jelentkezési határidő: 2010. május 15. Művelődési ház

Természetismereti és madárgyűrűző tábor
Időpont: 2010. augusztus 9-15.
Lebonyolító ( Túrkeve )
Atábor helye:
Korosztály: 10-16 év
Főbb programok:

kerékpár szükséges.

: NIMFEATermészetvédelmi Egyesület
Arany János Általános Iskola vízibázisa, Ecsegfalván

madárgyűrűzés este és hajnalban, kirándulás kenuval a Hortobágy-Berettyón, kerékpáros kistúra
Ecsegfalván, kirándulás a Túzokrezervátumhoz, kiritói bivalycsorda megtekintése, szabadidőben kézműves
foglalkozások, íjászat, sportprogramok stb.
Atáborhoz
A tábor bentlakásos, a részvétel díjtalan. A tábor résztvevőinek teljes körű ellátást biztosítunk.

Jelentkezés 2010. április 30-ig a Művelődési házban

vagy Kontos Tivadarnál 0670/382-4234 titi@nimfea.hu

Hagyományőrző roma tábor
Időpont: 2010. augusztus 7-14.
Táborvezetők: a kisújszállási CKÖ tagjai
A városunkban élő roma kisebbség részére szervezett családi
tábor, melynek célja, hogy a táboron keresztül lehetősége
legyen a roma gyerekeknek hagyományaik megismerésére ill.
a város lakossága a közösségi programokon keresztül
találkozhasson az értékes roma kultúrával.

A tábor programjából: együttműködve a Magyar Művelődési
Intézet munkatársaival roma tanácsadók előadásai, roma kézművesek foglalkozásai, hagyományőrző együttesek műsora, meseelőadás, táncház stb.

Jelentkezés: 2010. május 14-ig Debreczeni Lajosnénál a CKÖ elnökénél

Tavaszi-nyári programok 2010-ben,
melyeken díjtalanul vehetnek részt az érdeklődők

Elfelejtett kismesterségek szakkör
Időpont: 2010. júliustól

kosárfonás, a szőnyegszövés, a fazekasságAszakkör célja a alapjainak elsajátítása szakemberek irányításával.
Afoglalkozásokon résztvevők jó alapot kaphatnak, hogy tudásukat otthonukban is továbbfejleszthessék.
Ahárom mesterség alapjainak elsajátítására összesen 18 fő jelentkezését tudjuk fogadni.
A30-40 órás szakkörökön a részvétel díjtalan.

Jelentkezés 2010. április 30-ig a művelődési házban.

Tábor családon kívül nevelkedő gyerekek részére

Jelentkezés 2010. április 30-ig a táborvezetőnél.

Időpont: 2010. július 3-9.
Táborvezető: Kiss Mária gyermekotthon vezető

Atábor célja
Mottó Aroma kultúra a gyökerektől napjainkig

, hogy a színes szabadidős programokon
túl a résztvevők társas ismeret kapcsolatfejlesztő
gyakorlatokon, kézműves foglalkozásokon, szituációs gyakorlatokon, kreativitást fejlesztő foglalkozásokon, önismereti játékokon vegyenek részt.

: „ „

–

EGY-MÁS-ÉRT tábor óvodásoknak

Jelentkezés 2010. április 30-ig a táborvezetőnél

Időpont: 2010. július 5-9.
Táborvezető: Ponyokainé Rab Judit óvodapedagógus

hátrányos helyzetű óvodások

Atábor résztvevőinek több mint 500 ezer Ft értékű új fejlesztőeszköz áll rendelkezésre.

A tábor célja a körében csoportalakító, csapatépítő játékok segítségével az
elfogadás képességének kialakítása, a közösségi élmények megalapozása. A kapcsolatteremtés, a
problémamegoldó gondolkodás, a kudarctűrés, a konfliktuskezelés megoldási módjainak korai elsajátíttatása.

A részvétel díjtalan, a tábor résztvevőinek teljes körű ellátást biztosítunk.

ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS HÁTRÁNYOS

HELYZETŰ CSALÁDOKNAK

Jelentkezési határidő:

2010. április16. Művelődési ház

-Háztartási, higiéniai tudnivalók, étkezési-ételkészítési tanácsadás közös főzéssel,
konyhakerti praktikák, gyermeknevelési tanácsok, kézműves sarok, környezetbarát
tavaszi nagytakarítás és felújítás a háztartásban stb.

elsősorban hátrányos helyzetű célcsoportoknak.

A házigazdák: Márta István és Hajdu-Ráfis Tamás szakoktatók,
és további meghívott szakemberek

Atréningre szombat délutánonként kerül sor,
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.

Akövetkező tréning időpontja: 2010. április 24. szombat 14 óra
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola Arészvétel díjtalan.

VÍZIVILÁG – MOZGÁSFEJLESZTÉS A VÍZBEN

Jelentkezési határidő:

2010. április 30. Művelődési ház

2010. májusától az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdőben 6-10 éves korosztály számára

A foglalkozássorozat célja

Foglalkozásvezetők: Rehócsin Mária és Somogyiné Harmati Angéla pedagógusok

mozgáskoordináció fejlesztése a helyi strandfürdőben.
A gyermek ismerje meg a víz törvényszerűségeit, sajátítsa el a vízben való biztonságos közlekedés alapjait,
a helyes úszástechnikák megismerésével alakuljon ki benne egy természetes igényszint a
rendszeres úszás iránt.
A képzésre max. 50 főt tudunk fogadni, jelentkezési sorrendben.

A részvétel díjtalan.



Konfliktuskezelő tréning 10-16 éves korosztály számára

Jelentkezési határidő: 2010. április 30.

Időpont: 2010. június 21-25. Művelődési ház  Tréningvezető: Herbák Péter pszichológus
Szituációs gyakorlatok. A gyakorlatok segítséget nyújthatnak a konfliktusok erőszakmentes megoldására egyre inkább veszélyeztetett világunkban.
A tréningen való részvétel díjtalan, a résztvevőknek étkezést biztosítunk.
Jelentkezés a művelődési házban és a tréningvezetőnél. Csoportok jelentkezését is szívesen fogadjuk.

Alkotás öröme – kreatív tábor 10-25 éves korosztálynak
Időpont: 2010. július 5-11.
Táborvezető: Szabó Katinka szalmafonó
Közreműködnek: az Országos Szalma és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület tagjai–

A TÁBOR CÉLJA: az alkotás örömének megismertetése természetes alapanyagok felhasználásával,
különböző kézműves technikákat bemutató foglalkozásokon keresztül , kitűnő szakemberek irányításával.
A tábor bentlakásos, teljes körű ellátást biztosítunk.
Részvétel díjtalan.

Jelentkezés 2010. április 30-ig a művelődési házban és a táborvezetőnél.

Életmód tábor óvodások részére

Jelentkezés 2010. április 30-ig a táborvezetőnél.

Időpont: 2010. június 28-július 2.
Táborvezető: Janóné Rácz Ildikó óvodapedagógus

A tábor résztvevő számára közel 1 millió Ft értékű új fejlesztőeszköz, játék áll rendelkezésre.

A tábor célja az egészséges életvitel, táplálkozás, életmód megalapozása a gyermekek körében,
a természet - és környezetvédelem alapvető elméletének és gyakorlatának megismerésével.
Sporttevékenységek, versenyek szervezésével az egészséges életmód, a szabadidő hasznos eltöltési
igényének kialakítása.

A részvétel díjtalan, a tábor résztvevőinek teljes körű ellátást biztosítunk.

ÖKO-tábor 10-14 éves gyerekeknek

Jelentkezési határidő: 2010. április 30.

Időpont: 2010. június 28 - július 4.
Atábort Kecze Jánosné pedagógus vezeti.
Cél a környezettudatos magatartás kialakítása, a környezetvédelem ezen belül is elsősorban a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságának megértetése, elfogadtatása, az egészséges táplálkozás és a természetes
anyagok fontosságának hangsúlyozása mindennapjainkban. A gyerekeken keresztül a felnőttek
szemléletformálása.
Mindez egy jó hangulatú, vidám tábor keretében, rengeteg szabadidős programmal gazdagítva.
Arészvétel díjtalan, a táborba jelentkezőknek teljes körű ellátást biztosítunk.
Jelentkezés a művelődési házban, ill. a táborvezetőnél.

–

Szinjátszó tábor és találkozó 7-14 éves gyerekeknek

Jelentkezési határidő: 2010. április 30.

Időpont: 2010. június 21-25.
Atábort Oláhné Horváth Ibolya és Zsolnainé Szilágyi Zita pedagógusok vezetik
FŐBB PROGRAMOK:

Atáborba elsősorban a pályázatunk keretében lezajlott Színjátszó szakkör tagjait várjuk.

-Drámapedagógia foglalkozások, szituációs játékok, a jelmezek világa.
-Találkozás népszerű fiatal színészekkel.
-Színpadi előadások meghívott fellépőkkel.
-Budapesti színházlátogatás.
-Foglalkozások meghívott drámapedagógusokkal.

Jelentkezés a művelődési házban, ill. a táborvezetőknél.
Részvétel díjtalan, a táborban résztvevőknek teljes körű ellátást biztosítunk.

Időpont: 2010. június 21-25.
A csoportos foglalkozásokat Zsoldos Erzsébet, Süveges Andrea, Szombat Zsoltné fejlesztő pedagógusok vezetik.
FOGLALKOZÁS TÍPUSOK:
- finommotorika, és részképesség
- fejlesztés, játék és mozgásfejlesztés,
- beszéd- és kommunikáció fejlesztés
Jelentkezés a művelődési házban ill. a fejlesztő pedagógusoknál. Részvétel díjtalan.

Jelentkezési határidő: 2010. május 15.

Kiscsoportos prevenciós foglalkozások 5-9 éves gyerekeknek

NYÁRI TÁBOROK, NYÁRI TEVÉKENYSÉGEK

JÁTÉK ÉS FEJLESZTÉS

ő éves

gyerekeknek és szüleiknek

Ingyenes fejleszt   foglalkozások 2-10

Foglalkozásvezet k: Járfás Józsefné és Vargáné Kerti Anikó fejleszt pedagógusokő ő
A foglalkozásokon a Városi Fejleszt eszköz-kölcsönz eszközein kívül szeretnénk olyan praktikus, egyszer en
kivitelezhet ötleteket bemutatni, melyekkel a megismert tevékenységeket otthon is egyszer en és játékosan végezheti
a család.
A foglalkozásokon közel érték fejleszt -eszközpark (szabadtéri játékok is) áll  a kisgyermekek és szüleik
rendelkezésére, mely eszközök ingyenesen ki is kölcsönözhet ek lesznek.

ő ő ű
ő ű

ű ő
ő

1 000 000 Ft

Következő foglalkozás:

2010. április 29. csütörtök 16.30 óra Művelődési ház

Különböző szintű kiscsoportos nyelvtanítás gyermekek és felnőttek részére angol és német
nyelven.

elsősorban hátrányos helyzetű célcsoportoknak
ajánljuk.

A tanfolyamok célja: az alapvető kommunikációs készség kialakítása, a nyelvtanulás iránti motiváció
felkeltése, az Internet-alapú nyelvtanulás bemutatása.
A60 órás képzések 10 fős csoportokban zajlanak, és

Az elkövetkező időszakban 120 fő nyelvi képzését tudjuk biztosítani
Az oktatást kisújszállási nyelvtanárok vezetik.
Atanfolyamon a részvétel díjtalan.

Jelentkezési határidő: április 23. ill. folyamatos.

NYELVI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE – nyelvi képzések

KÉMIA A HÉTKÖZNAPJAINKBAN

Jelentkezési határidő: 2010. április 16. Művelődési ház

Hétköznapokban, a háztartásban hasznosítható figyelemfelkeltő kísérletek:

A szakkört kiknek ajánljuk:

A szakkör időtartama 10 óra, és max. 10 fő jelentkezését tudjuk fogadni. A szakkört Baráth Edit pedagógus vezeti.
Az első foglalkozás időpontja: 2010. április 27. kedd 17 óra

-
-
-
-
-
-

-
-
-

vízkeménységtől az üvegház hatásig
kísérletek, ismeretterjesztő filmek
interaktív feladatok
ásványvizek lelőhelyeinek felkutatása
E-számok világa az egészséges táplálkozás jegyében
tavaszi nagytakarítás és felújítás kémiai szempontból a háztartásban stb.

azoknak, akik érdeklődnek a természettudományok iránt
azoknak a 11-12. osztályos gimnáziumi tanulóknak, akik kémia fakultációra járnak, hiszen a szakkör tematikája az érettségihez is segítséget nyújt
általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak, akik a természettudományok világában szeretnének otthonosabban mozognak

Művelődési ház

PÁLYAVÁLASZTÁSI TRÉNING 7.  OSZTÁLYOS

TANULÓKNAK, ÉS SZÜLEIKNEK

Jelentkezési határidő: 2010. április 8. Művelődési ház

Tisztelt Szülők!

Életvezetési program pályaválasztás címmel tartja meg egész napos tréningjét Csatáriné Kovács Mária pedagógus
2010. április 10. szombat 9.30-16 óra Művelődési ház

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket egy olyan lehetőségre, mely segítséget adhat gyermeküknek, de akár Önöknek is a
pályaválasztáshoz, a legmegfelelőbb középiskola kiválasztásához.

Időpont:
A tréningen résztvevők egész napos étkezését biztosítjuk (ebéd, napközben frissítő

Szülőket, gyerekeket egyaránt várunk. Részvétel díjtalan.

–

)

ÉLETVEZETÉSI PROGRAM – FAMTA

Jelentkezési határidő: 2010. április 16. Művelődési ház

( a család életvitelének, költségvetésének tervezése )
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.

Atréninget a 15-45 éves korosztálynak javasoljuk, elsősorban a hátrányos helyzetű célcsoportokat megszólítva.
Az 5 órás tréning időpontja: Illéssy Szakközép- és Szakiskola

Arésztvevőknek étkezést biztosítunk. Részvétel díjtalan.

2010. április 24. szombat 14 óra
Atréninget Tóth József pedagógus vezeti.


