
IFJÚSÁGI JÖVŐTERVEZŐ MŰHELYEK:  

A programsorozat kiemelt célja a helyi szintű ifjúsági érdekképviselet kialakítása. Az 
érdekképviselet formáját, rendszerét, a képviselendők pontos körét, korosztályát, a 
majdani működést alapjaiban meghatározó szempontokat a fiatalok fogják 
meghatározni. Az érdekképviselet kialakítását három, egymásra épülő programelem 
szolgálja: 
 

Demokrácia műhely: A helyzetgyakorlatok és rövid előadások a demokráciáról, az 

ifjúsági részvételről szólnak. 
Időpontja: várhatóan 2014. június 16-19. (4 nap) 10.00-17.00 
Célcsoport: 12-29 éves korosztály 
Vezetője: HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ 
 

Tanulmányút: Jól működő ifjúsági érdekképviseletek felkeresése (kamasz 

parlamentek, települési diákönkormányzatok az ország különböző pontjain). A 
látogatások alapvető célja az, hogy a műhelyek résztvevői találkozzanak a korosztályuk 
képviseletét gyakorlatban ellátó fiatalokkal, megtárgyalják az adott településen elért 
sikereket, kudarcokat, az adott érdekképviseleti forma pozitívumait, negatívumait. 
Időpontja: egyeztetés alatt 
Célcsoport: 12-29 éves korosztály 
Vezetője: Varbai Marianna ifjúsági irodavezető 
 

Gödöllői Modell Program: A „gödöllői modell” kialakítása, az érdekképviselet 

megalakításának szakmai és technikai előkészítése. Az elméleti alapozás és a gyakorlati 
példák megismerését követően dolgozzák majd ki a fiatalok a gödöllői ifjúsági 
érdekképviselet jövőképét, küldetését, célját, működési rendjét, továbbá tesznek 
javaslatot a megalakítás menetrendjére. 
Időpontja: egyeztetés alatt 
Célcsoport: 12-29 éves korosztály 
Vezetője: HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ 
 
A műhelyek helyszíne: Művészetek Háza Gödöllő, Szabadság út. 6. 

Jelentkezés és további információ: www.gixer.hu, www.muza.hu   

Személyes jelentkezés: Művészetek Háza Gödöllő, Ifjúsági Klub (H-P: 13.00-17.00) 

A programról érdeklődni lehet: Lattner Ildikó, lattner.ildiko@muza.hu, +36-70-977-2361 

  

NYÁRI programok    

 

A programok a résztvevők számára térítésmentesek. 

http://www.gixer.hu/
http://www.muza.hu/
mailto:lattner.ildiko@muza.hu


TÁBOROK: 
 

Videós - filmes tábor: A foglalkozás során szeretnénk megismertetni a résztvevőkkel 

a filmezés alapjait, mind műszaki, mind tartalmi oldalról egyaránt. 
A foglalkozások segítik az egyéni filmes témák kiválasztását, majd önálló film készítését. 
Időpontja: 2014. július 07-18. (10 nap) 09.00-17.00 
Jelentkezési határidő: 2014. június 20. 
Célcsoport: 14-20 éves korosztály 
Vezetője: Varga Ferenc multimédia szakértő 
 

Rádiós tábor: A rádiós tábor célja megismertetni a résztvevőkkel a rádiózás alapjait, 

mind műszaki, mind tartalmi oldalról egyaránt. A foglalkozások megalapozzák egy helyi 
ifjúsági rádióstúdió infrastrukturális és személyi feltételeinek létrehozását és egy ifjúsági 
közösségi rádió beindítását a Művészetek Háza Gödöllő intézményi keretei között. 
Időpontja: 2014. július 21 – augusztus 01. (10 nap) 09.00-17.00 
Jelentkezési határidő: 2014. június 20.  
Célcsoport: 14-20 éves korosztály 
Vezetője: Deme-Sörös Gergely hangtechnikus 
 

PRIZMA képző- és iparművészeti tábor: A szakkör célja a különböző képző- és 

iparművészeti technikák kipróbálása, megismerése, a kreativitás fejlesztése, a vizuális 
nyelv és kifejezésmód elsajátítása, betekintés a művészet, a művészi alkotás 
gondolatvilágába. A szakkör keretében lehetőség nyílik a grafikai munkák, a 
papírművesség, a nemezkészítés, a szövés és a kollázs-montázs technikák 
megismerésére. 
Időpontja: 2014. július 07-11. (5 nap) 09.00-17.00 
Jelentkezési határidő: 2014. június 20. 
Célcsoport: 14-18 éves korosztály 
Vezetője: GÖMB Alkotócsoport művészei 
 

Küzdősportok tábor: A gyakorlatokkal tökéletesedik a diákok izomzata, csontozata 

és nő a teherbíró-képességük, önbizalmuk. Jellemzőjükké válik a helyes ítéletalkotás, az 
önismeret, a szituációs helyzetek megítélése, a helyes magatartás kiválasztása, a 
cselekvés biztonsága. A mozgásanyag magas szintű képességfejlesztést és 
jellemformálást biztosít, alkalmas arra, hogy olyan fizikai alapot, mozgáskultúrát és belső 
értékeket adjon, amelyre bármely sportág alapozhat fiúknál, lányoknál egyaránt.  
Időpontja: 2014. augusztus 11-15 (5 nap) 09.00-17.00 
Jelentkezési határidő: 2014. június 20. 
Célcsoport: főként 12-16 éves korosztály 
Vezetője: Ács Tibor testnevelő tanár, karate edző 

Életpálya tábor: Önmagad megismeréséhez kaphatsz segítséget és a táborban 

felfedezheted, hogy milyen rejtett képességekkel rendelkezel, mi minden csoda rejlik 
benned, milyen szakmák illenek az egyéniségedhez. Lehetőséged lesz arra, hogy 
megtervezd a jövődet és az életednek ehhez a komoly lépéséhez rengeteg szakmai 
segítséget kaphatsz. Ha van kedved sok játékkal és nevetéssel a jövődön, szakmai 
karriereden dolgozni, szeretettel várunk. 
Időpontja: 2014. június 30 – július 04. (5 nap) 09.00-17.00 
Jelentkezési határidő: 2014. június 20. 
Célcsoport: 14-20 éves korosztály 
Vezetője: Czompa Judit HR menedzser, tréner 
 

TRÉNINGEK:  

IKSZ és Önkéntes tréning: Mi az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ)? Mi az 

önkéntesség? Mik a hasonlóságok és különbségek? A tréningre olyan fiatalokat várunk, 
akik szívesen és tudatosan szeretnének részt vállalni a helyi közösségi élet, környezet 
fejlesztésében. A tréninget kettős céllal szervezzük, egyrészt az érettségi előtt álló diákok 
számára az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének megkönnyítésére, másrészt az 
idősebb fiatalok felkészítésére a településen zajló önkéntes tevékenységekbe való 
bekapcsolódásra, önkéntes programok szervezésére és megvalósítására.  
Időpontja: 2014. június 23-27 (5 nap) 09.30-16.30 
Jelentkezési határidő: 2014. június 20. 
Célcsoport: 14-22 éves korosztály 
Vezetője: Nagy Gabriella tréner 
 

Kortárssegítő tréning: A játékos elemeket tartalmazó önismereti foglalkozás célja, 

hogy a résztvevők megismerjék és elfogadják saját egyéniségüket, képességeiket, 
testüket, megtalálják helyüket kortársaik között, és autonóm személyiségekké váljanak. 
Tudják megszólítani és bevonni a helyi közösségi életbe és különböző tevékenységekbe a 
hátrányokkal küzdő fiatalokat. Képesek legyenek problémáik felismerésére, szükség 
esetén professzionális segítőkhöz irányításukra. 
Időpontja: 2014. június 30 – július 04. (5 nap) 09.00-17.00 
Jelentkezési határidő: 2014. június 20. 
Célcsoport: 14-18 éves korosztály 
Vezetője: Tóth Júlia pszichológus, Darányi Ildikó szociálpedagógus 
 
A programok helyszíne: Művészetek Háza Gödöllő, Szabadság út. 6. 

Jelentkezés és további információ: www.gixer.hu, www.muza.hu   

Személyes jelentkezés: Művészetek Háza Gödöllő, Ifjúsági Klub (H-P: 13.00-17.00) 

Érdeklődni lehet: Varbai Marianna, varbai.marianna@muza.hu, +36-70-339-0355 

 

http://www.gixer.hu/
http://www.muza.hu/

