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A „Egy HÁZ gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak.” 

 

Munkatársaimmal évek óta azon dolgozunk, hogy az egyre szélesebb korosztályokat 

befogadva Gyermekek Házából Generációk Házává váljunk. Ezt teljesen alátámasztja 39 

csoportunk, megtalálhatóak nálunk a babafoglalkozások a gyermekprogramok, a 

kézművességek, a különféle művészeti csoportok, felnőttképzés, nyugdíjas klubok.                                                                                                                                                            

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tevékenységünket, szolgáltatásainkat egyre kisebbek és 

egyre nagyobbak is igénybe veszik, ezért fontosnak tartjuk, hogy megfelelő módszerekkel és 

hatékony formákkal minél korábbi életkorban kezdjük kialakítani a kultúra iránti 

fogékonyságot. 

Szeretnénk, hogy minél több gyerek, fiatal és felnőtt, minél változatosabb, korszerűbb 

formában részesüljön intézményünkben a kultúra befogadásának és művelésének élményében. 

Felfigyeltünk a közösséget kereső – még óvodás kor alatti kisgyermekes anyukák, valamint az 

általános iskolából kimaradó fiatalok, a különböző tevékenységekre nyitott felnőttek és az 

együttműködésre váró civilek igényeire. 

 

Kevés az a hely a városban, ahol a felnőtt korosztály is színvonalas, színes programokra, 

közösségi terekre, közösségekre lelhet. Egy olyan sokoldalú, nyitott, kreatív gyermek-, 

ifjúsági- és családi központ kialakítását építjük fel már évről – évre az Aradi vértanúk útja 23-

ban, pincétől a padlásig, ahol a család minden tagja szívesen időzik. 

 

Elérkezve látjuk az időt terveink megvalósítására. A Vaskakas Bábszínház elköltözésével 

lehetőségünk nyílik a város Generációk Házává válni. Erre a feladatra a Gyermekek Háza 

szakembergárdája alkalmas. 

Célcsoportunk: Győr városban élő és a városunkba látogató gyerekek, fiatalok, felnőttek. 

 

2014-ben lezárult az a 4 éves időszak melyben 3 TÁMOP és 1 KEOP pályázatot nyert 

intézményünk. Ezeknek a pályázatoknak a megírása, lebonyolítása, elszámolása sok 

munkát rótt munkatársainkra, de megérte a fáradtságot, sok új színt, új programokat, 

táborokat tudtunk általuk megvalósítani. A 4 pályázattal 79.931.549 Ft-ot nyertünk. 

 

Talán egyik legnagyobb büszkeségünk 2014-ben az az építőjátszótér volt, melyet a KEOP 

pályázattal nyertünk, és ennek keretében 3 héten keresztül 300 gyerekkel Marcalváros II. az 
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Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont melletti kiserdőben raklapokból László király várát 

építettük. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának köszönhetően, 2015-ben újra 

megszervezzük ezt a nagyon kreatív táborozási formát, Hunyadi Mátyás apródjait képezzük, a 

reneszánsz korral foglalkozunk immár 360 gyermekkel. Itt kell elmondanom, hogy ezt a 

munkát nem csak a Gyermekek Háza munkatársai végzik, segítségünkre van a Széchenyi 

Egyetem Épülettervezési Tanszéke, Cseh András építész tanár vezetésével, főiskolások, akik a 

10 fős csoportokat vezetik valamint a város összes középiskolájából önkéntes diákok, akik 

nálunk végzik 50 órás önkéntes munkájukat! 

 

Munkánk tervezésénél figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait, az intézményünkkel 

szemben megfogalmazott új igényeket, az aktuális évfordulókat, az Országgyűlés 88/2009-es 

határozatát a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról, s ezek mentén fogalmaztuk meg az év súlyponti 

feladatait.  

 

 Kiemelt célunk ebben az évben is, hogy segítsük a közoktatási rendszer 

hatékonyságának javítását a közművelődés eszközeivel, az iskolai igényekhez, 

tantervekhez illeszkedő kompetenciafejlesztő pedagógiai szolgáltatások, 

programsorozatok megvalósításával 

 Segítjük a gyermek- és ifjúsági korosztály környezettudatosságra, fenntartható 

fejlődésre, egészséges életmódra, erkölcsre, való nevelését.  

 Gazdagítjuk a szabadidő eltöltési lehetőségeket annak érdekében, hogy a korosztályok 

értékrendszere és kompetenciái fejlődjenek, s hogy a résztvevők a passzív befogadói 

magatartás helyett az aktív részvételt is megtapasztalhassák. 

 Hozzásegítjük a gyermek és ifjúsági korosztályt ahhoz, hogy gyarapítsák a nemzeti és 

európai kultúrát, bontakoztassák ki tehetségüket. 

 Teret biztosítunk a korosztályok tagjai által létrehozott kulturális alkotások 

bemutatásának. 

 Közreműködünk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének biztosításában. 

 Az ifjúsági korosztály számára közösségi teret biztosítunk és az érdeklődésüknek 

megfelelő színvonalas programok számát növeljük. 

 Támogatjuk a gyermek és ifjúsági korosztály egyéni és közösségi szükségleteire épülő 

kezdeményezéseket, biztosítjuk a feltételeket és a segítő szakmai kompetenciákat. 
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 Munkánk hatékonyságának fokozása érdekében tovább fejlesztjük minőségbiztosítási 

rendszerünket.  

 Fontos célunk, feladataink, terveink megvalósítása érdekében további pályázati 

lehetőségek keresése, kiaknázása. 

 A szakmai, minőségi munkavégzés érdekében szakmai továbbképzéseken való 

részvétel, mind a szociális, mind a közművelődési területen.  

 Egyre aktívabb részvétel akkreditált programokkal a minőségi felnőttképzés 

kínálatának növelésében 

 

Tevékenységünket a következő témakörök szerint végeztük 

 

      1.  A Város-forma, tér és ritmus  - „Építő közösségek”- kreatív iparral kapcsolatos     

           alkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák  

2. Élmények Háza - tanuljunk játszva - képesség- és kompetenciafejlesztő foglalkozások 

3. Folyamatban - Gyerekekkel környezetünk védelmében 

      4.  Rendhagyó tanórák   

      5.  Művészeti csoportok, szakkörök, állandó programok 

6. Felnőttképzés 

7. Városi fesztiválok, nagyrendezvények 

8. Szünidei programok 

9. Kiállítások, egyéb programok 

 

1. A város–forma, tér és ritmus – Építő közösségek”- kreatív iparral kapcsolatos     

alkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák  

(TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0059) 

A pályázat keretében két kreatív területen- fotográfia és előadó művészet- négy 

kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat valósul meg. 

A pályázati konstrukció a Tudomány – Innováció – Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, 

a kreatív ipar termékeinek összefüggő befogadását és előállítását elősegítő kompetenciák, 

hozzáállások, tudások elsajátítására kínál lehetőséget a gyermek- és ifjúsági korosztály 

számára, nem formális és informális tanulási alkalmak keretében. 

A megvalósuló négy kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat: Épületfotós kurzus, esemény 

–és rendezvényfotó kurzus, Arrabona Diákszínpad, Mozgolódjunk színházi tánc kurzus. 
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Arrabona Diákszínpad 

A Gyermekek Háza Arrabona Diákszínpada közel 50 éve működik, és színvonalas 

diákszínjátszó csoportja Győr-Moson-Sopron megyének. Célja, hogy közösségben, 

szórakozva, tanulva, fejlődve, értelmesen tölthessék el a győri és Győr környéki fiatalok az 

idejüket. Tanuljanak rendezőjüktől, egymástól, egymásról, és magukról. A csoportok tagjai 

győri általános- és középiskolás fiatalok. Produkcióik minden évben képviseltetik magukat 

megyei és országos versenyeken, rendezvényeken. A diákszínpad jelenleg három külön 

csoportban működik, melyeknek tagjai 8 és 18 éves kor között vannak. A pályázatban 

résztvevő ifjúsági csoport tagjai 15-18 évesek. 

Vezeti: Balla Richárd 

76 alkalom.  Az alkalmak a pályázatnak megfelelően elméleti, kreatív, szintetizáló és 

marketing szakaszokra oszlanak. 

  

Mozgolódjunk 

A kontakttánc és az akrobatika alapjait, elemeit tanulhatják meg a fiatalok. Az állóképesség és 

az erőnlét fejlesztése is fontos cél, a közösségépítés és a csapattá érés mellett.  

Fejlesztendő területek: talajtechnikák, gurulás technikák, ugrástechnikák, emelés technikák, 

eséstechnikák, akrobatikus elemek, mozgásos játékok  

Vezeti: Bálint Bernadett. 

 Az alkalmak a pályázatnak megfelelően elméleti, kreatív, szintetizáló és marketing 

szakaszokra oszlanak. 

 

Épületfotós kurzus 

Az épületfotózással és várostörténeti dokumentációval is foglakozó fotós kurzus célja az 

önálló látásmód kialakítása. A tények és vélemények képi formában történő megjelenítését 

segítő ismeretekhez rendelt elmélet átadása, valamint összetett gyakorlat a digitális 

fényképezés és képfeldolgozás eszközeivel. Az épületfotós kurzus egy éves tanfolyami 

program, ahol középiskolásoknak biztosítunk lehetőséget arra, hogy az alapoktól 

megismerjék, tanulják és gyakorolják a fényképezést, különös tekintettel épületek, 

épületrészletek és a város történetének komplex szemlélete kapcsán. Így betekintést kapnak az 

építészettörténetbe, az építész-tervezők gondolkodás módjába, funkcionális és szakrális terek 

kialakításának menetébe. Fontos, hogy a program során átfogó történeti, technikai és 

gyakorlati ismeretekre tegyenek szert, az alapok elsajátítása során és ezt követően konkrét 
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tematika és a megjelölt speciális irányultságnak megfelelően fejlődjenek tovább. Találkozási 

pontokat biztosítunk a résztvevők számára a fotós és az építész szakmában dolgozó 

szakemberekkel és oktatókkal. Betekintésük nyílik a város történetébe, a stílusok  történetébe, 

 az építész téralakítás és a városépítészet folyamatába, gyakorlatába. A gyakorlati 

foglalkozások során a résztvevők egymásnak asszisztálnak, így fejlődik a kommunikációs 

készségük és a csoportszellem. A tanfolyami keretek között több alkalommal biztosítjuk a 

résztvevők számára, hogy találkozzanak a szakma különböző területein dolgozó és alkotó 

szakemberekkel, így munkájukkal kapcsolatban visszajelzésekre, együttműködésre, 

továbbtanulásra és fejlődésre, újabb lehetőségekre is esély lesz.  A program egy éves és 

azonos tematikával, de új résztvevőkkel ismétlődik a második évben. 

 

Az Épületfotós és a Rendezvényfotós Kurzus év végi kiállítása 

„A város – forma, tér és ritmus” című pályázati projektben résztvevő diákok által készített és 

keretezett munkákból összeállított kiállítás 2014. május 29. csütörtök 17.00 órakor nyílt meg a 

Gyermekek Házában. A kiállítási anyag a két Kurzus válogatott képeiből 2014. szeptemberig 

volt megtekinthető az emeleti kiállító teremben. Ezt követően a kiállítást megbontottuk, és az 

Épületfotós Kurzus anyagát a Hild Szakközépiskolában és az Széchenyi István Egyetemen 

mutattuk be. A Rendezvényfotós Kurzus résztvevői által készített képeket pedig a Győr-

Moson-Sopron Megyei Iparkamarában, majd a Krúdy Gyula Gimnázium aulájában állítottuk 

ki. A kiállítások 2014. októbertől december végéig voltak látogathatók a fent említett 

intézményekben.  

 

Esemény- és rendezvényfotós kurzus 

Az eseményfotós kurzus egy éves tanfolyami program, ahol középiskolásoknak biztosítöttunk 

lehetőséget arra, hogy az alapoktól megismerjék, tanulják és gyakorolják a fényképezést. 

Átfogó történeti, technikai és gyakorlati ismeretekre tegyenek szert, az alapok elsajátítása 

során és ezt követően konkrét tematika és a megjelölt speciális irányultságnak megfelelően 

fejlődjenek tovább: szerezzenek sok tapasztalatot kulturális-, szabadtéri- és sport 

rendezvények, események dokumentálásában, képi bemutatásában. A témákat körültekintően, 

a városi események figyelésével, felkészüléssel egybekötve terveztük. Betekintés nyílt a város 

történetébe, az utcákon, tereken, közintézményekben zajló kulturális eseményekbe. A 

gyakorlati foglalkozások során a résztvevők egymásnak asszisztáltak, így fejlődött ki a 

kommunikációs készségük és a csoportszellem. A tanfolyami keretek között több alkalommal 

biztosítottuk a résztvevők számára, hogy találkozzanak a fotós szakma különböző területein 



 8 

dolgozó és alkotó szakemberekkel, így munkájukkal kapcsolatban visszajelzésekre, 

együttműködésre és további lehetőségekre is esély lesz.  

A program egy éves és azonos tematikával, de új résztvevőkkel ismétlődött a második évben. 

Az éves program végén a résztvevők fotóikból válogatást tartottak és 30-40 darabból álló 

papír alapú, illetve kb. 200 darab képből álló digitális, vetíthető kiállítási anyagot állítottak 

össze, ami egy 15-20 perces film. A kiállítási anyag a Gyermekek Házában, a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara aulájában, valamin a Krúdy Gyula Gimnázium 

közösségi terében került bemutatásra a tanfolyami időszakot követő nyár és ősz folyamán.    

A foglalkozások ideje, eloszlása: 

A második tanfolyami program 2013. szeptember 1-től 2014. június 15-ig, hetente 2 órában, 

havi négy alkalommal, 9,5 hónapon keresztül zajlott. 

Összes óraszám: 76 óra, ebből elméleti: 10 óra, kreatív: 40 óra, marketing: 16 óra. 

Résztvevők száma: az első és a második év során is 7-7 fő. 

Együttműködő iskola: a Krúdy Gyula Gimnázium – a diákok innen érkeztek. 

 

2. Élmények háza – Tanuljunk játszva képesség és kompetenciafejlesztő 

foglalkozások, rendhagyó órák óvodás és általános iskolás csoportoknak 

(TÁMOP 3.2.13.12/1-2012-0236) 

Zugoly Újrahasznosító Kézműves Műhely 

Foglalkozás típusa: havi szakkör 

A foglalkozásokat vezették: KOCKA Művészeti Egyesület tagjai 

Egy foglalkozás időtartama 2 óra, a foglakozásokra havonta egy alkalommal vártunk egy-egy 

osztályt az iskolából, tanítási időben. 

Ajánlott korosztály: 7-14 év 

A ’Zugoly’ elnevezésű foglalkozássorozat központi témája minden esetben a 

környezetvédelem, az újrahasznosítás, újrahasználás. A foglalkozások egy előkészítő, 

ráhangoló beszélgetéssel kezdődtek, melynek során az alábbi kérdésekre kerestünk és adtunk 

választ: Milyen tárgyak készülnek az adott anyagból? (a választott téma alapján) Ezek közül 

melyek azok, amik viszonylag rövid idő alatt megfordulnak a háztartásban? (Kb. 1-2 napig 

használjuk, majd a szemétbe kerül.) Honnan származik az adott anyag, mesterséges-e, vagy 

természetes, miből, hogyan állítják elő? Mik az előállításának hatásai, káros melléktermékei, 

negatívumai? Hogyan lehet kiküszöbölni ezeket? Mi az első lépés az újrahasznosításhoz 

vezető úton? Milyen fajtákra/anyagokra válogatjuk a háztartási hulladékot? Hogyan, milyen 
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módokon hasznosíthatjuk újra az egyes anyagokat? A beszélgetés lezárásaként átismételtük a 

kulcsszavakat (nyersanyag, az előállítás káros hatásai, szelektálás, újrahasználás, 

újrahasznosítás), és rögzítjük az új ismeretanyagot.  

Érintett témák és anyagcsoportok:  

Papír újrafelhasználás: iroda hulladékból jegyzetfüzet kötése, kartondobozból képkeret 

készítése, Tetra-pakk italos dobozból pénztárca készítése, 

Fém újrafelhasználás: kupakokból csörgő és ritmushangszer készítése, konzervdobozból 

ceruzatartó készítése, 

Műanyag újrafelhasználás: pet palackból ügyességi játékok és madáretető készítése, 

Faanyagok újrafelhasználás: parafa dugókból üzenő tábla készítése. 

Textil újrafelhasználás: Textilipari hulladékokból kabalaállat készítése. 

 

Zeneterápiás koncertek 

A foglalkozás típusa: heti szakkör 

A foglalkozás időtartama 1 óra 

Ajánlott korosztály óvodás és 1-2 osztályos általános iskolások 

A zene befogadását segítő interaktív koncerteken a magyar népdalkincset, gyermekdalokat, 

mondókákat, valamint az egyetemes zeneirodalom kiemelkedő zeneműveit hívtuk segítségül 

az igényes zene iránti érdeklődés felkeltésére és fenntartására. A gyermekek a koncerten 

hangszerek hangjával ismerkedtek, maguk is kipróbáltak hangkeltő eszközöket. 

A zeneműrészletekre való mozgás és tánc lehetőségével koncentráltabb a résztvevők 

figyelme, szárnyal a kreativitás. 

Mottónk: „Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon 

fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz elleni 

talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem 

virágos kerteken.” (Kodály Z.) 

Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsa 

 

Vizuális Kommunikáció Kurzus 

Foglalkozás típusa: tehetséggondozás 

Célcsoport: 15-18 éves diákok  

Időtartam: 3×45 azaz  135 perc. 

A tehetséggondozó program célja kiemelkedő rajzi és vizuális kifejező képességgel 

rendelkező középiskolás diákok képzése és továbbfejlesztése. Ajánljuk képző- és 
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iparművészeti, vagy tervezőművészeti és média területen történő tovább tanuláshoz. 

Megalapozó jártasságot, ismeretet és gyakorlatot nyújt az említett területeken. 

Ajánljuk kiemelkedő tehetséggel és érdeklődéssel rendelkező diákoknak a rajzi és vizuális 

kommunikációval, ábrázolással, kompozíciós és stílusgyakorlatokkal összefüggő, művészeti 

készségek fejlesztésére. 

A kurzus vezetői: A KOCKA Művészeti Egyesület tagjai, iparművészek, vizuális művészettel 

foglalkozó szakemberek 

 

A Vizuális Kommunikáció Kurzus év végi és záró kiállítása 

A „Élmények Háza – Tanuljunk játszva!” című pályázati projekt részeként a Vizuális 

Kommunikáció Kurzus három félélves munkájából válogatást mutattunk be 2014. április 24-

től a földszinti kiállító teremben. A Kurzusra járó diákok a Révai Miklós Gimnáziumban 

tanulnak és egy-egy féléves időszakra csatlakoztak a programhoz, ahol a tervezőgrafika, a 

tipográfia, az animáció-készítés, a tárgyelemzés, a plakáttervezés és a könyvkészítés kapcsán 

végeztek feladatokat és gyakorlatokat. Az itt készült tervek és tárgyak legjobbjait mutatja be a 

kiállítás, amely 2014. május 20-ig volt látogatható a földszinti kiállítótermében. 

 

Versben mondom el 

Foglalkozás típusa: tehetséggondozás 

Időtartam: 2 óra 

Ajánlott korosztály: 14-18 év 

A vers – a nyakon csíphetetlen irodalom. A más műfajú írásművészet (próza, dráma) formája 

elkerülhetetlenül jobban tapad a tartalomhoz, természeténél fogva „kontrolláltabbnak” kell 

lennie. A vers az irodalmi alkotások pillangója. Verset mondani – kell, ahogy énekelni is 

kötelező. Legyen bár az ember üzemgazdász, asztalos vagy informatikus, valódi énjének 

szüksége van a dalra és a versre. Legfeljebb nem tud róla. Meghitt kettesben a költeménnyel, 

magunkban olvasva-forgatva a verset is lehet meghatározó élményünk, de a verset szívünkbe 

emelni, és utána megpróbálni magunkon átszűrve verbális élménnyé tenni – nagyszerű 

kaland, ami sok esetben szakrális megtisztuláshoz vezet. 

Hogy ez tudatosuljon az emberben és mindennapi versfogyasztóvá váljon, legjobb fiatal 

korban hozzászoktatni értelmét és szívét a versmondás élményéhez. Célom, hogy ezt az 

élményt áthagyományozzam forró fiatal lelkeknek, akik majd használni tudják valamire, akik 

a versmondás segítségével jobb emberekké válhatnak. (Maszlay István)  A foglalkozásokat 

vezette: Maszlay István színművész 
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Tantermi színházi előadás 

Foglalkozás típusa: havi szakkör 

Időtartam: 3 óra 

Célcsoport: 13-16 évesek 

A tantermi színház célja: a színház népszerűsítése a fiatalok körében, a színház 

formanyelvének megismertetése, színházi előadásokon keresztül tudásanyag átadása, a 

színházi előadásokban felmerülő kérdések, problémák megvitatása.  

 

Módszerei: a tantermi színház egy színházi előadásból és feldolgozó foglalkozásból áll. A 

feldolgozó foglalkozás témáját vagy problémáját tekintve kapcsolódik a megtekintett színházi 

előadáshoz. A foglalkozás módszereit elsősorban a drámapedagógiából veszi - kiscsoportos 

munka, jelenet- vagy állóképkészítés, fórumszínház (vita előre meghatározott keretek között), 

stb.  

Fejleszteni kívánt készségei, kompetenciái: a fejleszteni kívánt területek a csoportban való 

együttműködés, anyanyelvi kommunikáció, kifejezőkészség, szociális és állampolgári 

kompetenciák, melyek a felvetett problémákra adott válaszokon keresztül valósulnak meg, 

kulturális tudatosság és kifejezőkészség, mely elsődleges célja a foglalkozásoknak.  

Az feldolgozásra kerülő színdarabok: Tasnádi István: Közellenség, William Shakespeare: 

Hamlet illetve Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott  

A színdarabok megtekintése kapcsán felvetett és megoldásra váró problémák: a 

Közellenségből készülő Rebellis című foglalkozásunk a kort vizsgálja, amelyben Kohlhaas 

Mihály története játszódik, illetve az önbíráskodás kérdését feszegeti. A Hamlet és a belőle 

készült Rosencrantz és Guildenstern halott c. színműből készülő, Zakkant munkacímű 

foglalkozásunk témaköre Shakeaspeare és kora, illetve azt vizsgálja, hogy a 

szemszögváltástól hogyan alakul át Hamlet 500 éves története.  

Az Import Impró Egyesület tagjai drámatanárok, pedagógusok, de van közöttük grafikus, 

pszichológus hallgató, rendezvényszervező és logisztikus is. A színház, az improvizáció 

eszközeit használva hoznak létre színpadi előadásokat, színházi nevelési foglalkozásokat, 

működtetnek diák és felnőtt improvizációs és színjátszó csoportokat. Céljuk, hogy projektjeik 

minél több fiatalhoz eljussanak, s a fent említett színházi formák segítségével közösen 

gondolkodjanak a résztvevőkkel. 

A RÉV Színházi Nevelési Társulat 2008-ban a TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0004 pályázat által 

nyújtott támogatásból kezdte meg munkáját. Elsősorban színházi nevelési foglalkozásokat és 

drámaórákat hoztak létre győri és Győr környéki általános és középiskolás osztályok számára. 
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Az előadások helyszíne az együttműködő iskolák osztályterme, illetve a Gyermekek Háza. Az 

előadásokat 7-8. illetve 9-10. osztályosoknak állították össze. 

Foglalkozásokat vezették: Import Impro Egyesület tagjai 

 

Mesevarázs – havi szakkör 

Mesedramatizálás drámapedagógus segítségével. Az óvodás- és 7-8 éves gyerekek aktív 

közreműködői lehetnek egy-egy mesének, kreatívan alakíthatják a történetet, belebújhatnak 

egy-egy kedvenc mesehős bőrébe. Megismerkednek a magyar népmesék csodálatos világával, 

valamint más népek történeteivel. 

Vezeti: Füzi Rozália drámapedagógus 

Ideje: 2014. januártól – májusig, 5 alkalom x 2órás foglalkozás 

 

Mesebeli lények - MOKKA kalandozások 

Foglalkozás típusa: havi szakkör 

Időtartam: 2×60 azaz 120 perc. 

Célcsoport: A foglalkozássorozatra 1-4. osztályos diákokat várunk 

Foglalkozásaink témája a mesebeli lények, elképzelt kitalált állatok és más, különleges 

teremtmények megismerése és bemutatása. Meghallgatjuk történetüket, a hozzájuk 

kapcsolódó mesét vagy legendát, és közben európai vagy más kontinensen élő népek 

mesevilágával, világnézetével, motívumaival, tárgyaival, művészetével és szokásaival 

ismerkedünk meg. Játékokkal, a közös alkotással, rajzolással, kézműves munkákkal, 

applikációs technikákkal dolgoztunk. A kézműves munkák mellett más művészeti ágakhoz 

kapcsolódó rövidebb programok is a foglalkozások részét alkották - így a gyerekeknek 

komplex művészeti programot kínáltunk. 

Ajánljuk a tanagyag színesítésére, művészeti készségek, a kifejező készség, a csoportos  

alkotás, a tolerancia és a fantázia fejlesztésére. 

A foglalkozássorozat bemutatása:  

1. téma: A csodálatos aranyhal  

Megépítettük történeteink helyszínét: egy szép mese-terepasztalt, ahol volt erdő, mező, 

patakpart és kisfalu, továbbá minden, ami kell egy jó meséhez. Megismerkedtünk a 

kívánságainkat teljesítő bölcs aranyhallal - ő a táj első lakója és a barátunk. 
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2. téma: Óriások és törpék, manók és koboldok 

Lehet, hogy élnek aprócska emberek? Ki csente el a zoknim? Miért van csoki papír az ágy 

mögött? Mekkora lehet egy törpe vacsorája? Hol lehet az óriások lakta város? Ilyen és 

hasonló kérdésekre kerestük a választ, és az árnyjátékban átváltoztunk aprócskává és 

hatalmassá, és megismerkedtünk a manókkal és koboldokkal. 

3. téma: A jó és a rossz sárkányok 

A sárkányok csodás mesebeli lények, szerencsét vagy rettegést hoznak, rengeteg mesében 

szerepelnek, de valaha igaziból is éltek, előfordultak a levegőben és a tengerekben is. Mi is 

lerajzoltuk és bábként elkészítettünk néhány sárkányfajtát. 

4. téma: Az arany főnixmadár 

A titokzatos főnixmadár halhatatlan lény, időről-időre meghal és újjászületik, aztán szebb 

lesz, mint valaha. Erről a különleges madárról és történetéről beszélgettünk, az élet 

körforgásával és a tavaszi megújulással kapcsolatban festettünk és rajzoltunk. 

5. téma: A tündérek és boszorkányok 

Furfang és bűbáj a tudományuk, mi azonban ellestük trükkjeiket és varázsfőzetet, szerelmi 

bájitalt, életelixírt készítettünk, közben megoldottuk fondorlatos feladványaikat, kibogoztuk 

varázsigéiket. A szépséges tündérek meséibe is ellátogattunk, mert életük és történetük 

nagyon elragadó: csillogó virágokat készítettünk különféle technikákkal. 

A foglalkozásvezetők: a Kocka Művészeti Egyesület és a MOKKA alkotócsoport tagjai, 

iparművészek és kézműves-oktatók. 

 

„Játszós Töri” – Történelmi Játszóház a Gyermekek Házában 

A foglalkozás típusa: havi szakkör 

Időtartam: 2×60 azaz 120 perc. 

Célcsoport: A foglalkozásokra 3.-7. osztályosokat vártunk 

A Történelmi Játszóházak foglalkozássorozat rendhagyó történelem, irodalom vagy rajz órák, 

kultúrtörténeti és művészettörténet tanulmányok, illetve olvasmányok kiegészítésre, 

színesítésére ajánlott rendhagyó tanórai programok. A foglalkozások célja a folyamatosan 

fejlődő, színesedő tartalmi elemeivel és kellékeivel, hogy lehetőséget nyújtson a tanórákon 

elméletben megismert tények és történetek, ismeretek élményszerű megtapasztalására, 

átélésére.  

A gyerekek ki tudták próbálni a régi kézműves tevékenységeket, tárgyakat készíthettek és 

játékos formában tanulhattak, szituációs játékok és interaktív tevékenységek segítségével. A 
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témaköröket és a foglakozások felépítését történelem, magyar és rajz szakos kollégákkal 

együttműködve állítottuk össze, dolgoztuk ki és folyamatosan fejlesztjük tovább. 

Célcsoport: A foglalkozásokra 3.-7. osztályosokat vártunk a pedagógus és a gyerekek 

választása és bejelentkezés alapján tanítási időben. Ajánlottuk egy-egy témakör bevezetésére, 

a tanagyag színesítésére vagy összefoglalásához. 

A foglalkozások nyolc témakörből választhatók és a megfelelő tananyagrészhez: 

1.téma - Az ÓKORI EGYIPTOM - A Nap Fiának temetése 

      2.téma - A RÓMAI BIRODALOM - Pannónia meghódítása 

3. téma - AZ INDIÁN KULTÚRA - A nagy vadászat 

4. téma - A MAGYAR HONFOGLALÁS - „Íme, hát megleltem hazámat!” 

5. téma - A MAGYAR KÖZÉPKOR - Szent László királyunk udvara 

6. téma - A MAGYAR RENESZÁNSZ - Mátyás király udvarában 

7. téma - A BAROKK GYŐR - Egy Szabad Királyi Város első vására 

8. téma - KLASSZICIZMUS GYŐRBEN - A császár egy napja Győrben 

Foglalkozásvezetők: a Kocka Művészeti Egyesület és a MOKKA alkotócsoport tagjai, 

iparművészek és kézműves-oktatók. 

 

Hangvarázs – beavató koncertek 

Célcsoport: 2.-7. osztályos diákok, időtartam 1 óra 

Cél: A zene, mint évszázadokon átívelő „beszéd”- megértésének, megérzésének fejlesztése, 

ízlésformálás, új ismeretek nyújtása, az iskolában tanultak elmélyítése, a zene 

megszerettetése. Minél több zeneszerzőt, hangszert, zenei műfajt ismerjenek meg a 

résztvevők.  

A beavató hangversenyeken a résztvevők aktív közreműködésével zajlik az ismeretátadás, 

térben is közel helyezkednek el a zenészekhez, a hangszereket közelről láthatják, az előadás 

végén érinthetik is, megismerkedhetnek a működésével. A koncertet többször is megakasztja 

a magyarázat, a beszélgetés, amikor a gyerekek kérdezhetnek, vagy a feltett kérdésekre 

válaszolhatnak. Megismerkedhetnek a zeneművek, történelmi hátterével, a különböző 

zenetörténeti, művészettörténeti korok általános jellemzőivel. 

Az ismertető beszélget a közönséggel, az állandó visszakérdezéssel, jutalmazással az 

ismeretek hatékonyabb rögzítése, az érdeklődés fenntartása várható. 

A hangversenyeken állandóan visszatérnek az elsajátítandó ismeretek gyakoroltatására, 

melyek az általános műveltség emelését szolgálják. 
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(zeneszerzők, alapvető zenei kifejezések, hangversenytermi viselkedés, zenetörténeti 

korszakok, műfajok, hangszercsoportok)  

1.  Vonós hangszerek, műfajok bemutatása,  

                 szóló, duó, trió, kvartett, kvintett – művek előadása 

                 J.S.Bach, Bartók Béla, F.Schubert, W.A. Mozart, J. Haydn,   

3. Tánc a zenében – annak bemutatása, hogy a klasszikus   

                 zenében minden korban jelen van a tánczene. Reneszánsztól a 

                 XX. Század zenéjéig. 

4.  A. Vivaldi – A négy évszak c. hegedűverseny sorozatból 2-2 tétel   

                 kerül bemutatásra  

                 A versenymű mint műfaj 

                 Előadja: hegedű szólista, kamarazenekar, csembalo 

                 Időtartam: 1 óra 

Foglalkozásokat vezetik: Győri Filharmonikus Zenekar művészei 

 

Fényképezőgéppel a természetben  

Foglalkozás típusa– havi szakkör  

A foglalkozások 7-8. osztályos résztvevői megismerkedtek a természetfotózás technikai 

feltételeivel, rejtelmeivel az élővilág zavarása nélkül. Megismerték a Magyarországon 

előforduló ritka és védett növény- és állatfajokat, illetve azok előfordulási helyeit. Rávilágítást 

nyertek a Nemzeti Parkjaink földrajzi helyzetére, feladataikra, a természetvédelmi módokra, 

amelyet a későbbiekben ők is gyakorolhatnak. 

Vezeti: Simon Szabolcs biológus. 

Ideje: 2014. februártól- májusig, 5 alkalom x 2 órás foglalkozás. 

 

Bütykölő 

Foglalkozás típusa: havi szakkör 

Időtartam: 120 perc 

Célcsoport: 9-14 éves diákok   

A Bütykölő – Kismesterségek Műhelyében a különböző népi kézműves technikákat, 

kismesterségeket mutattuk be a gyerekeknek: nemezelést, batikolást, fonást, papírmerítést, 

agyagozást kézműves oktatók segítségével. 
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A programokra általános iskolás csoportok jöttek. A gyerekek érdeklődése nem kell, hogy 

speciális legyen. Cselekvő ismeretszerzésre törekszünk, a gyerekek játékos formában 

ismerkedtek a mesterségek alapjaival. Szándékunk, hogy megtapasztalják az alkotás örömét, s 

értéknek tekintsék a kézműves termékeket.    

A foglalkozássorozat célja a gyermekek megismertetése különféle technikákkal és 

anyagokkal, amik körül veszik őket a világban. A finommotorika fejlesztése mellett fontos a 

folyamatos figyelem kialakítása és az esztétika fejlesztése. Vizuális fejlesztés, kognitív 

fejlesztés (a taktilis úton szerzett információ az anyagféleségről és megmunkálhatóságáról, 

valamint az alkalmazott technikák lehetőségéről.) 

A foglalkozás módszertani lépései a következők: a készítendő mintatárgy bemutatása a 

módszertani lépések elmagyarázásával, az eszközök bemutatása, figyelemfelhívás a 

balesetvédelmi előírásokra, a munkarend és a fegyelem kialakítása mellett végzett 

munkavégzés. Az életkori sajátosságokhoz igazodó módszertani lehetőségek egyidejű 

alkalmazása, egyéni megsegítés, korrekció, esetleg munkamegosztás. A gyermek folyamatos 

értékelése, a gyermek visszajelzéseinek nyomon követése és az ennek megfelelő 

segítségnyújtás.  

Foglalkozásokat vezeti: Varga Kata kézműves oktató és Kolozsváriné Váray Ibolya Anna 

művészetoktató 

 

Agyagcsodák 

Foglalkozás típusa: heti szakkör 

Időtartam: 120 perc 

Célcsoport: 8-12 éves diákok 

A foglalkozássorozat célja az agyag megmunkálási technikáinak elsajátítása, díszítési 

technikák, égetési és mázazási eljárások megismerése, ezen ismeretek tudatos használata. A 

fiatalokkal megismertetjük a kézműves szakmán keresztül a magyarországi és helyi 

mintakincseket, szokásokat, hagyományokat. Közben kétkezi munkára, tudatos erőkifejtésre 

és aprólékos díszítő feladatok ellátására egyaránt megtanítottuk őket. 

A kerámia szakkör fél éves szakköri program, egy félév során 12 alkalommal tartottunk 

foglalkozásokat általános iskolás diákok, 8-12 éves gyerekek részvételére számítottunk. Nekik 

biztosítottunk lehetőséget arra, hogy az alapoktól megismerjék, tanulják és gyakorolják a 

keramikus szakma és a fazekasmesterség szakmai alapjait és fogásait. Jól használható, egy 

tradicionális szakmai tevékenységet előkészítő ismeretei lesznek. Várhatóan rugalmasabban 

és határozottabban oldanak meg manuális és szervezési feladatokat. Ezen felül formálódik és 



 17 

gazdagodik művészeti kifejezőkészségük és tudásuk, művészettörténeti és néprajzi ismereteik, 

fejlődni fog szókincsük, technológiai kompetenciáik és gyakorlati érzékük, általában is 

hatékonyabban fognak tanulni és a megszerzett ismereteiket alkalmazni.  

Foglalkozást vezeti: Varga Judit keramikus szakoktató  

 

3. Folyamatban-gyerekekkel környezetünk védelmében 
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a 

KEOP-6.1.0/B/11-2011-0182 azonosító számú „FOLYAMatban –gyerekekkel a környezet 

védelmében” című pályázatunk elemei: 

FOLYAMatban- című komplex, fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 

viselkedésminták kialakulását ösztönző kampányunk Győr város és a városkörnyék 4-15 éves 

korú lakossága számára kínál interaktív tanulási alkalmakat, melyekkel célunk annak elérése, 

hogy a felnövekvő generáció egy élhetőbb, környezettudatosabb világot tudjon kialakítani. 

Az általunk tervezett ötféle tevékenységi forma mindegyike az új tanulási környezetben való 

tevékenységorientált ismertszerzést, képességfejlesztést szolgálja. 

A kampányba bevont gyerekek a kampány végére pontosabb ismeretekkel rendelkeznek az 

őket körülvevő világról, ismereteket szereznek a növény- és állatvilágról, a Szigetköz 

természeti kincseiről, városukról. 

A programokon részt vett gyerekek tudatosabban fognak vásárolni. A célcsoport azon túl, 

hogy a szemétből is játékot, eszközt készít, fejlődnek manuális kompetenciái, kreativitása. 

A célcsoport körében tudatosodni fog az, hogy Győr életében milyen fontos szerepet játszik 

az élő folyó-, illetve a Szigetköz, Csallóköz alatt elhelyezkedő hatalmas felszín alatti vízbázis.  

Víztakarékosság, tudatos vízhasználat elterjesztése. 

 

A projekt elemei: 

Zugoly Újrahasznosító Kézműves Műhely  

Az együttműködő iskolák 7-14 éves gyerekcsoportjainak szervezett 30 db tanulási alkalma.   

 

„Azért a víz az úr!” Színházi nevelési program   

Az együttműködő iskolák 11-15 év közötti csoportjai számára szervezett 90 db tanulási 

alkalmas programsorozat. 

Komplex környezeti nevelési program. 
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Szent László király udvarában - Építő játszótér - napközis tábor 3x1 hetes turnusokban 6-

12 éves gyerekeknek, hosszú távú aktív eléréses tanulási alkalom. 

Az építő játszótér koncepciója az élményszerű pedagógia keretein alapszik.  

 

Mesesziget Városi Gyereknap – 4-12 éves korú gyerekeknek szervezett tanulási alkalom. 

Programunkkal a játék és a mese által szeretnénk tanítani.  

Győrkőcfesztiválon – Zöld-Part – 4-12 éves gyerekeknek szervezett tanulási alkalom. 

Megvalósítási időszak: 2013. szeptember 15 - 2014. szeptember 15. 

Együttműködők köre: Győr város 12 közoktatási intézménye, valamint kulturális 

intézmények, helyi művészek, környezetvédelmi szakemberek. 

 

4. Rendhagyó tanórák  
„Játszós Töri” – Történelmi Játszóház foglalkozások  

A Történelmi Játszóházak foglalkozássorozat rendhagyó történelem órák és kultúrtörténeti 

tanulmányok, kirándulások alkalmával osztályok vagy tanulócsoportok számára ajánlott 

programunk. A Játszós Töri célja a folyamatosan fejlődő és színesedő foglalkozásaival és 

kellékeivel, hogy lehetőséget nyújtson a tanórákon elméletben megismert tények és 

történetek, történelmi és művészettörténelmi ismeretek élményszerű megtapasztalására, 

átélésére. A gyerekek ki tudják próbálni a régi kézműves tevékenységeket, tárgyakat 

készíthetnek, és játékos formában tudnak tanulni, a szituációs játékok és interaktív 

tevékenységek segítségével. 

A Gyermekek Házában 2004 óta sikeresen működik ez a program, melynek témaköreit és a 

foglakozások felépítését történelem, magyar és rajz szakos kollégákkal együttműködve 

állítottuk össze, dolgoztuk ki és folyamatosan fejlesztjük tovább. 

A választható foglakozásokat újragondoltuk, az elmúlt évek tapasztalatai szerin egyes 

témaköröket kihagytunk, másokat bővítettünk, a kézműves foglakozásokat egyszerűsítettük, 

de a felhasznált anyagok körét és a készíthető tárgyakat, tevékenységeket változatosabbá 

tettük, hogy minél többféle eszközzel, alapanyaggal és technikával találkozhassanak a 

részvevők. 

A foglalkozások nyolc témakörből választhatók és a megfelelő tananyagrészhez illeszthetők, 

ajánljuk egy-egy témakör bevezetésére, a tanagyag színesítésére, vagy összefoglalásához. 

Ezek bármelyike választható és kérhető tanítási napokon és előzetes időpont egyeztetés 

szerint látogatható a választott program. A foglalkozásokra 3.-7. osztályosokat várunk a 
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pedagógus vagy a gyerekek választása és bejelentkezés alapján. A rendhagyó történelem órán 

való részvétel megtartott oktatási órának minősül. A megújított programajánlatból 

választható, a történelem, néprajz, irodalom vagy rajz órákhoz rendelhető foglakozások, ahol 

az adott kor történelmét és kézműves tevékenységét kapcsoljuk egymáshoz. Időtartam: kb. 

120 perc, foglalkozásvezetők: GYH munkatársak. 

A játszóház választható témakörei: 

1. téma - Az ÓKORI EGYIPTOM - A Nap Fiának temetése 

2. téma - A RÓMAI BIRODALOM - Pannónia meghódítása 

3. téma - AZ INDIÁN KULTÚRA - A nagy vadászat 

4. téma - A MAGYAR HONFOGLALÁS - „Íme, hát megleltem hazámat!” 

5. téma - A MAGYAR KÖZÉPKOR - Szent László királyunk udvara 

6. téma - A MAGYAR RENESZÁNSZ - Mátyás király udvarában 

7. téma - A BAROKK GYŐR - Egy Szabad Királyi Város első vására 

8. téma - KLASSZICIZMUS GYŐRBEN - A császár egy napja Győrben 

Foglalkozásvezetők: a Gyermekek Háza  külső és belső munkatársai. 

Időtartam:  100-120 perc. Ajánlott: 3. osztályos kortól 7. osztályos korig. 

A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. 

Részvételi díj: 700 Ft/fő/alkalom. 

 

Mesevarázs - interaktív mesejáték Füzi Rozival 

Egy-egy választott mese közös feldolgozása, megelevenítése, a gyerekek aktív rész-vételével. 

A gyerekek aktív közreműködői lehetnek egy- egy mesének, kreatívan alakíthatják a 

történetet, belebújhatnak egy-egy kedvenc mesehős bőrébe. Megismerkednek a magyar 

népmesék csodálatos világával, valamint más népek történeteivel. 

Foglalkozásvezető: Füzi Rozi óvónő. Időtartam: 45-60  perc. Ajánlott: 4-7 éves óvodás korú 

gyerekeknek. A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. Részvételi díj: 

700 Ft/fő/alkalom.  

 

„Varázslatos papírvilág” foglalkozások 

Papírból készítünk játékszereket, dekorációs kellékeket, használati- és ajándéktárgyakat. 

Ismerkedünk az origami alapjaival, miközben mesékhez, versekhez, dalokhoz kapcsolódva 

papírból hajtogatunk kedves figurákat, vidám  játékokat. A foglalkozás témája kapcsolódhat 

ünnepekhez és évszakokhoz is. 

A foglalkozásokat vezeti: Huszthy Beatrix kézműves oktató. Időtartam: 90 perc. Ajánlott: 1. 
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osztályos kortól. A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. Részvételi 

díj: 700 Ft/fő/alkalom.  

 

Természetismereti programok 

Szeretnénk, ha a természet védelme, szeretete nem csak egy kinevezett naphoz, zöld ünnephez 

kapcsolódna, ezért alábbi programjaink az egész tanév során igényelhetők. A foglalkozás első 

részében az adott terület szakembere: búvár, amatőr csillagász, biológus-természetfotós tart 

vetítéssel egybekötött előadást, élménybeszámolót. Ezt követően a témához kapcsolódó 

kézműves foglalkozással folytatódhat a program, amit alkalmanként a csoportok igényei 

szerint alakítunk. 

Választható témák: 

1. téma: A víz az élet alapja – Előadó: Fehér József nemzetközi búvároktató 

2. téma: Földünk, a „kék bolygó”. – Előadók: A Magyar Csillagászati Egyesület Győri 

Helyi Csoportjának tagjai Pete László vagy Bezák Tibor amatőr csillagászok 

3. téma: Barátaink az állatok – Előadó: Simon Szabolcs biológus, természetfotós 

Időtartam: 90 perc. Ajánlott: 3-6. osztályos tanulóknak. 

A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. 

Részvételi díj: 700Ft / fő / alkalom. 

Bejelentkezés és egyeztetés: legalább 2 héttel a tervezett program előtt. 

Költségek: - alkalmanként 4.000Ft számlás kifizetés az előadóknak. 

- kézműves foglalkozás anyagköltsége: 5.000 Ft/alkalom. 

 

Ajándékkészítő kreatív játszóházak  

Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan: karácsonyi apróságok papírból,  

gyöngyből, textilből vagy húsvéti kézművesség, tojásfestés és dekorációkészítés. 

Foglalkozásvezetők: a Gyermekek Háza munkatársai. Időtartam: 90 perc. 

Ajánlott: 2. osztályos kortól  8. osztályos korig. A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 

fő, maximum 25 fő. Részvételi díj: 700 Ft/fő/alkalom.  
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Tűzzománc ékszer készítés  

A foglalkozás során a tűzzománc készítés technikájával ismerkedhetnek meg a gyerekek. 

Egyedi tervezésű ékszereket, fülbevalót, medálokat, gyűrűt készíthetnek, akik ezt a 

lehetőséget választják. Három darab saját tervezésű ékszer elkészítésére van lehetőség a 

tervezéstől a kiégetésig. 

Foglalkozásvezető: Marosi Istvánné kézműves-oktató. 

A foglalkozás időtartama: 90 perc. Ajánlott: 2. osztályos kortól középiskolás korig.  

 

 Bütykölő foglalkozások 

A programokra általános iskolás csoportokat várunk, ahol a gyerekek érdeklődése nem kell, 

hogy speciális legyen, mert a foglalkozásokon cselekvő ismeretszerzésre törekszünk, a 

gyerekek játékos formában ismerkednek a hagyományos helyi kismesterségek alapjaival. 

Szeretnénk, hogy megtapasztalják az alkotás örömét, s értéknek tekintsék a kézműves 

termékeket. A foglalkozás célja a gyermekek megismertetése különféle technikákkal, 

hagyományokkal és anyagokkal, amik körül veszik őket a világban. A finommotorika 

fejlesztése mellett fontos a folyamatos figyelem kialakítása és az esztétika fejlesztése. 

Vizuális fejlesztés, kognitív fejlesztés - a taktilis úton szerzett információ az anyagféleségről 

és megmunkálhatóságáról, valamint az alkalmazott technikák lehetőségéről. 

Időtartam:  90 perc. Ajánlott: 2. osztályos kortól. 

A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. Részvételi díj: 700 

Ft/fő/alkalom.  

 

„Zugoly” Újrahasznosító Kézműves Műhely 

A Zugoly olyan műhely, ahol kiemelten foglalkozunk környezetvédelemmel, a fenntartható 

fejlődéssel, az elhasználódott tárgyak újrahasznosításával, a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságával. A tanév ideje alatt, rendhagyó tanórák keretében gyerekeknek és fiataloknak 

ajánlunk sokféle kézműves tevékenységet és programot. Célunk újrahasznosított anyagokból 

játékok és kézműves tárgyak elkészítése, az önálló tárgyalkotó gondolkodás igényének 

kialakítása. A program összeállításának egyik fő szempontja a különböző ipari folyamatok, 

ipari alapanyagok, a gyártási és az újrahasznosító  techológiák megismerése. 

Foglalkozásvezetők: a Gyermekek Háza munkatársai. 

Időtartam:  90 perc. Ajánlott: 2. osztályos kortól. A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 

fő, maximum 25 fő. Részvételi díj: 700 Ft/fő/alkalom.  
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Drámaóra 

Művészetpedagógiai irányzat, amely a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a 

nevelésben. Gyakorlatokkal és játékokkal segíti a valóság átélését, az emlékek megőrzését a 

figyelem fejlesztését, az alkotás szabadságával való megismerkedést, s ezen keresztül a 

csoport és az egyén fejlődését. Pedagógiai értelemben a dráma "olyan játék, amely felépít egy 

képzeletbeli világot, szereplőit ebbe bevonja, valós problémákkal ütközteti őket, ezáltal valós 

tudásra és tapasztalatokra tesznek szert. A dráma ereje abban rejlik, hogy: a dráma - 

cselekvésnek tűnik. Cselekvésbe ágyazott gondolkodás ez, melynek célja a jelentésteremtés, 

közvetítő közege pedig két kontextus (a valós történés és a megjelenített tartalom) 

kölcsönhatása" - fogalmazza meg Gavin Bolton. 

 

Választható foglalkozások:  

„A DIGÓ” – két tanáros drámaóra 

Az órában a drámatanárok egy kisvárosba kalauzolják a gyerekeket, ahol 

mindennapi nehézségek között él Marie és munkakereső barátja Erich. Épp amikor jóra 

fordulnának a dolgok, érkezik egy külföldi, aki azonnal munkát kap. Erich bosszút akar állni 

rajta. Kié a felelősség, hogy megakadályozza a bajt? Mit tehet a közösség, hogy megállítsa 

Erichet? A válaszokat a gyerekek adják.  

“KAPCSOLATOSDI“ – két tanáros drámaóra 

A színész-drámatanárok segítségével a gyerekek a játékban humán etológiai kutatás segítőivé 

válhatnak. A kutatás fókuszában egy korukbeli pár kapcsolata áll. Ennek mentén lehetőségük 

nyílik drámapedagógia eszközeivel a fiatalok kapcsolatainak, azok problémáinak 

feldolgozására. 

Foglalkozásvezetők: a RÉV Színházi Nevelési Társulat tagjai. 

Társulatvezető: Varju Nándor drámapedagógus. Időtartam: 90 perc szünet nélkül. 

A két drámaóra különböző korosztályoknak ajánlott:  

- “A digó” című drámaóra - 7. évfolyamtól 9. évfolyamig. 

- “Kapcsolatosdi” című drámaóra - 8. évfolyamtól 12. évfolyamig. 

A jelentkező csoport létszáma: minimum 15 fő, maximum 25 fő. Részvételi díj: 700 

Ft/fő/alkalom.  
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Agyagcsodák - agyagmegmunkálás és kerámia foglalkozások 

Ismerkedés a régi természetes anyaggal, annak felhasználásával, az agyag-megmunkálással, 

marokedény készítéssel, kerámia dekorációk, díszek, figurák készítése, adott és aktuális 

ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves tevékenység.  

A foglalkozáson készített tárgyak kiégetését vállaljuk, 2-4 héten belül készülnek el. 

Foglalkozásvezetők: Varga Judit tanár, keramikus szakoktató és Kolozsváriné Váray Ibolya 

Anna iparművész. Időtartam:  90 perc. Ajánlott: a programra 3. osztályos kortól várunk 

csoportokat és középiskolás diákokat is fogadunk. A jelentkező csoport létszáma: minimum 

15 fő, maximum 20 fő. Részvételi díj: 900 Ft/fő/alkalom.  

 

5. Művészeti csoportok, szakkörök, állandó programok 
Arrabona Diákszínpad 

Az Arrabona Diákszínpad több évtizede működik, szerves részét képezi a ház életének. 

Jelenleg három, különböző életkorú csoportban dolgoznak. 

Produkcióik minden évben képviseltetik magukat megyei és országos versenyeken, 

rendezvényeken. A diákszínpad jelenleg három külön csoportban működik 7-16 éves tagokkal 

A Gyermekek Háza lehetőséget biztosít arra, hogy közösségben szórakozva, tanulva, fejlődve, 

értelmesen tölthessék el a győri és Győr környéki fiatalok az idejüket, hanem arra is, hogy 

azok, akik a szakmában elmélyülni kívánnak megfelelő alapot kapjanak és támogatást a 

szakmában való továbbtanuláshoz. 

 2014. január 31-február 2. Kis csoport téli tréningje a Gyermekek Házában 

 2014. január 31-február 2. Nagy csoport téli tréningje Börcsön 

 2014. február 7-9. Középső csoport téli tréningje Dunaremetén 

 2014. március 14. a csoportok bemutatkozó estje a Gyermekek Házában 

 2014. március 28-29. Fellépés az Regionális Diákszínjátszó Találkozón 

 2014. április Weöres Sándor Országos Diákszínjátszó Találkozón való részvétel 

 2014. május utazás a pécsi Sit Down csoporthoz 

 2014. június 14. Kölyök Komédiások Fesztiválján fellépés a kis és középső csoport 

számára a Gyermekek Házában 

 2014. június 13. évzáró próba a három csoportnak közösen 

 2014. július kiscsoport napközis tábora a Gyermekek Házában 

 2014. július középső csoport tábora Dunaszigeten 

 2014. július nagy csoport tábora - GYESZT  
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 2014. szeptember a csoportok első próbája 

 2014. december 19. Arrabonás karácsony 

A színjátszó szakköri tevékenység és a hozzákapcsolódó táborok önköltségesek. 

Csoportvezetők: Fekete Anikó, Bálint Bernadett, Balla Richárd 

 

„Barangolások Rebák Sándorral” – földrajzi előadássorozat 

A programot általános- és középiskolásoknak, valamint az utazást és szép tájakat kedvelő 

felnőtt érdeklődőknek szervezzük, havonta egy alkalommal, hétfő délutánonként 16-17 óráig. 

Az előadás résztvevői bővíthetik természetföldrajzi ismereteiket, bepillanthatnak más kultúrák 

érdekes szokásaiba, megismerkedhetnek a szomszédos- és távolabbi országok 

nevezetességeivel, és hasznos tanácsokat kaphatnak utazásaik megszervezéséhez, mivel az 

előadó földrajz szakos tanár és idegenvezető is egyben. 

Az előadások témája és időpontjai 2014-ben: január 13. Szlovénia, február 10. Mexikó, 

március 10. Balaton-felvidék, április 7. Erdélyi barangolás, szeptember 22. Titokzatos 

Skócia, október 6. San Franciscotól a Grand Canyonig, december 1. Nógrádi 

barangolások, december 8. Kína titka                                                          

Vezeti: Rebák Sándor földrajz szakos tanár; idegenvezető 

 

MOKKA Alkotóműhely – 2014. tavaszi foglalkozássorozat: 

MOKKA - Modern Képzőművészeti Kreatív Alkotóműhely és a 6-8 alkalomból álló tavaszi 

foglalkozássorozatai: A programokat tervező és megvalósító csoport olyan művészekből 

alakult, aki feladatának tekinti a művészeti nevelést, minden érdeklődő és alkotni vágyó 

számára. A foglalkozások óvodás, kisiskolás korú gyermekek (5-10 éves kor között) részére 

ajánlott. A foglalkozássorozatok egy-egy fél éves, átfogó téma köré csoportosulnak. A 

foglakozásokat tartó alkotók is ilyen összetett módon dolgoznak munkájuk során, így ezzel 

abban segítenek, hogy a gyerekek kísérletező kedvét, érdeklődését felébresszék. A művészeti 

ágak közötti határok feloldódnak, a képek, a hangok, az ének, a mozdulatok nyelvén 

összekapcsolódnak a tevékenységek. Minden a kreatív és alkotó gondolatból indul ki: a 

gyerekek számára egy adott dolgot többféleképpen bemutatunk és megközelítünk. Ehhez 

művészeti technikák széles skáláját alkalmazzuk, összekapcsolódik az érzéki tapasztalat a 

művészi folyamattal - hiszen az alkotás is egy körforgás: az emberben a megfigyelés, a 

megértés és a továbbgondolás ritmusa ismétlődik minden kimondott szónál vagy megrajzolt 

képnél. 
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A foglakozások kéthetente szombaton, az eddig is megszokott időpontokban voltak a 

Gyermekek Házában. 

A „Varázslatos tárgyak, csodatévő szerkezetek” című tavaszi programsorozat 

bemutatása: Az Alkotóműhely foglalkozásainak témája ebben a félévben, a mesékben 

szereplő, varázserővel vagy különleges képességekkel rendelkező tárgyak bemutatása. 

Korábbi félévekben foglalkoztunk Mesehősökkel, mesés növényekkel, varázsos lényekkel, de 

közel sincs vége a sornak, mert most a mesebeli tárgyak, varázslatos szerkentyűk és a Világ 

megmentésére használatos mindenféle eszközök történeteivel folytatjuk a mesés félévek 

sorozatainkat. Ebben a félévben ajánljuk a Hetedhét Utazási Iroda által szervezett útjainkat, 

mert így széltében és hosszában bejárjuk a Határtalan  

 

Mesebirodalmat hétmérföldes csizmában vagy boszorkány seprűn lovagolva, akár egy repülő 

szőnyeg hátán. Sok játékkal, közös alkotással, rajzolással, kézműves munkákkal, applikációs 

technikákkal dolgozunk.  

A foglakozások időtartama: 10 órától 12 óráig, azaz egy alkalom 2 óra azaz 2 × 60 perc. Egy 

foglakozást két oktató vezet a csoport tagjai közül. 

 

Vasútmodellező klub 

12 éves kortól várjuk a fiatalokat és azokat a felnőtteket, akiket érdekel a vasúti közlekedés 

témája, a terepasztal építés és vezérlés; tereptárgyak építése és kivitelezése, modelljárművek 

javítása és karbantartása. 

Vezeti: Bulkai Lajos biológia - technika szakos tanár. 

Ideje: hetente péntek 15.30 -19.30 óra. 

 

Csillagász klub 

7-8. osztályosoknak, középiskolásoknak és felnőtt érdeklődőknek egyaránt ajánljuk. 

Ideje: páratlan heteken, péntek 18 – 19.30 óra. 

Vezetik: a Magyar Csillagászati Egyesület Győri Helyi Csoportjának tagjai. 

A részvétel díjtalan. 
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Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének klubfoglalkozásai, előadásai 

Az egyesület havonta egy alkalommal szervezi találkozóit. Az országos egyesület fő céljai 

(alapszabályunkból kiollózva): a pozsgás (szukkulens) növények gyűjtési és termesztési 

tevékenységének előmozdítása, népszerűsítése, ismeretterjesztése, oktatása és támogatása.  

A magyarországi gyűjtemények minőségi és mennyiségi gyarapítása, a gyűjtők szervezett 

formában való összefogása és ismereteinek bővítése. Természetvédelem keretén belül a 

pozsgásnövények természetvédelme, a veszélyeztetett fajok védelme, magról nevelése, 

szaporítása, a kipusztulás megakadályozása érdekében, a Washingtoni Egyezmény 

betartatásával. 

Ideje: minden hónap második csütörtök délutánján, 18 – 20 óra. 

A részvétel díjtalan. 

 

Győri Batyu Klán Babahordozó Klub 

Célunk elsősorban a babahordozás, igény szerinti szoptatás, és a válasz kész gondoskodás 

megismertetése a babát váró és kisgyermekes családokkal. A klubban lehetőséget biztosítunk 

a különböző hordozó fajták kipróbálására és kölcsönzésére, valamint a fent említett témákban 

könyvek kölcsönzésére is. Elérhetőség: www.batyuklan.hu 

Ideje: minden hónap első szerda 9 – 13 óra. 

A részvétel ingyenes.  

 

Kerámia szakkör 

A szakkörbe azokat a gyerekeket és felnőtteket várjuk, akik szeretnének megismerkedni az 

agyaggal, annak különféle megmunkálási technikájával, az agyagtárgyak sokféle díszítési 

módjával és a korongozással. Kezdőknek és haladóknak ajánljuk ezt a szakkört. A 

résztvevőket 9 éves kortól várjuk. 

Ideje: hetente kedd 16 órától. 

Vezeti: Varga Judit keramikus művész, tanár. 
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Kosárfonó szakkör 

Aki érezte már egyszer is az ázó fűzfavessző illatát, abban örökké él a vágy, hogy kosarat 

kössön belőle. Kezdők és haladók is elmélyedhetnek a kosárfonás rejtelmes világában. 

14 éves kortól lehet a csoportba jelentkezni. 

Ideje: hetente csütörtök 16 – 19.30 óra. 

Vezeti: Judák Ambrus kosárfonó mester, Pokorádi Ágnes kosárfonó 

 

Origami klub 

A foglalkozásokon lehetőség van új modellek tanulására; szakkönyvek, folyóiratok cseréjére; 

a papírhajtogatásban szerzett tapasztalatok kicserélésére; az ünnepek előtti készülődésre; 

ajándék- és dekorációs tárgyak készítésére. 

Papírhajtogatást kedvelő felnőttek és középiskolások jelentkezhetnek. 

Vezeti: Huszthy Beatrix kézműves oktató. 

Ideje: havonta egy alkalommal, az adott hónap első péntek délutánján 16-18 óra. 

 

Portré szakkör 

„ A portré a lélek grafológiája” – ajánljuk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

A szakkör résztvevői megismerkednek különféle rajzeszközökkel és alkalmazásukkal (pl. 

ceruza, szén, akvarell stb.) 

Ideje: hetente kedd 16.30 – 18 óra. 

Vezeti: Horváth Éva portréművész. 

 

Fotó tanfolyam – Fényfogók Fotóműhely 

Csoportunkba azok a fiatalok és felnőttek járnak, akiket érdekel a digitális fotózás, akik 

szeretnének tudatosan fotografálni, és szakmai segítséggel kipróbálni a fotózási lehetőségek 

sokaságát, külső és belső helyszíneken. Biztosítjuk a csoport közös bemutatkozását, 

kiállításokon és az intézmény honlapján elérhető galériában. Saját fényképezőgép alapfeltétel. 

Ideje: hetente szerda 15 – 17 óra. 

Vezeti: Pillák István fotográfus. 
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Arrabona Diákszínpad kis csoportja 

Az idejárók drámákat, verseket állítanak színpadra, téli és nyári képzéseken, táborokon 

vesznek részt, miközben közösséggé alakulnak, barátokra lelnek. 

Ideje: szerda 16 – 18 óra. 

Vezeti: Balla Richárd. 

 

Arrabona Diákszínpad középső csoportja 

Ideje: csütörtök 17-19 óra. 

Vezeti: Balla Richárd. 

 

Arrabona Diákszínpad nagy csoportja 

Ideje: szombat 10-13 óra. 

Vezeti: Fekete Anikó. 

 

 Impró 

Az Import Impró Társulat nyitott, elsősorban felnőttek számára meghirdetett csoportja. 

A foglalkozások során minden résztvevőnek lehetősége nyílik arra, hogy játsszon.  

A rögtönzéses gyakorlatok mellett alapvető színjátékos és dramatikus játékok mentén 

ismerkedhetnek meg az improvizáció világával. 

Ideje: kedd 18 – 20 óra. Vezeti: Varjú Nándor. 

 

Jóga Szabó Lajossal 

Csoportunkba felnőtteket és középiskolásokat egyaránt várunk. Az oktató számára a jóga nem 

csak mozgás, hanem életforma is. A csoportba járók jó hangulatra, nyugodt, kellemes 

légkörre számíthatnak. A jóga segítségével mindenki harmóniát teremthet önmagában. 

Ideje: hétfő 18-20 óra. 

 

Jóga Dankowskyné Baranyai Hajnival 

Életkortól függetlenül ajánljuk mindenkinek, aki módszert keres a mai rohanó világban  

a testi – lelki harmónia eléréséhez, egészségének megőrzéséhez vagy visszaszerzéséhez. 

Ideje: szerda 17.45 – 19.45 óra. 
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Rába Néptáncegyüttes  

16 éves kortól várják a táncosokat. 

Ideje: péntek 18 – 21 óra. 

Együttes vezetők: Antal Áron, Delbó Eszter. 

 

Rábca aprók - néptánc 

Jelentkezés 5 éves kortól. 

Ideje: szerda 17.15 – 18.15 óra. 

Vezeti: Delbó Eszter. 

 

Rábca csoport  - néptánc 

Óvodások és 8 – 12 évesek jelentkezését várják. 

Ideje: kedd 16.30 – 18 óra; péntek 16 – 18 óra. 

Vezeti: Delbó Eszter, Zoller Tamás. 

 

Rege csoport – néptánc 

Ideje: kedd 15-16.30 óra; szerda 15-16.30 óra; csütörtök 14.15- 15.45 óra; péntek 14.15 – 

15.45 óra ; szombat 9-12 óra. 

Vezeti: Vrábel-Wehrer Krisztina és Vrábel János. 

 

Etalon – Ritmic team 

4 éves kortól várják a jelentkezőket. Korosztályok: kezdők, versenyzők: mini, gyerek, junior 

korosztályban. Lehet csak hobbi szinten táncolni, az ügyesebbek versenyezhetnek is. 

Ideje: kedd 18 – 20 óra; szerda 16 – 17.15 óra; csütörtök 16 – 19 óra.  

Vezeti: Inhaizer Petra. 
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Horgolás tanfolyam 

Ismerkedés a horgolás technikájával. Horgolt tárgyak, kiegészítők, trendi és retró ékszerek, 

táskák, gallérok és egyéb díszek készítése. 

Ideje: kéthetente kedd 16.30 – 18.30 óra. 

Vezeti: Kovácsné Bognár Margit kézműves- és horgolásoktató. 

 

Tanuljunk játékosan angolul! 

Cél, hogy a 6-10 éves gyerekek vidám feladatokon, játékokon, bábozáson, mondókákon, 

verseken és dalokon keresztül tanulják a nyelvet. Nem írunk, és nem olvasunk. Kizárólag 

angolul szólok a gyerekekhez, hiszen így ragad a gyerekekre a legjobban a tudás. 

Ideje: szerda 17-18 óra. Vezeti: Tóth Nina Alice. 

 

Baba-mama programok 

Kedden KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA 

Fél óra göcögés, höcögés, kacagás élő énekszóval és hangszerjátékkal színesítve, 0-3 éves 

korú gyerekeknek, és szüleiknek. Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus  

Kedden és csütörtökön 10.15- 10.55 óra és 11- 11.40 óra 

 KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA 

1-4 éves gyerekek és szüleik részére! Kerekítő Manó bábjeleneteivel, ölbéli játékokkal, 

furulyaszóval, gitárral és tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat.  

Vezeti: Töreky Zsuzsanna zenepedagógus.  

 

Szerdán délután 

KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA 

1-4 éves gyerekek és szüleik részére! Kerekítő Manó bábjeleneteivel, ölbéli játékokkal, 

furulyaszóval, gitárral és tornaszeres játéktérrel várom a kicsiket és nagyokat. Vezeti: Töreky 

Zsuzsanna zenepedagógus.  

Aranykapu koncert 

0-6 éves korú gyerekeknek és szüleiknek  

Zenés, mondókás félóra nagybőgő-, gitár- , harangjáték és zongorakísérettel. Énekel és a 

foglalkozást vezeti: Töreky Zsuzsi – zenepedagógus.  

Közreműködők: Kiss Krisztián és Lőrincz Tamás - zenészek  
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Egyéb csoportjaink 

Nyugdíjasok Belvárosi Klubja 

Városi Nyugdíjas Klub 

Gyógytorna nyugdíjasoknak 

Győri Fotóklub (2 csoport) 

Kisalföld Táncegyüttes 

Magyar Évezredek Klub 

Foltvarró Klub (2 csoport) 

 

6. Felnőttképzés, felnőtt műhely 
120 órás Játszóház - és kézművesfoglalkozás-vezetői tanfolyam 

Akkreditált tanfolyamunkat pedagógusoknak és közművelődésben dolgozó szakembereknek 

ajánljuk. 

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a játszóházak, kézműves foglalkozások 

vezetésének ismereteit, gyakorlati tudnivalóit. Programunk népszerűségét mutatja, hogy a 

résztvevők nemcsak a megyéből, hanem már a régióból is érkeznek. 

Oktatott tevékenységi formák: 

Fonás, szövés csuhé munkák, gyertyaöntés, gyertyamártás, papírmunkák, tojásfestés, 

tojásírás, textil és bőr, népi fazekasság, selyemfestés, origami, gyöngyfűzés, hangszerkészítés, 

nemezelés, batikolás, kosárfonás, újrahasznosítási ötletek, néprajzi alapismeretek, játszóház 

vezetői alapismeretek. 

Időpont: 2014. február - október 

                                                                       

Felnőtt kézműves Műhely  

Azokat a fiataloknak és felnőtteket, akiket érdekelnek a Gyermekek Házában működő 

népszerű kézműves tevékenységek, és szívesen szánnak időt arra, hogy egyedi, saját készítésű 

és színvonalas kézműves tárgyakat készítsenek maguknak vagy családtagjaiknak, barátaiknak 

felnőtt kézműves műhelyt szerveztünk. 

GYÖNGYFŰZÉS: SEHEREZÁDE KARKÖTŐ KÉSZÍTÉSE 

 Foglalkozásvezető: Simon Mária 

2014. február 7. péntek 16.00-20.00 
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AGYAGOZÁS ÉS KERÁMIA I. - Marokedény készítés, mintázás, edényépítés várja 

mindazokat a kedves érdeklődőket, akik erre a foglalkozásra érkeznek. A második 

alkalommal a tárgyak díszítése, festése történik, ezért mind a két alkalommal ugyanazokat a 

résztvevőket várjuk. Második alkalom: 2014. március 7. Foglalkozásvezető: Varga Judit 

keramikus szakoktató. 

2014. február 14. péntek 16.00-20.00 

TŰZZOMÁNC ÉKSZER KÉSZÍTÉSE - Ezzel a ritkán látott technikával ismerkedhet 

meg a látogató, medált, gyűrűt, karkötőt, kisebb ékszereket készíthet - 3 

db saját tervezésű ékszer elkészítésére lesz lehetőség. Foglalkozásvezető: 

Marosi Katalin, kézműves-oktató.  

2014. február 21. péntek 16.00-20.00 

KŐBEFOGLALÁS ÉS MEDÁLKÉSZÍTÉS - Szebbnél szebb ásványok gyönggyel történő 

"körbevarrását" tanulhatják meg az érdeklődők ezen a délutánon.  

Foglalkozásvezető: Kokas Éva gyöngyékszer készítő.  

2014. február 21. péntek 16.00-20.00 

ÉKSZERHORGOLÁS: GYŰRŰ KÉSZÍTÉSE  

Foglalkozásvezető: Lengyel Anikó kézműves oktató 

2014. február 28. péntek 16.00-20.00 

FOLTVARRÁS: TEXTIL ÉKSZEREK ÉS KIEGÉSZÍTŐK VARRÁSA  

A foltvarrás remek hobbi és hasznos időtöltés. Ezen a délutánon a technika alapjaival 

ismerkedhetsz meg. Foglalkozásvezető: Zugmanné Ilike foltvarró.  

2014. február 28. péntek 16.00-20.00 

GYÖNGYHORGOLÁS - Foglalkozásvezető: Kokas Éva gyöngyékszer készítő. 

2014. március 7. péntek 16.00-20.00 

GYÖNGYFŰZÉS: CSIKÓHAL I. - Egy különleges technikával nagyon látványos medált 

készítünk. Foglalkozásvezető: Párizs Mónika gyöngyékszer készítő.  

2014. március 7. péntek 16.00-20.00 

AGYAGOZÁS ÉS KERÁMIA II. - A februárban megkezdett munka folytatása: 

marokedény festése, mintázás, díszítése, edények, tárgyak mázazása. 

Foglalkozásvezető: Varga Judit keramikus szakoktató.  

2014. március 14. péntek 16.00-20.00 

DECOUPAGE TECHNIKA - Saját tervezésű és kivitelezésű mintával díszített teás doboz, 

cukorkatartó, ékszertartó elkészítésére ad lehetőséget ez az alkalom a decoupage technika 

megismerése, elsajátítása után. 
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Foglalkozásvezető: Bedi Eszter kézműves-oktató.  

2014. március 14. péntek 16.00-20.00 

GYÖNGYFŰZÉS: CSIKÓHAL II. - A korábban elkezdett medál folytatása és befejezése, 

mindkét alkalommal ugyanazokat a résztvevőket várjuk. 

Foglalkozásvezető: Párizs Mónika gyöngyékszer készítő.  

2014. március 21. péntek 16.00-20.00 

KREATÍV ALBUMKÉSZÍTÉS - A Scrapbook technika megismerése és kipróbálása. 

Foglalkozásvezető: Fazekas Antónia kézműves oktató.  

2014. március 28. péntek 16.00-20.00 

TŰZZOMÁNC ÉKSZER KÉSZÍTÉSE - Ezzel a ritkán látott technikával ismerkedhet 

meg a látogató, medált, gyűrűt, karkötőt, kisebb ékszereket készíthet – 3 db saját tervezésű 

ékszer elkészítésére lesz lehetőség. Foglalkozásvezető: 

Marosi Katalin, kézműves-oktató.  

2014. március 28. péntek 16.00-20.00 

GYÖNGYFŰZÉS: ESTRELLA GYŰRŰ   

Foglalkozásvezető: Simon Mária gyöngyékszer készítő.  

2014. április 4. péntek 16.00-20.00 

GYÖNGY: KARKÖTŐ PEYOTE TECHNIKÁVAL - A karkötőt egy kör formálásával 

alakítjuk ki. Két oldalról körbe haladva peyote technikával dolgozunk, fogyasztással alakítjuk 

ki a karkötőt. A 11 egységből álló karkötő átmérője 7,5 cm. Az egységek száma a csukló és 

kézfej méretének megfelelően változtathatóak.  Foglalkozásvezető: Simon Mária 

gyöngyékszer készítő. 

2014. április 4. péntek 16.00-20.00 

FOLTVARRÁS: HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS, CSIBÉK ÉS TOJÁSOK VARRÁSA  

Foglalkozásvezető: Zugmanné Ilike foltvarró.  

2014. április 11. péntek 16.00-20.00 

HORGOLÁS: HÚSVÉTI DEKORÁCIÓ  

 Foglalkozásvezető: Kovácsné Bognár Margit horgolás oktató.  

2014. április 11. péntek 16.00-20.00 

HÚSVÉTI MÉZESKALÁCS SÜTÉS: NYUSZIK ÉS TOJÁSOK - Finom illatos 

mézeskalácsot lehet ezen a napon sütni, díszíteni magokkal.  

Foglalkozásvezető: Kárpáti Erika mézeskalács készítő 

2014. április 18. péntek 16.00-20.00 

TOJÁSFESTÉS: VIASZOLÁS, MARATÁS  
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Foglalkozásvezető: Kóczánné Ács Szilvia tojásíró.  

2014. április 18. péntek 16.00-20.00 

TŰZZOMÁNC ÉKSZER KÉSZÍTÉSE - Ezzel a ritkán látott technikával ismerkedhet meg 

a látogató, medált, gyűrűt, karkötőt, kisebb ékszereket készíthet – 3 db saját tervezésű ékszer 

elkészítésére lesz lehetőség.  

Foglalkozásvezető: Marosi Katalin, kézműves-oktató.  

2014. április 25. péntek 16.00-20.00 

ANYÁK NAPI MÉZESKALÁCSSÜTÉS: SZÍV ÉS VIRÁG -  Az Anyák Napja 

közeledtével illatos mézeskalácsot lehet sütni, díszíteni magokkal, mázakkal. 

Foglalkozásvezető: Kárpáti Erika mézeskalács készítő.  

2014. április 25. péntek 16.00-20.00 

PAPÍRSZÖVÉS - Papírszövést készíthetünk újrafelhasznált anyagokból, újságból, 

magazinok színes lapjaiból és alkalmazhatjuk karkötő, öv, kistáska vagy fülbevaló 

készítésnél. Az újságszövéssel készült tárgyak különleges kiegészítőkké válnak, és nagyon jól 

feldobják megjelenésünket a színes csíkokból szőtt felületek. Foglalkozásvezető: Móricz 

Enikő kézműves-oktató.  

2014. május 2. péntek, május 9, 16.00-20.00 

Foglalkozásvezető: Fazekas Antónia kézműves oktató.  

2014. május 2. péntek 16.00-20.00 

GYÖNGYFŰZÉS: MODIGLIANI MEDÁL  

 Foglalkozásvezető: Párizs Mónika gyöngyékszer készítő.  

2014. május 9. péntek 16.00-20.00 

TŰZZOMÁNC ÉKSZER KÉSZÍTÉSE - Ezzel a ritkán látott technikával ismerkedhet meg 

a látogató, medált, gyűrűt, karkötőt, kisebb ékszereket készíthet  

Foglalkozásvezető: Marosi Katalin, kézműves-oktató.  

2014. május 16. péntek 16.00-20.00 

GYEREKNAPI MÉZESKALÁCS FINOMSÁGOK SÜTÉSE - Ezen a délutánon egy 

csomagnyi apró figura készítésére lesz lehetőség.  

Foglalkozásvezető: Kárpáti Erika mézeskalács készítő.  

2014. május 16. péntek 16.00-20.00 

MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS: ZENÉRE FESTÉS - Rövid élőzenei 

részleteket meghallgatva akvarellfestékkel és krétával fogjuk megjeleníteni a dallamokat. A 

hangok keltette érzések, benyomások visszatükrözése lesz a célunk, amit különféle méretű 

papírokon egyszerű színekkel és nonfiguratív képekben fogalmazunk meg.  
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Foglalkozásvezető: Kolozsváriné Váray Ibolya iparművész, tanár.  

2014. május 23. péntek 16.00-20.00 

GYÖNGYFŰZÉS: ADAGIO GYŰRŰ  

 Foglalkozásvezető: Simon Mária gyöngyékszer készítő 

2014. október 3. péntek 16.00-20.00 óra 

Karácsonyi csillag gyöngyből I. 

Gyönyörű karácsonyfadíszt lehet készíteni ezen a napon gyöngyből. 

Foglalkozásvezető: Simon Mária gyöngyékszer készítő 

2014. október 10. péntek 16.00-20.00 óra 

Tűzzománc ékszer készítése 

Ezzel a ritkán látott technikával ismerkedhet meg a látogató, medált, gyűrűt, karkötőt, kisebb 

ékszereket készíthet - 3 db saját tervezésű ékszer elkészítésére lesz lehetőség. 

Foglalkozásvezető: Marosi Katalin, kézműves oktató 

2014. október 10. péntek 15.00-20.00 óra 

Medálkészítés kőbefoglalás technikával 

Szebbnél szebb ásványok gyönggyel történő „körbevarrását” tanulhatják meg az érdeklődők 

ezen a délutánon. A varrás peyote technikával történik. A technika megtanulása kb. 5 órát 

vesz igénybe!  

Foglalkozásvezető: Kokas Éva gyöngyékszer készítő 

2014. október 17. péntek 16.00-20.00 óra 

Foltvarrás 

A foltvarrás remek hobbi és remek időtöltés. Ezen a délutánon a technika alapjaival 

ismerkedhetsz meg. Zipzáras neszesszer készíthető „nagymama virágoskertje” díszítéssel. 

Amit hozni kell, alapvető kézi varró felszerelés: varrótű, gombostű, cérna, olló, jegyzetfüzet. 

Foglalkozásvezető: Zugmann Miklósné Ilike 

2014. október 17. péntek 16.00-20.00 óra 

Gyöngyhorgolás 

Foglalkozásvezető: Kokas Éva gyöngyékszer készítő 

2014. október 31. péntek 16.00-20.00 óra 

Nyújtott szív készítése gyöngyből 

Egy nagyon szép, medálként viselhető nyújtott szív alakot fűzhetünk kása és csiszolt gyöngy 

felhasználásával. 

Foglalkozásvezető: Párizs Mónika gyöngyékszer készítő 

2014. október 31. péntek 16.00-20.00 óra 
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Ékszerhorgolás 

Ékszerhorgolás - "Csavart" fülbevaló és karkötő készítése horgolással. 

Foglalkozásvezető: Lengyel Anikó kézműves oktató 

2014. november 7. péntek 16-20 óra 

Karácsonyi csillag gyöngyből II. 

Egy újabb karácsonyfadíszt lehet készíteni ezen a napon gyöngyből. 

Foglalkozásvezető: Simon Mária gyöngyékszer készítő 

2014. november 7. péntek 16-20 óra 

Nyaklánc, karkötő tűnemezeléssel 

Az apró gyöngyök, színes hímzőfonalak és a színes gyapjú türelmes szerelmeseit várjuk erre a 

programra. 

Foglalkozás vezető: Fazekas Antónia kézműves oktató 

2014. november 14. péntek 16-20 óra 

Piggy medál 

Egy szép medál elkészítésére lesz ezen a délutánon lehetőség. 

Foglalkozásvezető: Párizs Mónika gyöngyékszer készítő 

2014. november 14. péntek 16-20 óra 

Bőrékszer készítés  

Domborított bőr fülbevaló és medál készítése. 

Foglalkozásvezető: Hanny Renáta bőrdíszműves 

2014. november 21. péntek 16-20 óra 

Textil karácsonyfadíszek  

A karácsonyi készülődés jegyében karácsonyfadíszeket készítünk a foltvarrás technikájával. 

Amit hozni kell, alapvető kézi varró felszerelés: varrótű, gombostű, cérna, olló, jegyzetfüzet. 

Foglalkozásvezető: Zugmann Miklósné Ilike 

2014. november 21. péntek 16-20 óra 

Bőrékszer készítés  

Fonott és szegecselt karkötő készítése 

Foglalkozásvezető: Hanny Renáta bőrdíszműves 

2014. november 28. péntek 16-20 óra 
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Papírmasé angyalka I. 

Egyszerű, de különleges technikával szárnyas angyalokat készítünk az ünnepek közeledtével. 

Ragasztásra, domborításra, festésre fel! 

Foglalkozásvezető: Fazekas Antónia kézműves oktató 

2014. november 28. péntek 16-20 óra 

Tűzzománc ékszer készítése 

Ezzel a ritkán látott technikával ismerkedhet meg a látogató, medált, gyűrűt, karkötőt, kisebb 

ékszereket készíthet - 3 db saját tervezésű ékszer elkészítésére lesz lehetőség. 

Foglalkozásvezető: Marosi Katalin, kézműves oktató 

2014. november 28. péntek 16-20 óra 

Horgolt karácsonyfadíszek 

Foglalkozásvezető: Lengyel Anikó kézműves oktató 

2014. december 5. péntek 16-20 óra 

Tile karkötő készítése 

Egy újabb technikával ismerkedhetnek meg a gyöngyfűzés iránt érdeklődők. 

Foglalkozásvezető: Párizs Mónika gyöngyékszer készítő 

2014. december 5. péntek 16-20 

Papírmasé angyalka II. 

Azokat várjuk, akik november 28-án elkezdték az angyalka készítését.  

Foglalkozásvezető: Fazekas Antónia kézműves oktató 

2014. december 12. péntek 16.00-20.00 óra 

Karácsonyi mézeskalácssütés 

Finom illatos mézeskalácsot lehet ezen a napon sütni, díszíteni magokkal.  

Foglalkozásvezető: Kárpáti Erika mézeskalács készítő 

2014. december 12. péntek 16-20 óra 

Függönykarika befoglalása gyönggyel 

Egy újabb különleges technikával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

Foglalkozásvezető: Simon Mária ékszerkészítő 

2014. december 12. péntek 16-20 óra 

Karácsonyi ajándékok készítése bőrből  

Kulcstartó, lap-pénztárca és választható ékszer készítése 

Foglalkozásvezető: Hanny Renáta bőrdíszműves 
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Szakmai együttműködés - szakmai gyakorlat 

Az Nyugat - magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar hallgatói közül sokan szakmai 

gyakorlatukat intézményünkben töltik. Részt vesznek programjaink szervezésében, 

előkészítésében, lebonyolításában, segítenek az épület dekorálásában. 

Az ő munkájuk koordinálása, értékelésük elkészítése, a munkájukra való odafigyelés sok 

energiát követelő, de részünkről szívesen végzett munka.  

Egész éves munkánk során körülbelül 50-100 főiskolai hallgatóval kerülünk kapcsolatba. 

Néhány éve már a Széchenyi István Egyetem szociális munkás hallgatóival is szervezünk 

közös programokat. Segítjük őket szakmai programjaik kidolgozásában, megvalósításában.  

 

 

7. Városi fesztiválok, nagyrendezvények 
Kormos István Városi Versmondó Verseny 

2014. február 22-én kerül4 megrendezésre az elődöntő, 9-12 óráig a Gyermekek Házában. 

Iskolánként 2 fő alsó, valamint 2 fő felső tagozatos tanuló jelentkezését vártuk, akik iskolájuk 

képviselőjeként vettek részt a versenyen. 

A zsűri döntése alapján korosztályonként 15 fő tanuló került a 2014. április 11. (péntek) 14 

órakor kezdődő döntőre. 

 

Kölyök Komédiások Fesztiválja 

A Gyermekek Háza hagyományosan, minden évben bemutatkozási lehetőséget kínál Győr és 

Győr környéki város általános iskoláskorú diákszínjátszó csoportjai részére, ahol a gyerekek 

és a csoportvezető tanárok kölcsönösen tájékozódhatnak az idei évad produkcióiról, új 

kapcsolatokat alakíthatnak ki, a meglévőket tovább mélyíthetik, továbbá együtt 

játszhatnak/alkothatnak. 

A tavalyi évhez hasonlóan június 14-én szerveztük a fesztivált, amikor a többi szakmai 

fesztivál, találkozó már lezajlott, így a csapatok már felszabadultan, verseny szituáció nélkül 

vehetnek részt a rendezvényen. Így zsűrit sem hívtunk. A hangsúly a találkozásra, a kölcsönös 

tanulásra helyeződik át, a nap programját is ehhez igazodva alakítottuk ki.  
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XXV. Nyugat-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozó szervezésében, 

megvalósításában való együttműködés. 

2014. március 28-29. 

 

Csiga - biga Palota- Óvodások Összművészeti Fesztiválja 

Időpont: 2014. április 5. 10-12 óráig, helyszín: Gyermekek Háza 

Győri óvodás korú gyermekek jelentkeztek, akik szeretnek rajzolni, énekelni, verset mondani. 

Lehetett versmondással, kedvenc dallal, valamint szép rajzokkal jelentkezni. Ezen a délutánon 

miután meghallgattunk minden kis jelentkezőt és megnéztünk minden gyönyörűséges képet, 

egy jót játszottunk, énekeltünk. 

 

A Hímes Tojás Napja  

Az elmúlt évek hagyományai alapján az eddigi hímes tojás kiállítást kibővítve ebben az évben 

is megrendeztük a Hímes Tojás Napját, a kiállítás mellett ügyességi játékokkal, bábszínházzal 

szórakoztattuk a nagyérdeműt, valamint játszóházakat tartottunk, ahol az érdeklődők 

megismerkedhettek a tojásfestés rejtelmeivel, s egyéb húsvéthoz kötődő kézművességekkel, 

népszokásokkal. 

Időpont: 2014. március 30. 10.00-16.00 

Mesesziget - Gyereknapi program 

Gyereknapi programunk fő témája környezetünk megismerése és védelme volt.  

Rendezvényünk minden elemével igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek minél 

jobban megismerjék a minket körülvevő világot!  

Ennek érdekében régi kézműves hagyományokat elevenítettünk fel, eldobásra ítélt tárgyakból 

hasznos ajándékokat készítettünk, szigetközi meséket hallgattunk, szélmalmot építettünk, öko 

lábnyomot mértünk, érdekes kísérleteket végezünk, sárkányhajóztunk, óriás társasokkal 

játszottunk, bűvészkedtünk, közben szép dalokat és meséket hallgattunk és néztünk a 

színpadon. 

Időpont: május 25. 10-19 óra 

 

Szent László Napi Históriás Játékok – játszóházi programok:  

Időpont: 2014. június 28-29.  

Helyszín: Győr, Bisinger-sétány 
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Családi délután kézművességgel, játékos ismeretterjesztéssel, fiataloknak, gyerekeknek, 

családoknak. 

A program a Győri Művészeti és Fesztivál Központtal együttműködésben valósult meg. 

 

A Népmese Napja és Háznyitogató   

Időpont: 2014. szeptember 27. 10-18 óráig helyszín: Gyermekek Háza 

Hagyományosan szeptemberben került megrendezésre nyárzáró és évadnyitó programunk, 

melyen ízelítőt adtunk az új évad programjaiból, a szakkörök, művészeti csoportok 

munkájából. Bemutattuk az érdeklődőknek új és hagyományosan megszervezésre kerülő 

tevékenységeinket, s lehetőséget adtunk a kipróbálásra. Ebben az évben e programunk egyben 

a Népmese Napja is volt, melyben Benedek Elekre emlékeztünk születésnapja alkalmából. 

Kézműves foglalkozáson a gyerekek készíthettek meseszép tárgyakat, megajándékoztuk a rajz 

és meseíró pályázat általunk legjobbnak ítélt alkotásait, és végül közösen meséket hallgattunk. 

 

Győri Könyvszalon 

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térrel közös programban kreatív 

játszóházakat, egyéb gyermekprogramokat tartottunk, a Könyvszalon aktuális témájához 

kapcsolódóan. Részt vettünk a helyszín dekorálásában.  

Időpont: 2014. október  

 

8. Szünidei programok 
Programok a tavaszi, őszi, téli szünidőben 

Az ünnepekhez, évfordulókhoz, évszakokhoz kapcsolódó tematikájú játszóházi 

foglalkozásokat szerveztünk. 7 – 12 éves gyerekeket vártunk. 

 

Tavaszi szünidő: húsvétváró játszóházak - ünnepi dekorációs kellékek készítése 

Ideje: 2014. április 17. 18. 10-12 óra 

Vezetik: a Gyermekek Háza munkatársai – alkalmanként 2-2 helyszínen 

Részvételi díj: 600 Ft/fő/alkalom 

Őszi szünidő: játszóházi foglalkozások – játékszerek, dekorációk készítése 

Ideje: 2014. október 27-31. 10-12 óra - programjainkat az iskolák őszi szünetéhez igazítottuk 

Vezetik: a Gyermekek Háza munkatársai. 

Részvételi díj: 600 Ft/fő/alkalom. 
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Téli szünidő: „Lámpást viszek” karácsonyváró délután – játszóház, zenés műsor 

Ideje: 2014. december 20. 15-19 óra. 

Vezetik: a Gyermekek Háza munkatársai és meghívott előadó. 

 

Hajci-hő-ség  programok a nyári szünidőben 

Játszóházi programok 

„Egyszer volt, hol nem volt…” – a játékos délelőttök keretében megismerkedtünk  

egy - egy magyar népmesével, és a történethez kapcsolódva kézműveskedtünk. 

Időpontok: 2014. június 18. 25. (szerda) 10-12 óra. 

                  2014. július 2. 9. 16. 23. (szerda) 10-12 óra. 

                  Alkalmanként 2 helyszínes játszóházi foglalkozások. 

Vezetik: a Gyermekek Háza munkatársa és a 120 órás játszóház- és kézműves foglalkozás- 

vezetői tanfolyam hallgatói – 3 alkalom x 2 fő.  

Vezetik: a Gyermekek Háza kézműves oktatói       

Csillagászati programok 

Előadással egybekötött távcsöves bemutatók a Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgálóban. 

/ Győr, Egyetem tér 1. K/3-as kollégiumi épület / 

A programokon a korlátozott létszám miatt, csak azokat tudtuk fogadni, akik előzetesen 

bejelentkeztek a Gyermekek Háza 06 / 96 / 312-120-as telefonszámán. Családi programként 

ajánlottuk a késői kezdési időpont miatt. 

Ideje: 2014. június – 1 alkalom; 2014. július - 2 alkalom. 

Vezetik: a Magyar Csillagászati Egyesület Győri Helyi Csoportjának tagjai. 

 

Tanfolyamok és táborok a nyári szünidőben 

A korábbi évekhez hasonlóan 2014 nyarán is szerveztünk félnapos tanfolyamokat és egész 

napos táborokat. Könnyebbséget jelent a szülőknek, ha gyermeküket biztonságos helyen, 

érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységet biztosító, tematikus tábori és tanfolyami 

csoportokban helyezhetik el. A különféle fejlesztő tevékenységek közben, közösségben 

szerezhettek a gyerekek maradandó, kellemes élményeket a nyári szünidő azon részében, 

amíg szüleik dolgoztak. 
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Táborainkat 2014. június 16-tól  július 25-ig, hat tábori hétre terveztük, óvodás, általános – és 

középiskolás, valamint felnőtt korosztály számára.  

Részvételi díj: - tábor 17.000 Ft/hét; kézműves tábor:19.000 Ft/hét, tanfolyam 8.000 Ft/hét 

Meghirdetésre kerülő tanfolyamok:  

- Gyöngyfűző 

- Sakk 

- Kerámia (2 csoportban) 

- Puha műhely (textiles) 

Meghirdetésre kerülő táborok: 

- Kézműves 

- Arrabona színjátszó    

- Nyomkereső apacs-csapat (indián) 

- Csicsergő-mocorgó (óvodás, 2 csoportban) 

- Játssz kreatívan! 

- Tartalmas tábor 

- Kosárfonó 

- 120 órás játszóház- és kézműves foglalkozásvezetői tanfolyam tábora 

 

Szent László királyunk udvarában 
Építőjátszótér, nyári, 3 hetes, napközis tábor  

Az építőjátszótér koncepciója az élményszerű pedagógia keretein alapszik. A projekt egy 

meghatározott időszakra olyan teljesen más – a természet nyújtotta – élmény és 

észlelési/érzékelési területet kínál a gyerekeknek, ahol a gyermek valamit átél és elér, 

melyben gyerekek működnek együtt, csoportként, tanácsokat adnak és kapnak egymástól. 

 

Ez a nyári, napközis jellegű táborozási forma Németországban és több Skandináv országban 

nagyon elterjedt. A Gyermekek Háza munkatársainak több mint 10 évre visszanyúló 

kapcsolata van a németországi Koblenz városában működő Jugendkunstwerkstattal, amelyik a 

miénkhez hasonló intézmény. 

1999 és 2003 között rendszeres cserekapcsolatot bonyolítottunk le, az egyik évben koblenzi 

gyerekek táboroztak velünk Magyarországon, minden második évben a Gyermekek Háza egy-

egy csoportjával részt vehettük az említett „Bauspielplatzon”, amit német kollégáink 

szerveztek a város gyermekei számára. 
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2002-ben, hogy a projektet még jobban tanulmányozhassam, lehetőséget kaptam koblenzi 

barátainktól, hogy a tábor ideje alatt 5 hetet velük tölthettem, így részt vettem a 3 hétig tartó 

táborozáson, illetve az előkészítő és záró héten. 

Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, azzal a szándékkal működtem közre a projektben, hogy 

ezt a nagyon élményekben gazdag táborozási formát egyszer Győrben is meg tudjuk 

valósítani! 

 

Intézményünket az elmúlt évek nyári szünidejében szinte megrohamozták a szülők, a 

gyerekek, hogy számukra elérhető áron, hasznos elfoglaltságot kínáljunk. 

Így az addig a Gyermekek Háza által szervezett, nagyon népszerű „elutazós” táborokat, 

(vándortábor, különféle pihenőtáborok) felváltottuk napközis jellegű, különféle tematika köré 

szervezett táborokra (indiántábor, kézműves tábor, Robin Hood tábor), melyeket a 

Gyermekek Háza épületében tartottunk. 

Nyílván ezekkel a gyerekekkel jobb lenne egy biztonságos természeti környezetben tölteni az 

időt, mint egy kőépületben. 

 

Ezek a körülmények késztettek bennünket arra, hogy a pályázat adta pénzügyi támogatás által 

megszervezzük a László király udvarában elnevezésű építőjátszóterünket, kiválasszuk a 

megfelelő területet és 3 héten keresztül, hetente 100, összesen 300 gyerek közreműködésével, 

tematikus programmal, tartalmas, természet közeli időtöltést kínáljunk a győri 6-12 éves korú 

gyerekek számára nyári szünidejük egy részének élményszerű eltöltésére. 

 

 

9. Kiállítások, egyéb programok 
 „Mestermunkák” a felnőtt Játszóház és kézműves-foglalkozás vezetői tanfolyam 

hallgatóinak vizsgakiállítása a tanfolyam ideje alatt különféle kézműves technikákkal készült 

alkotásokból. 

Nyitva tartás: október hónapban 

„Fotószintetizáció” – a Fényfogók Fotós műhely év végi kiállítása 

A fotó tanfolyamra járó fiatalok és felnőttek válogatott fotográfiáinak bemutatása kiállítás 

formájában a Gyermekek Háza földszinti kiállítóterében. Kiállítás megnyitó: 2014. május 22. 

csütörtök 17.00 óra. A kiállítás 2014 szeptemberéig volt látogatható  
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Családi programok – születésnapi, névnapi zsúrok 

Egész évben folyamatosan, igény szerint vállaltuk születésnapi zsúrok szervezését. 

Ideje: szombat, vasárnap – a családokkal alkalmanként egyeztetett időpontban 

Helye: konyha, kuckó, pódium 

Vezetik: alkalmanként felkért foglalkozásvezetők 

 

10. Statisztika 
Pár adatot szeretnék közölni az éves statisztikai jelentésből:  

 

Tevékenység: Csoport, közösség száma: Létszám: 

Művészeti csoport 22 közösség 469 fő 

Klubok, körök, szakkörök 12 csoport 343 fő 

Képzések 1 felnőttképzés 17 fő 

Ismeretterjesztés 42 alkalom  829 fő 

Tábor 15 csoport 516 fő 

Kiállítások 4 kiállítás 2.526 fő 

Művészeti események 73 alkalom 4.720 fő 

Szórakoztató rendezvények 4 alkalom 7.530 fő 

Közösségi rendezvények 117 alkalom 7.265 fő 

Játszóházak, kézműves 

foglalkozások 

128 alkalom 7.290 fő 

Szolgáltatások (zsúrok) 22 alkalom 348 fő 

Külső szervek tevékenysége 106 alkalom 2.380 fő 

 

 

Összlátogatói létszám az intézményben 2014-ben:            34.233 Fő 
 

 

11. Minőségbiztosítás érdekében tervezett intézkedéseink:  

Partnereink körét pontosan meghatározzuk, s őket folyamatosan tájékoztatjuk a 

tevékenységünkkel kapcsolatos tudnivalókról.  
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A partnereink igényét, véleményét és elégedettségét igyekszünk folyamatosan megismerni, 

ennek érdekében adatgyűjtést végzünk. Az adatgyűjtés kérdőív, illetve személyes 

megkérdezés formájában történik, évente két alkalommal, januárban és május végén. Egyedi 

programok, tanfolyamok esetében a rendezvény, képzés végén kérjük ki a résztvevők 

véleményét. 

Partnereink igényeire folyamatosan reagálunk, javító, fejlesztő intézkedéseket teszünk. 

Folyamatosan részt veszünk szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 

egymástól való tanulást segítő hálózatszerű együttműködésekben. 

Figyelemmel kísérjük a hasonló tevékenységet folyatató intézmények munkáját, a máshol 

bevált módszereket, eljárásokat a tevékenységünk hatékonyabbá és eredményesebbé tételéhez 

felhasználjuk. 

Programjainkon értékelő lapot készítünk, mely tartalmazza a sikeres elemeket és a 

szükséges változtatásokat. 

Folyamatosan végzünk adatgyűjtést, amely az intézmény működését befolyásoló gazdasági, 

szociokulturális és más külső tényezők felmérésére és értelmezésére irányul.    

Vizsgáljuk működésünk teljesítményére vonatkozó gazdasági mutatókat, adatokat, a tervek 

teljesülésének arányát. a gyűjtött adatokat, információkat felhasználjuk az intézményi 

stratégia alakításához. 

A rendezvények szervezését segítő dokumentumokat folyamatosan elkészítjük. 

 

Közönségkapcsolat, ismertségünk növelése. 

PR munka 

Az egész év során feladatunk a meglévő kapcsolatok ápolása, a kínálkozó lehetőségek 

kihasználása, új csatornák keresése. Kollégáink segítségével színes tájékoztató füzetek 

elkészítését tervezzük, rendhagyó óráink bemutatására színes, tartalmas füzetek összeállítását 

Ezen kiadványokat, füzeteket a győri és Győr környéki iskolák számára szeretnénk eljutatni, 

továbbá a Gyermekek Házában is hozzáférhetővé tenni. Célunk a megbízható, állandó 

tájékoztatás mindenki számára, a programjaink esetében figyelemfelhívás az érdeklődőknek. 

Heti és havi programküldés a médiának, az adott program által érintett korosztálynak, email 

címlista alapján. 
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12. Pénzügyi háttér 
A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata 66.223 eFt, év végére a módosított előirányzat 

105.103 eFt-ra növekedett. 

Ebből az intézmény saját hatáskörben végrehajtott módosítása 33.752 eFt, felügyeleti szervi 

módosítás 8.011 eFt. 

 A beszámolási időszakban rendelkezésre álló pénzügyi eszközök biztosították a zavartalan 

gazdálkodást. 

Bevételi forrásaink: 

 részvételi díjak 

 tagsági díjak 

 programok belépődíjai 

 tábori részvételi díjak 

 terembérleti díjak 

 pályázati források 

 egyéb támogatási összegek 

Alkotóműhelyeinket, tanfolyamainkat, a nyári táborokat önköltséges alapon szerveztük, s 

ezen felül a lehető legtöbb pályázati lehetőség kihasználásával, támogatók megnyerésével, 

rendezvényeink hatékonyabb népszerűsítésével szeretnénk további forrásokat szerezni 

programjaink megvalósításához. Intézményünk ez évi terveivel reméljük sikerül egyrészt a 

velünk szemben fennálló igényeket kielégítenünk, másrészt új, az állandóan változó 

elvárásoknak megfelelő értékes programokkal, tevékenységi körökkel új közönséget, új 

partnereket megnyernünk. 

 

13. Pályázatok    
- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0236 ÉLMÉNYEK HÁZA – TANULJUNK JÁTSZVA! 

5.174.398 Ft 

- NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS 

HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

KEOP-6.1.0/B/11-2011-0182 Folyamatban gyerekekkel a környezet védelmében 

4.452.227 Ft 
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- NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS 

HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

KEOP-6.1.0/B/11-2011-0182 Folyamatban gyerekekkel a környezet védelmében 

4.686.163 Ft 

- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

TÁMOP 3.2.3/a-11/1-2012-0059 A VÁROS-FORMA, TÉR ÉS RITUMUS 

2.525.162 Ft 

- NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETI ÉS 

ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS 

HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

KEOP-6.1.0/B/11-2011-0182 Folyamatban gyerekekkel a környezet védelmében 

4.480.142 Ft 

- ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

TÁMOP 3.2.3/a-11/1-2012-0059 A VÁROS-FORMA, TÉR ÉS RITUMUS 

3.825.139 Ft 

Összesen: 25.143.231 Ft 

Egyéb pályázatok: 

 

- NKA 3607/01411 300.000 FT 

A NYUGAT DUNÁNTÚLI REGIOÁLIS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 

MEGRENDEZÉSÉRE 

- NKA 3618/00447 900.000 Ft 

A ZAKKANT ÉS REBELLIS CÍMŰ SZÍNHÁZI ELŐADÁS TÁJOLÁSÁRA GYŐR 

KÖRNYÉKI TELEPÜLÉSEKEN 

 

Összesen: 1.200.000 Ft 

Mindösszesen: 26.343.231 Ft 
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14. Felújítási keret 
2014-ben karbantartásra, felújításra nem kaptunk előirányzatot.  

Csak a legfontosabb festéseket, karbantartásokat tudtuk elvégezni költségvetésünk 

terhére. 

 

 

15. Személyi feltételek 
Az intézmény engedélyezett létszáma: 14 fő 

1 fő   igazgató 

1 fő   igazgató helyettes 

1 fő  gazdasági ügyintéző 

4 fő  művelődésszervező 

3 fő   információs 

1 fő   adminisztrátor 

1 fő   gondnok-technikus 

2 fő   takarító 

A szakalkalmazottak (művelődésszervezők) és a szakmai munkát segítő munkatársak 

létszáma megfelel a napi 12 órás, az évi 12 hónapos nyitva tartásnak. (Csak augusztus 

első 2 hetében vagyunk zárva, akkor történnek az intézményben a felújítások, karbantartások.)  

 

2014. január 1-től kaptunk + 1 fő információs státuszt. Év végén befogadtunk a Petőfi Sándor 

Városi Művelődési Házból 12 csoportot, így ez elsősorban az információs, a takarító és a 

gondnok-technikus kollégák feladatait növelte meg.  

A + 1 fő információs kolléga munkába állásával, biztonsággal tudjuk működtetni az 

intézményt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

16. A Gyermekek Háza 2014. évi nagyrendezvényei 
 

Dátum Rendezvény címe Helyszín 

2014. február 22. Kormos István Városi Versmondó 

Verseny elődöntő 

Gyermekek Háza 

2014. március 14. Szülők műsora Vaskakas Bábszínház 

2014. június 14. Kölyök Komédiások Fesztiválja Gyermekek Háza 

2014. március 30. 

10-16 óra 

 A Hímestojás Napja Gyermekek Háza 

2014.április 17-18. Tavaszi szünidei játszóházak Gyermekek Háza 

2014. április 5.10-13 Csiga-Biga-Palota 

Óvodások verses-mesés délelőttje 

Gyermekek Háza 

Kazinczy u. 

2014. április 11. 14.00 Kormos István Városi Versmondó 

Verseny döntő 

Gyermekek Háza 

Kazinczy u. 

2014. május 25. 

10-19 óra 

Gyereknap Győr Radó-sziget 

2014.június 28-29 Szent-László Nap  

2014. szeptember 27. 

10-18 óra 

Háznyitogató és Népmese Napja  Gyermekek Háza 

2014. okt. 

10-12 óra 

Őszi szünidei játszóházak Gyermekek Háza 

2013.december 19. 

16-19 óra 

„Lámpást viszek” Karácsonyi műsor 

játékok, mesék, kézművesség  

Gyermekek Háza 
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17.  A Gyermekek Házában működő csoportok (41 csoport) 
 

Csoport neve Vezető neve 
Arrabona Diákszínpad 

4 csoport 
Fekete Anikó 
Balla Richárd 

Bálint Bernadett 
Jóga csoport Szabó Lajos 
Jóga csoport Dankovszkyné B.Hajnalka 
Origami klub Huszthy Beatrix 

Csillagász Klub Pete Gábor 
Kerámia szakkör Varga Judit 

MOKKA - Alkotó Műhely Váray Ibolya 
Kosárfonás Judák Ambrus 

Vasútmodellező klub Bulkai Lajos 
Fotó tanfolyam Pillák István 

Horgolás tanfolyam Kovácsné Bognár Margit 
Felnőtt kézműves Klub Kokas Éva 

Kerekítő Mondókás Móka és  
Kerekítő Bábos Torna 

Törekyné Nagy Zsuzsa 

Győri Batyu Klán Babahordozó Klub Tajti Zsuzsanna 
Szoptatós anyacsoport Bartal Orsolya 

Portré Szakkör Horváth Éva 
Agykontroll klub Zilahy György 

Tanuljunk játékosan angolul ! Tóth Nina Alice 
Kisalföld Táncegyüttes Ruppert László 

Ligetszépe Foltvarró klub Somogyiné Kati 
Galagonya Foltvarró klub Deákné Kéri Márta 

Gyógytorna nyugdíjasoknak Bencze Laura 
Győri Fotóklub Lakatos Krisztián 

Győri Fotóklub kezdő csoport Lakatos Krisztián 
Nyugdíjasok Belvárosi Klubja Bierbauer Mihályné 

Városi Nyugdíjas Klub Miklósyné B.Mária 
Magyar Évezredek Klub Jobbágyi Zsolt 
Rába Néptáncegyüttes Antal Áron 

Rábca Néptáncegyüttes kicsik Delbó Eszter 
Rábca Néptáncegyüttes nagyok Delbó Eszter 

Borica Néptánc csoport Vrábel János 
Vérer-Vrábel Krisztina 

Rege Néptánc csoport Vrábel János 
Vérer-Vrábel Krisztina 

Etalon Ritmic Team jazz balett Inhauser Petra 
Kaktuszgyűjtők klubja Kádár Csaba 

Paál László Képzőművészeti Kör Csontos Klára 
Rába Dal és Társaskör Kreiz Istvánné 

Érem és Régiséggyűjtőkör Böjtös Sándor 
Rába nyugdíjasklub Böjtös Sándor 
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