TÁJÉKOZTATÓ
a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár nyári programjairól

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közösségi Ház és Könyvtár a nyári időszakban a következő programokat tervezi:
Gyermekek és fiatalok számára szervezünk napközis foglalkozásokat, június 19-június 30. és
július 31- augusztus 4. között. A programok célja, hogy hasznos és tartalmas szabadidős
elfoglaltságot kínáljunk a gyermekek számára. Témáink: angol nyelv elsajátítása sok játékkal,
érdekes feladatokkal, és olvasás népszerűsítése. A foglalkozások megfelelnek az IKSZT
rendeletben előírt szabályoknak, amelyek a „tankörök” szervezésére vonatkoznak. (Tankör:
az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli
tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekiek és fiatalok számára.) A megvalósításban
segítenek az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok is.
Fiatalok számára szervezzük:
English Coffee (június 7 és június 14.)
-

A program célja, hogy új módszerekkel segítse a beszélt idegen nyelv elsajátítását. Az
Európai Önkéntes Szolgálat keretébe két olasz fiatal dolgozik az intézményben,a kik az
olasz nyelv mellett jól beszélnek angolul is. A programon lehetőség van az angol mellett
az olasz nyelvvel való ismerkedésre. is.

Barátkozzunk…! (július 3.)
-

A barátság nagyon fontos, korunkban azonban az emberek, főként a fiatalabb rétegek
egyre kevésbé tudnak személyes kapcsolatot létesíteni, ezért céloznánk meg elsősorban
őket. A programon résztvevők Knappné Magda Valéria IKSZT munkatárs és közösségi
animátor vezetésével különféle játékok által sajátítanak el kapcsolatteremtő
technikákat.

Netezz, de okosan! (augusztus 4.)
-

A program célja, hogy felhívja a figyelmet az internethasználat veszélyeire. Ma már egyre
fiatalabbak használják a világhálót, sokszor nem tudva, hogy milyen veszélyeket rejt
magában egy-egy oldal. Olyan biztonságos honlapokat ajánlunk, amelyek nyári
szünetben is szórakozva fejlesztik őket, így adnak hasznos információkat az iskolai
tananyaghoz.

Fiatalok világnapja (augusztus 12.)
-

Ebből az alkalomból a résztvevők bármilyen technikával készíthetnek önmagukat,
gondolatvilágukat, a számukra fontos dolgokat kifejező alkotást, melyekről elkészültük
után beszélgetni fogunk. Arra leszünk kíváncsiak, mi fontos a gyermekek és fiatalok
számára. (szabadidős programok, szórakozási lehetőségek…)

A nyári szünetben is folyamatosan szervezzük a Baba-mama klubot, amelyen változó
létszámmal vesznek részt az anyukák és csemetéik. Az elmúlt időszak tapasztalata az, hogy a
szülők már szívesen vállalnak feladatot a változatos programok kitalálásában és
megvalósításában egyaránt.
A könyvtár olvasásnépszerűsítő programja a „Szajol Olvas” vetélkedő, amelyet 2017
februárjában indítottunk. A játék lényege, hogy a pontgyűjtő füzetben feltüntetett
témakörökben kell elolvasni egy-egy könyvet, tetszőleges sorrendben. Ebben az évben is
érdekes témákat ajánlunk az olvasóinknak. Mindehhez a júniusban beszerzett könyveinkből
folyamatosan készítünk ajánlót, melyek a könyvtárban és a Facebook oldalunkon is
láthatóak. Tovább bővítjük a könyvtári állományt a Márai könyvpályázaton nyert 100.000.Ft-ból augusztus hónapban. Szintén olvasás népszerűsítő programunk a Mese, mese mátka,
amelyet július 3 –án szervezünk, célcsoportunk a gyermekek. (mesefeldolgozás,
kincskeresés)
Szintén IKSZT program a „Helyszin és feltételek biztosítása a magyar nemzeti Vidéki hálózat
tájékoztatási pont működtetéséhez”. A nyári időszakban a következő programokat
valósítjuk meg ennek keretében:
- a biológiai növényvédelem előnyei (ismeretterjesztő előadás)
- értéktár nap és kenyérsütés (augusztus 19.): a programot a helyi értéktár bizottsággal
együttműködve valósítjuk meg. Célunk hogy bemutassuk a helyi értéktárba felvett
értékeinket. E mellett kézműves foglalkozást, interaktív szabadidős programokat kínálunk a
Faluházba látogatóknak.
Szeretnénk augusztusban Kepenyes Mihály tanár úr emlékére fotókiállítást szervezni. Az
Escher Károly fotószakkör, melynek szakmai vezetője volt a Tanár Úr több mint negyven évig
működött a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. A kiállításon szeretnénk bemutatni azokat a
fotókat, amelyek ezen időszakban készültek. Felhívást készítettünk, amelyben kérjük a volt
fotószakkörösök jelentkezését, és az általuk készített fotókból összeállíthatnánk a kiállítást.
Szajol, 2017. június 16.
Czékmási Csilla
igazgató

