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A Generációk Művelődési Háza Győr város kulturális intézménye, melynek legfontosabb
feladata és legalapvetőbb funkciója, hogy a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály, illetve
családok számára sokrétű, korszerű és magas színvonalú művelődési lehetőséget nyújtson.
Közösségi teret biztosítson a testi és szellemi képességeik kibontakoztatásához, a kreativitás
fejlesztéséhez, a közösségi élményeken át segítse az új közösségek létrejöttét.
A kulturális alapellátás részeként célunk, hogy tevékenységünk által minél többen
hozzáférhessenek a társadalom emelkedéséhez szükséges értékekhez, hozzájáruljunk a kultúra
jóléti, társadalomfejlesztő hatásának fokozásához.
Új céljaink közé tűztük ki a lokálpatriotizmus erősítését, és az ökotudatos alkotóművészet
közvetítését és népszerűsítését. Kiemelten szem előtt tartjuk programjaink szervezésénél
városunk régi és mai történelmének, művészetének, alkotóinak minél szélesebb korosztályban
való megismertetését. A 2021 –es évben a lehető legtöbb programunkkal szorosan kapcsolódni
kívánunk Győr város 750 éves évfordulójához.
A környezettudatos művészet és egyéb alkotótechnikák gyakorlatban való alkalmazását már
évek óta elszántan és tudatosan építettük be tematikánkba, az idei évben pedig új
megnyilatkozási formákat keresünk és kínálunk a hozzánk betérő látogatóknak.
Meggyőződésünk, hogy a lokálpatriotizmus és az ökotudatos életre való nevelés közti
eredményes kapocs lehetnek az intézményünk által, a 2021-es évben kínált kulturális
programok, családi nagyrendezvények, fesztiválok, workshop-ok és tematikus rendhagyó
tanórák.
A 2021-es évben elkezdődik intézményünk épületének felújítása Győr város
Önkormányzatának Generációk Zöld Belvárosa TOP-6. 3. 2-16-GY1-2018-00002 számú
projekt keretében. Ennek megfelelően a Generációk Művelődési Háza egy éven keresztül a
pályázathoz kapcsolódó Soft programokat indít, amiben további ökö-tudatos célokat és elérni
kívánt eredményeket határozott meg pályázathoz kapcsolódó rendezvények tekintetében.
Kiemelt céljaink közé tartozik továbbá az online felületeinken való folyamatos jelenlét,
programjainkról és tevékenységeinkről való széleskörű informatív megjelenés. A személyes
kontaktusra épülő rendezvényeinkkel és programjainkkal együtt, párhuzamosan kívánjuk közzé
tenni online tartalmainkat, melyeket tematikus rendbe szervezzük a hatékonyabb látogatói szám
elérése érdekében.
Célcsoportunk: Győr városban élő és a városunkba látogató gyerekek, fiatalok, felnőttek,
családok.
Munkánkat meghatározó dokumentumok:
20/2018. (VII. 9.). EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló rendelkezések.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló rendelete és
Győr Megyei Jogú Város 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (Közművelődési rendelet)
Törvényi előírásnak megfelelő elnevezésünk:
Intézményünk típusa – a jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális
feltételek alapján művelődési ház.
A művelődési ház a helyi és járási közösségi művelődést szervező, közművelődési
alapszolgáltatásokat biztosító közművelődési intézmény. Ennek megfelelően tevékenységünk
településrészre, az egész városra, illetve Győr környékére terjed ki.
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Intézményünkben a következő közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtjuk:











Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. A helyi társadalomra irányuló
közösségfejlesztő programok szervezése. Közösségfejlesztési folyamatok, önkéntes
tevékenység, gyermekeknek, ifjúságnak szóló programok, idősek művelődő
közösségeinek tevékenysége, kirekesztett csoportok kulturális részvételének fejlesztése,
prevenciós programok létrehozása. A családi életre nevelő családbarát, generációk
közötti együttműködést elősegítő szolgáltatások.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. Iskolarendszeren kívüli
tanfolyamok, képzési alkalmak, öntevékeny, önképző szakkörök, életminőséget javító
tanulási lehetőségek, ismeretterjesztő alkalmak szervezése és támogatása.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. A
helytörténettel, népművészettel és a település szellemi kulturális örökségével
kapcsolatos tevékenységek támogatása.
Anyanyelvápolás, a nemzeti és egyetemes kulturális értékek megismertetése, az ünnepek
kultúrájának gondozása, a helyi értékeket bemutató és népszerűsítő programok
szervezése.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. A
képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a versmondás, a színházi
tevékenységet folytató amatőrművészeti tevékenységek szervezése. Ezen a csoportok,
klubok, szakkörök működési feltételeinek biztosítása, bemutatkozási lehetőségek
teremtése.
A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása. Felzárkóztatást segítő tanórán
kívüli foglalkozások. Hátrányos helyzetűek tehetségének kibontakoztatása.
Kompetenciafejlesztő programok.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés. Az egyéni és közösségi tudást és kreativitást
erőforrásként értelmező programok támogatása és megvalósítása. A helyi kreatív ipar és
kulturális turizmussal kapcsolatos programok megvalósítása. Helyi gazdaságot fejlesztő
programok támogatása.

Kiemelt céljaink a 2021-es évben:











A társadalmi jólét és a fenntartható fejlődés biztosítása, az egész életen áttartó tanulás
elősegítése, az életminőség javítása.
A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése.
A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása az iskolai igényekhez, tantervekhez
illeszkedő kompetenciafejlesztő programsorozatokkal tehetséggondozás, kreatív
készségek fejlesztése, művészetpedagógiai, valamint drámapedagógiai foglalkozások
fejlesztése.
Teret biztosítani a korosztályok tagjai által létrehozott kulturális alkotások
bemutatásának.
Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének segítése.
A gyermek és ifjúsági korosztály egyéni és közösségi szükségleteire épülő
kezdeményezések támogatása.
A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása, a
közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és
képességének erősítése.
A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi kulturális és művészeti értékek megőrzése.
Győr város 750 éves évfordulójához programsorozatokkal való csatlakozás.
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Az öko-tudatosságra épülő új alkotóművészeti formák megismertetése a helyi
adottságok és a helyi emberi erőforrásokon keresztül.
Az online térben működő foglalkozások folyamatossá tétele, tematikus hetek kialakítása,
online kulturális programok szervezése, különös tekintettel a város 750 éves ünnepi
évfordulójára és intézményünk alapszolgáltatási kötelezettségeire.

Tevékenységünket a következő témakörök szerint tervezzük
1. Minőségi oktatást segítő programok, rendhagyó tanórák
2. Művészeti csoportok, szakkörök, tanfolyamok
3. Baba-mama –papa programok
4. Ifjúsági programok
5. Tehetséggondozás
6. Felnőttképzés, felnőtt programok
7. Városi fesztiválok, nagyrendezvények, családi programok
8. Szünidei programok
9. Kiállítások, egyéb programok, pályázatok
10. Online programok
11. Minőségbiztosítás érdekében tervezett intézkedések
12. PR munka, sajtókapcsolatok, marketing
13. Pénzügyi háttér

1. Minőségi oktatást segítő és kompetenciafejlesztő programok
Tematikus programjainkat, rendhagyó tanóráinkat és elsősorban óvodai és iskolai csoportok
részére ajánljuk, más csoportos foglalkozásainkat akár felnőttek részére is. Ezen programjainkat
a közművelődés eszközeivel, az oktatás fejlesztéséért és színesítéséért állítottuk össze.
Az igény szerint választható óráink sokféle területet bemutatnak a hagyományos és
környezetvédelemre épülő kézműves programoktól, a történelem és rajzoktatást segítő
játszóházakig, dramatikus mesefeldolgozástól az ünnepkörökhöz kapcsolódó ajándékkészítésig.
A programokat előre egyeztetett időpontban, tanítási időben kínáljuk, a rendhagyó tanórákon és
csoportos foglalkozásokon való részvétel megtartott tanítási órának minősül.
Óvodások és alsó tagozatos csoportok:


Mesevarázs Füzi Rozival:

Csoportos foglalkozási forma esetén:
Egy-egy választott mese közös feldolgozása, megelevenítése a gyerekek részvételével interaktív
módon történik. A mesék témakörét és tematikáját minden esetben éves programtervünkhöz,
ünnepkörökhöz igazítjuk. Kiemelkedő hangsúlyt kap a természet szeretetére, az öko-tudatos élet
gyermekkorban lévő elsajátítására való nevelés. Szerepet kap Győr város legendáinak
megismertetése a gyermek korosztállyal is, közvetlen célunk, lakóhelyünk kulturális értékeinek
közvetítése.
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Online foglalkozási forma esetén: A pandémiás helyzet életre hívta ennek a közművelődési
formának az online felületen is közvetített formáját. A hagyományos mese felolvasás és
mesemondás módszerét követve meséket hallgathatnak követőink a fent említett témakörökhöz
kapcsolódóan. – „Csiga biga csütörtök” és „Rozi mesék”címmel. Az online foglalkozások
visszanézhetőek, így az óvodai csoportok is a számukra megfelelő időintervallumban
hozzáférhetnek, valamint a rendezvény sorozathoz kapcsolódóan folyamatos pályázati
felhívásban is részt vehetnek.
Célunk: Lakóhelyünk és közvetlen környezetünk, valamint a természet szeretetére való nevelés,
koncentrációképesség növelése, kulturális értékeink közvetítése, anyanyelvünk ápolása.


Újramóka-műhely:

Csoportos foglalkozási forma esetén:
Kézműves öko-játszóházunk olyan műhely, ahol
kiemelten
foglalkozunk a
környezetvédelemmel, a fenntartható fejlődéssel, az elhasználódott tárgyak újrahasznosításával,
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával. A foglakozás játékos ismeret átadásra és gyakorlati
oktatásra épül, minden esetben alkalmazkodva az adott csoport korosztályi sajátosságához.
Online foglalkozási forma esetén: Heti rendszerességgel a „Zsákba macska hétfője”rovatban
öko-tudatos tippeket adunk különböző témákban. A „Kézműves KEDD-j” rovatban környezettudatos kreatív játszóházban videók segítségével könnyen elsajátítható dekorációkat és
játékokat, használati tárgyakat készíthetnek követőink.
Célunk: Az újrahasznosított alapanyagokból játékok és kézműves tárgyak készítésén túl
fontosnak tartjuk mind az önálló, mind a csapatban való tárgyalkotó gondolkodás elsajátítását
is. Pedagógiai törekvésünk a környezettudatos élet minél kisebb korban való elsajátítása.
Jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves foglalkozások:
Csoportos foglalkozási forma esetén:
Előzetes egyeztetést követően vállaljuk különféle kézműves technikákat bemutató kézműves
foglalkozások lebonyolítását óvodás és iskolás csoportok számára – akár az ünnepkörökhöz,
jeles napokhoz kapcsolódóan, akár az újrahasznosítás jegyében. A programot előzetes
bejelentkezés alapján lehet igénybe venni.
Ünnepi kézműves foglalkozássorozatunkkal az általános iskolás korosztály felsős évfolyamait
kívánjuk megcélozni. A foglalkozás-sorozattal célunk, hogy a felsős korosztály számára is
nyújtsunk színvonalas programokat - rendhagyó óraként kikapcsolódást, de egyben a
tananyaghoz köthető kreatív foglalkozást biztosítsunk.


Magyar Kultúra Napja: A Kultúra Hete programsorozathoz kapcsolódva ünnepi
kézműves foglalkozást szervezünk – olyan maradandó díszes emlékeket készítünk a
fiatalokkal, amely közelebb hozza őket e jeles nap által képviselt értékekhez,
kultúránkhoz.



Március 15. - az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója: Nemzeti
ünnepünk alkalmából szervezett kézműves foglalkozáson szabunk, varrunk - ünnepi
kokárdát készítünk, többféle stílust, variációt kínálva a részt vevő diákoknak.



A Magyar Költészet Napja: A magyar költészet napját József Attila születésnapján,
április 11-én ünnepeljük. Ezen alkalomból „az én verses kötetem” címmel emlékkönyvet
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készítünk – a papír feldolgozásának különböző lehetőségeivel, egyedi textúrák, felületek
létrehozásával.


Anyák napja: Kézműves foglalkozássorozatunk ezen állomásán Anyák napjára
készülünk, a nemezelés technikáját mutatjuk be a fiataloknak - tulipánt nemezelünk.

Online foglalkozási forma esetén: „Kézműves KEDD-j” rovatban a környezet-tudatos kreatív
játszóházban kézműves videók segítségével könnyen elsajátítható dekorációkat és játékokat,
használati tárgyakat készíthetnek követőink az adott témákhoz kapcsolódóan.
Célunk: Minden programelemünk célja a kreativitás fejlesztése, a magyar történelmi,
kultúrtörténeti ismeretek és tudásanyag átadása, közösség építés.
Helyszín: Generációk Háza
Vezetik: A Generációk Művelődési Háza munkatársai.
Időtartam: folyamatos
Felelős: Tóth Laura
„Zugoly” és „Bütykölő” kézműves foglalkozások -TÁMOP 3.2.13-12/1 - Élmények Háza
tanuljuk játszva - fenntartás - programok szervezése és foglalkozások vezetése.
Helyszín: Generációk Háza
Vezetik: A Generációk Művelődési Háza munkatársai
Időtartam: folyamatos
Felelős: Jankó Lulity Barbara
Színházi nevelési programok:
A színházi nevelési program egyedülálló művészetpedagógiai módszer. Célja az általános és
középiskolás korosztály számára a színház eszközeivel tanulás rendszeressé tétele. Olyan
közösségépítési formát ajánl, mely a színházi élményt közvetlenül kapcsolja össze a diákok
számára az aktív részvételével. Főbb formái ennek a színházi nevelési módszernek: az
együttgondolkodás, az egyéni és közös döntési helyzetek, a különböző nézőpontok egyeztetése,
ütköztetése. A foglalkozás során a résztvevők láthatnak színházi jeleneteket, amiket kis és nagy
csoportban elemeznek, hogy minden ötlet, vélemény, személyes megjegyzés meghallgatásra
találjon A foglalkozásokat színész-drámapedagógusok vezetik.
A társulat által szervezett színházi nevelési foglalkozások mindig fontos társadalmi, erkölcsi,
emberi problémák köré épülnek – hozzájárulva az interperszonális, valamint a közösségi szintű
készségek felismeréséhez, erősödéséhez.
RÉV Színház előadásai
Nem állunk meg
Anyakicsinyítés
Kívül-belül
Méretre vágva
Massza
Fény leszel

2-3. évfolyam
6-7. évfolyam
7-8. évfolyam
9-10. évfolyam
9-10. évfolyam
11-12. évfolyam

Célja: közösségformálás, kapcsolatépítés, a fiatalok problémamegoldó képességeinek erősítése,
a tolerancia igényének és a társadalmi beilleszkedéseinek elősegítése.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
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Vezetik: RÉV Színház színészei
Időtartam: folyamatos
Felelős: Tóth Laura
„Nyomkeresés térben és időben”
–művészet és kultúrtörténeti történelmi rendhagyó óra:
A Történelmi Játszóházak foglalkozássorozat rendhagyó történelem órák és kultúrtörténeti
tanulmányok újragondolt és átdolgozott változata a Nyomkeresés térben és időben című
programunk. Általános iskolai és kisgimnáziumi osztályoknak, vagy tanulócsoportok számára
ajánljuk. A foglalkozás 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 projekt elődjének a Generációk Művelődési Házában 2004 óta sikeresen működő „játszós
töri” program tekinthető, melynek témaköreit és a foglakozások felépítését kezdetben
történelem, magyar és rajz szakos kollégákkal együttműködve állítottuk össze, dolgoztuk ki és
folyamatosan fejlesztettük tovább.
A témakörök előadási módjánál a folyamatos interakcióra valamint az összefüggések keresésére
helyezzük a hangsúlyt. Az előadásokban választ keresünk az egyes korok társadalmi, közéleti,
történelmi összefüggéseire a művészet és művészeti alkotások, technikai találmányok,
felfedezések szempontjából. A témakörök közé bekerült a globális környezetszennyezés és a
mai ember közvetlen felelőssége, valamint az erre a problémakörre reagáló alkalmazott
marketing és művészet figyelemfelkeltő hatásai.
A foglalkozások több 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.-8. osztályosokat várunk a pedagógus
vagy a gyerekek választása és bejelentkezés alapján. A rendhagyó órán való részvétel megtartott
oktatási órának minősül. A megújított programajánlatból választható, a történelem, néprajz,
irodalom, rajz vagy környezet és társadalomismeret órákhoz rendelhető foglakozások, ahol az
adott kor történelmét, társadalomismeretét, művelődéstörténetét és kézműves tevékenységét
kapcsoljuk egymáshoz.
További témakörök kidolgozása:
- Győr város történelmi és művészettörténeti emlékeinek feldolgozása a környezettudatos
lokálpatriotizmus jegyében.
- Őskor:” kezdjük a legelején”: falfestmények, szobrok, életmód, lakhatás. Hogyan változott az
emberi alkotói kifejezés az évszázadokon keresztül.
- Római és görög kultúra vívmányainak hatása az utána következő korokra: pl.
vízvezetékrendszer, közfürdők, hulladéktárolók, mozaik, egyetemek, iskolák filozófusok, boltív
feltalálása, centrális tér alkalmazása, asztrológia, haditudomány, hajóépítés
A program választható témakörei:
- Az ÓKORI EGYIPTOM KINCSEI- piramisok és falfestmények nyomában
- A MAGYAR HONFOGLALÁS- kalandos régészet
- RENESZÁNSZ MÁTYÁS- a megvalósított újjászületés
- KLASZICIZMUS- virtuális séta a korabeli Budán és Pesten
- MEGLÉVŐ VILÁGUNK- korunk „labirintusai”, környezetvédelem és kortárs művészet
- ART TEREK –Győr városa és a fiatalok, valamint a művészettörténeti örökségeink mai
kapcsolata.
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Célja: A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi kulturális és művészeti értékek megőrzése.
Alapműveltség fejlesztése. Az új, öko-tudatosságra épülő alkotóművészeti formák
megismertetése.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Program kidolgozója és vezetői: Fazekas Antónia és a Generációk Művelődési Házának
munkatársai
Időtartam: folyamatos
Kapcsolattartó: Gondán Zsuzsa

2. Művészeti csoportok, szakkörök, állandó programok
Művészeti csoportok:


Arrabona Diákszínpad

Az Arrabona Diákszínpad több évtizede működik, szerves részét képezi a ház életének. Jelenleg
öt, különböző életkorú csoportban dolgoznak három vezetővel.
Produkcióik minden évben képviseltetik magukat megyei és országos versenyeken,
rendezvényeken. A diákszínpad jelenleg öt külön csoportban működik 7-18 éves tagokkal A
Generációk Háza lehetőséget biztosít arra, hogy közösségben szórakozva, tanulva, fejlődve,
értelmesen tölthessék el a győri és Győr környéki fiatalok az idejüket, valamint, folyamatos
szakmai felkészítés zajlik azok számára, akik a későbbiekben e szakmában kívánnak
elmélyülni.
Programterv:
2021. januártól heti egy próba minden csoportnak
2021. március –április-május fesztivál időszak
2021. június- Közös évzáró a csoportoknak
2021. július- nyári tábor
2021. szeptember- a csoportok első próbája
2021. december- Arrabonás karácsony
Célja: A közösségi szerepvállalás előmozdítása, a közösségek és ezeken keresztül az egyének
önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése. A tehetséggondozás- és fejlesztés
feltételeinek biztosítása. Önismeret és társadalmi elfogadás erősítése.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Vezetők: Szabó Gergely, Bálint Bernadett, Balla Richárd, Lakatos Dorina
Időpont: októbertől júniusig folyamatos
Kapcsolattartó és programfelelős: Gondán Zsuzsa


Fényfogók Fotós Műhely:

Csoportos foglalkozási forma esetén:
A 2007 óta működő Fényfogók Fotós Műhely egy alkotócsoport, mely évente új tanfolyamot
indít a fotografálás alapjainak megismerési lehetőségét hirdetve. A csoport vezetője Pillák
István fotográfus. A tanfolyamok célja, hogy az októbertől májusig tartó időszakban, a
középiskolás és felnőtt korosztálynak bemutassa és megtanítsa a fényképezés számtalan
lehetőségét. Fejlessze a résztvevők ízlését, vizuális kultúrához való viszonyát, előtérbe helyezze
és kialakítsa az egyéni látásmódot és önkifejezést. A műhelyfoglalkozások mottója a folyamatos
kísérletezés és a heurisztikus, élményszerű ismeretszerzés. A heti két órás alkalmak, egymásra
épülő elméleti és gyakorlati foglalkozások, ahol a tananyag igyekszik felölelni a fotózás
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amatőrök által elérhető szintjeit. Minden tanfolyam egy összegzéssel zárul, ahol a résztvevők
értékelést kapnak három meghívott fotográfustól, valamint megrendezésre kerül a csoport
évzáró fotókiállítása.
Online foglalkozási forma esetén:
A kiállítás a Generációk háza facebook oldalán kerül megrendezésre.
Célja: A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása. Teret biztosítani a
korosztályok tagjai által létrehozott kulturális alkotások bemutatásának. Az önkifejezés
eszközeinek megismertetése. A lokálpatriotizmus és helyi ismeretek elmélyítése.
Vezető: Pillák István
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Időtartam: folyamatos
Felelős: Jankó Lulity Barbara
Szakkörök, állandó programok:


Egyéb gyermekcsoportjaink:

- Agykontroll gyerekeknek
- Makett szakkör
- MeseZENGető/ Csillagtánc Farnadi Tamarával
- Petra-kerámia
- Repülőgép modellezés
- Ritmic Team modern tánc
- Vasútmodellező klub
- Allegro Zeneiskola


Középiskolás korosztály:

- No Limit Dance Crew – hip-hop tánc
- Rába Táncegyüttes
- Rege néptánc csoport, Regős néptánc csoport
- Serdülő Önismereti Csoport


Felnőtt csoportjaink:

- Agykontroll Klub
- Aviva torna
- Jóga Boczor Margittal
- Intimtorna
- Callanetics
- Csillagász Klub
- Etka jóga
- Felnőtt Kézműves Műhely
- Fényfogók Fotós Műhely
- Gerinctorna
- Gyöngyfűző workshop
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- Petra-kerámia
- Győri Fotóklub
- Rendszerintegrált jóga
- Jóga Szabó Lajossal
- Jóga Dankowskyné Hajnival
- Kisalföldi Méhészek Egyesülete
- Kosárfonás
- Bettyinstyle – Kotesz Bea workshopjai
- Origami
- Szakrális körtánc


Szenior csoportok:

- Belvárosi Nyugdíjasklub
- Galagonya Foltvarró Klub
- Gyógytorna nyugdíjasoknak
- Ligetszépe Foltvarró Klub
- Nyugdíjas Beszélgető klub
- Szenior tánc
- Szivárvány Nyugdíjas Klub
Célja: A társadalmi jólét és a fenntartható fejlődés biztosítása, az egész életen át tartó tanulás
elősegítése, az életminőség javítása.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Felelős: Jankó Lulity Barbara
Időtartam: folyamatos

3. Baba-mama programok
Csoportos foglalkozási forma esetén
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.
Időpont: hetente, kedden 9.15 - 9.45 óra között.
Kerekítő Bábos Torna
Kerekítő Manó bábjeleneteivel, ölbéli játékokkal, furulyaszóval, gitárral és tornaszeres
játéktérrel várja a kicsiket és nagyokat Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Online foglalkozás esetén: mini koncertek a Generációk Háza facebookos oldalán egyéb
rendezvényeinkhez kapcsolódóan
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Időpont: hetente, kedden 10.00-10.40 óráig és 11.00-11.40 óráig
Felelős: Jankó Lulity Barbara
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Meseműhely
Heti rendszerességgel szervezünk 4 – 8 éves gyermekek részére 70 perces foglalkozásokat,
melynek célja: szókincsbővítés, a belső képkészítés elősegítése az elhangzott mese segítségével,
finommotoros- és mozgáskoordinációs képességek fejlesztése. Természetesen mindezeket
játékos formában, szülők bevonása nélkül.
A foglalkozások a következő tematika mentén zajlanak: összecsiszolódás, hangolódás a mesére
mondókákkal és egy - a mese témájába vágó - verssel, majd a közös éneklést követően hangzik
el a történet. Kérdések feltevésével segítünk a válaszok által feldolgozni a mese
mondanivalóját, majd mozgással elevenítjük fel a cselekményt. A történet egy kiragadott alakját
vagy jelenetét kicsi kézműves foglalkozás keretén belül valósítjuk meg, amit minden
alkalommal hazavihetnek a gyerekek.
Célja: A gyermekek életkorának megfelelő szókincs-, ismeretanyag- és mozgásformák átadása,
azok készségszintű használatának elősegítése, társas kapcsolataik bővítése, korosztályukba a
beilleszkedés elősegítése.
Vezető: Generációk Háza munkatársa
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Időtartam: folyamatos
Felelős: Gondán Zsuzsa
Baba-Mama-Papa Klub
A Generációk Háza sikeresen pályázott a TOP-7.1.1-16-H-044-2 számú, Mutasd meg magad
című helyi felhívásra. A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01224 számú, Legyünk többek együtt
című nyertes pályázatunk célja a közösségteremtés, közösségfejlesztés. A projekt egyik
elemeként indítottuk el 2020. őszén a Baba-Mama-Papa Klubot.
Célja: A foglalkozás sorozat közösségformálás, kapcsolatépítés, tanácsadás kisgyermekes
családok részére. A klub közvetlen célja, hogy közösségi teret biztosítson a hasonló
életszakaszban járó, hasonló kérdésekkel, szükségletekkel, igényekkel küzdő fiatal szülőknek,
támogassa a szülői identitás alakulását, lehetőséget nyújtson az önismereti fejlődésre.
Vezető: Albert Nóra szülésfelkészítő tréner, szülési- és gyermekágyi tanácsadó és támogató
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Időtartam: folyamatos
Felelős: Tóth Laura

4. Ifjúsági programok
Színházi nevelési foglalkozások
A színházi nevelési program egyedülálló művészetpedagógiai módszer. Célja az általános és
középiskolás korosztály számára a színház eszközeivel tanulás rendszeressé tétele. Olyan
közösségépítési formát ajánl, mely a színházi élményt közvetlenül kapcsolja össze a diákok
számára az aktív részvételével. Főbb formái ennek a színházi nevelési módszernek: az
együttgondolkodás, az egyéni és közös döntési helyzetek, a különböző nézőpontok egyeztetése,
ütköztetése. A foglalkozás során a résztvevők láthatnak színházi jeleneteket, továbbá kis és
nagy csoportban is dolgoznak. A foglalkozásokat színész-drámapedagógusok vezetik.
Célja: közösségformálás, kapcsolatépítés, a fiatalok problémamegoldó képességeinek erősítése,
a tolerancia igényének és a társadalmi beilleszkedéseinek elősegítése.
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A foglalkozásokat vezetik: RÉV Színház színésze
Helyszíne: Generációk Művelődési Háza
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Laura
Kamasz Nap
2017 tavaszán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat SzínStér intézményével és a Győr Városi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közösen szerveztük meg az első Kamasz Napot, melyen
meghívott vendégek tartottak előadást a kamaszkor kihívásai - párkapcsolatok, testi-lelki
egészség és önismeret, függőségek, prevenció és egészséges életmód témakörében a Generációk
Házában, meghívott középiskolai osztályok számára.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat sikeresen pályázott a program folytatására, így a 2019-től
megkezdett kísérő programok párhuzamos lebonyolítása mellett várhatóan újra megszervezésre
kerül a Kamasz Nap, melyben a Generációk Háza együttműködési megállapodás alapján
partnerként és helyszínként vesz részt.
Célja: egészséges életmód elősegítése fiatal korban, önismeret és társadalmi beilleszkedés
elősegítése, a kulturális sokszínűség megőrzése és tolerálása.
Felelős: Tóth Laura
Időpont: március
Közösségi Szolgálat Börze
Győrben a Közösségi Szolgálat Börzét a 9. évfolyamos diákok számára rendezik meg évek óta.
A programban résztvevő szervezetek külső helyszínen mutatják be tevékenységüket és a náluk
végezhető önkéntes munka lehetőségeit - ezzel segítve a fiatalokat, hogy megtalálják azt a
szervezetet, amelynél szívesen vállalnának közösségi szolgálatot. A városi rendezvénybe a
Generációk Háza is minden évben bekapcsolódik, kitelepül a rendezvényre. Intézményünk ezen
alkalomra kisebb kreatív tevékenységgel is készül - ízelítőt adva a diákoknak a nálunk folyó
foglalkozásokból.
Célja: közösségszervezés, társadalmi összefogás fontosságára való figyelem felhívása,
szervezőképesség elsajátítása. A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív
munka előmozdítása, a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési
szándékának és képességének erősítése.
Időpont: egyeztetés alatt
Felelős: Jankó-Lulity Barbara és Tóth Laura
Kapcsolattartás ifjúsági szervezetekkel, helyszín biztosítás
Feladatunk kapcsolatot tartani a városban működő ifjúsági szervezetekkel:
- a Városi Diák Fórum
- az Új Nemzedék Központ
- a Híd Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
- a Győr Első Lions Club tagjainak gyermekei és barátai által alapított Győr LEO Club
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat és SzínStér intézménye
- Esélyek Háza Győr intézménye melyek kezdeményezéseibe igény esetén
bekapcsolódunk, programjaiknak teret adunk.
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Célja: Kommunikáció és az intézményi rendszerek közötti átjárhatóság elősegítése,
Kapcsolattartás.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Laura

5. Felnőttképzés, felnőtt programok
Játszóház- és kézműves foglalkozás-vezetői 120 órás akkreditált tanfolyam
A Játszóház- és kézműves foglalkozás-vezetői tanfolyam során művészet és kézműves oktatók
által elsajátíthatók a jelentkezők számára különböző kreatív tevékenységek alapvető ismeretei.
Papírmunkák, Kerámia, Újrahasznosítás, Nemezelés, fonás-szövés, Selyemfestés, Kosárfonás,
Ékszer-Gyöngy, Csuhézás, Tűzzománc, Batikolás
Februártól május végéig heti 5 órában, majd nyáron egy hetes alkotótábor keretében történik a
szakmai oktatás, majd a záró dolgozat leadása, szakmai vizsga és alkotói kiállítás.
Az akkreditáció feltételei: gyakorlati vizsga, szakdolgozat és szóbeli vizsga, 15 db, a tanfolyam
során elkészített kreatív tárgy leadása, kiállításon való részvétel.
Célja: Játszóházak, kézműves foglalkozások ismereteinek, gyakorlati tudnivalóinak elsajátítása.
A néprajzi háttér, az anyagismereti tudnivalók megismerése, feldolgozásuk módszertanának,
szervezési tudnivalóinak elsajátítása. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.
Iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, képzési alkalmak, öntevékeny, önképző szakkörök,
életminőséget javító tanulási lehetőségek, ismeretterjesztő alkalmak.
Online kapcsolódó program: A tanfolyam során az alkotói folyamatokat bemutatjuk facebook
oldalunkon, majd a 120 órás képzés végeztével a kiállítást virtuális formában is megmutatjuk.
Folyamatairól.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Időpont: februártól októberig folyamatos
Felelős: Fazekas Antónia
Kosárfonás
2016-tól a győri Generációk Házában működő kosárfonó foglalkozások új rendszerben
folytatódnak. Minden hónap második szombatján (reggel 8-tól este 6-ig) várjuk az érdeklődőket
közös fonásra. Ez egész évben folyamatos lesz, kivétel a Generációk Háza nyári szünetében.
Abban bízunk, hogy így többen tudnak jönni és egyszeri megjelenéssel több időt fordíthatnak
ennek a mesterségnek a tanulására, és kész kosárral mehetnek haza.
Online kapcsolódó program: Az alkotói folyamatok során rendszeresen beszámolunk az
eseményekről, valamint virtuális kiállításon mutatjuk be a felnőttképzési program életét. Az év
lezártával online kiállítást rendezünk az elészült alkotásokból.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Határidő: folyamatos
Felelős: Kokas Éva
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Felnőtt kézműves műhely
Várjuk azokat a fiatalokat és felnőtteket, akiket érdekelnek a Generációk Házában működő
népszerű kézműves tevékenységek, és szívesen szánnak időt arra, hogy egyedi, saját készítésű
és színvonalas kézműves tárgyakat készítsenek maguknak vagy családtagjaiknak, barátaiknak.
A kínálatban megtalálható a gyöngyfűzés, a foltvarrás, a nemezelés, a horgolás, a tűzzománc és
más kézművességek.
A foglalkozásokat pénteki napokon 16-20 óráig tartjuk.
Online kapcsolódó program: Az alkotói folyamatok során rendszeresen beszámolunk az
eseményekről, valamint virtuális kiállításon mutatjuk be a felnőttképzési program életét. Az év
lezártával online kiállítást rendezünk az elészült alkotásokból. A vírus helyzet hosszas
fennállása esetén alkalmanként online workshop megrendezését tervezzük.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Határidő: folyamatos
Felelős: Kokas Éva
Origami klub
A foglalkozásokon lehetőség van új modellek tanulására; szakkönyvek, folyóiratok cseréjére; a
papírhajtogatásban szerzett tapasztalatok kicserélésére; az ünnepek előtti készülődésre; ajándékés dekorációs tárgyak készítésére.
Papírhajtogatást kedvelő felnőttek és középiskolások jelentkezhetnek.
Vezeti: Radics Andrea kézműves oktató.
Ideje: havonta egy alkalommal, az adott hónap első péntek délutánján 16-18 óra.
Online kapcsolódó program: Az alkotói folyamatok során rendszeresen beszámolunk az
eseményekről, valamint virtuális kiállításon mutatjuk be a felnőttképzési program életét. Az év
lezártával online kiállítást rendezünk az elészült alkotásokból.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Felelős: Jankó Lulity Barbara
Határidő: folyamatos
Győri Fotoklub:
Online kapcsolódó program: Az év lezártával online kiállítást rendezünk az elészült
alkotásokból.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Felelős: Jankó Lulity Barbara
Határidő: folyamatos
Nyugdíjasok közösségi tere
A heti rendszerességgel megszervezett nyugdíjas találkozókon a népszokásaink és nemzeti
ünnepeink tematikáját követve felelevenítjük történelmi eseményeinket és megemlékezünk
nagyjainkról. A hallgatóság által javasolt témákból is előszeretettel készülünk fel előadások
keretén belül. A szellem pallérozását követően a lélek és a test érdekében széktornával, légző
gyakorlatokkal és közös énekléssel frissítjük fel a résztvevőket, majd levezetésképpen egy tea
mellett, szabad beszélgetéssel tesszük még személyesebbé a találkozást.
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Azt tapasztaljuk, hogy a magyar és azon belül a helyi kultúra és hagyományok átadása és
továbbvitele a társadalmi-gazdasági fejlődés fontos forrása, a kulturális területen keletkezett
értékek hosszú távon a helyi közösségeket gazdagítják. A nagyszülők aktívabbak lesznek
szerepeikben, ami több élmény és öröm elérését teszi lehetővé számukra családjukban és tágabb
életterükben egyaránt. Az általuk nyújtott segítséggel joggal érezhetik úgy, hogy hasznosak a
társadalom számára.
Célunk tehát az, hogy hozzájáruljunk a közösségi művelődés eszközeivel az egyének társas és
önálló készségeinek a fejlesztésén keresztül a társadalom életminőségének javulásához. Ezzel
erősítjük a városunkban élő nyugdíjasok identitását, elősegítjük a helyi értékek és erőforrások
közösségben történő hasznosulását.
Online térben megvalósuló változata: A testi egészség megőrzéséért” Széktorna” több részből
álló videó sorozat
Célja: A művelődni vágyó nyugdíjas korosztály számára közösségi tér biztosítása, a nemzeti és
egyetemes kulturális értékek megismertetése, a társas kapcsolatok és a mozgás által megélt
élményekkel az életminőség javítása.
Helyszín: Generációk Háza
Időpont: folyamatos
Felelős: Gondán Zsuzsa

6. Tehetséggondozás
Az összművészeti fesztiválok az iskolák pedagógiai programjához kapcsolódóan a tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységek skáláját színesítik, a tanulók képességfejlesztését szolgálják.
A programok az anyanyelvápolást, a nemzeti és egyetemes kulturális értékek megismertetését, a
helyi értékeket bemutató és népszerűsítését szolgálják.
Porond Összművészeti Fesztivál - művészeti vetélkedő
A művészeti vetélkedőt - hiánypótló elemként - egy EFOP pályázatunk keretén belül hoztuk
létre. 2018-2019. évben ezen pályázat elemeként rendeztük meg a programot, azzal, hogy saját
forrásból kibővítettük a lehetőséget az együttműködő iskolákon túl, valamennyi győri általános
iskola részére. A pályázat lezárultát követően egyrészt fenntartási kötelezettség részeként,
másrészt kínálatunk színesítése céljából elkötelezettek vagyunk, hogy folytassuk a programot.
A fesztivált minden évben november hónapban, három művészeti kategóriában szervezzük:
vers- és prózamondás; ének-zene; képzőművészet. Célcsoport: a vetélkedőre általános- és
középiskolákból várunk résztvevőket 2. osztálytól 8. osztályig. A fesztiválon olyan gyerekek,
fiatalok indulását várjuk, akik tehetségesek, kreatívak és motiváltak, szeretnének
megmutatkozni valamely művészeti ágban. A vers- és prózamondás kategóriába szabadon
választott verssel vagy prózával; az ének-zene kategóriába énekes, vagy hangszeres előadással,
szabadon választott művel, dallal, dalcsokorral; a képzőművészeti kategóriába szabadon
választott alkotással lehet jelentkezni. A fesztiválon mindhárom művészeti kategóriában
elismert szakmai vendégek - művészek, képzőművészek alkotják a zsűrit. A képzőművészeti ág
esetében az élő, gyakorlati verseny egy, a zsűritagok által vezetett művészeti foglalkozáson workshopon zajlik, melyen résztvevőket a zsűri előzetesen választja ki. A Porond
Összművészeti Fesztivállal hosszú távon tervezünk, hagyománnyá szeretnénk tenni, célunk,
hogy az Új Kisfaludy Nap Összművészeti Fesztivál előszobájaként, az azon való szereplésre
felkészítsük a leendő középiskolásokat.
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Helyszín: Generációk Háza
Időpont: november/ 2 alkalom
Felelős: Tóth Laura
Új Kisfaludy Nap Összművészeti Fesztivál - középiskolások művészeti fesztiválja
2019. évben nagy lépésre szántuk el magunkat: felvállaltuk, hogy felélesztjük, folytatjuk a
megyében korábban nagy hagyománnyal rendelkező Kisfaludy Napok elnevezésű művészeti
fesztivált - ennek a hagyománynak a folytatása intézményünk tervei között régóta szerepelt. A
legendássá vált tehetségkutató versenyt 1963-tól kezdődően, évtizedeken át rendezték meg a
városban, egészen 2012-ig bezárólag, mely alkalom sorban a 49. volt. Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásának köszönhetően 2019-ben Győr város középiskolás fiataljai
részére megszerveztük, és november 8-án megtartottuk az Új Kisfaludy Nap Összművészeti
Fesztivált. A programot a 2021-es évben előadó művészeti és alkotóművészeti tematika szerinti
bontásban 9 kategóriában hirdetjük meg: népzene, klasszikus zene, könnyűzene, vers- és
prózamondás, egyéb előadó-művészet, vers- és prózaírás, prózaírás, képzőművészet, fotó, film.
Nagy hangsúlyt fektettünk a zsűritagok kiválasztására, helyi, illetve Győrből induló, a
városunkhoz mai napig kötődő művészek, szakemberek értékelték arany, ezüst, bronz
minősítéssel a résztvevőket. A fesztivált összefogásban, több, egymáshoz közeli intézmény
részvételével valósítjuk meg, azzal a céllal, hogy a programok között az átjárhatóság
biztosításával felkeltsük a fiatalok más művészeti kategóriák iránti érdeklődését, ezzel is
erősítve a fesztivál jelleget. Az Új Kisfaludy Nap rendezvénnyel hosszú távon tervezünk,
szeretnénk újra hagyománnyá tenni, minden évben megrendezni azzal a szándékkal, hogy új
színfoltja legyen a város kulturális életének.
Helyszín: Generációk Háza és más külsős helyszínek
Tervezett időpont:
Felelős: Tóth Laura
Magyar Kultúra Napja – „A Magyar Kultúra Nagyjai” képzőművészeti alkotópályázat
Intézményünk minden évben bekapcsolódik a Magyar Kultúra Hete programsorozatba egy felső
tagozatos általános iskolás és középiskolás tanulók számára kiírásra kerülő képzőművészeti
alkotópályázattal. Ezt a programot 2018. évben valósítottuk meg először, azzal a célkitűzéssel,
hogy a 10-19 éves korosztályt is megszólítsuk, mozgósítsuk, behívjuk a Generációk Házába. A
képzőművészeti alkotópályázatot minden évben más és más címen, feladattal és tematikával
hirdetjük meg, melyre többféle műfajban (vizuális művészetek, rajz, festészet, kisplasztika,
térplasztika, textil, analóg és digitális fotó), változatos technikákkal (montázs, kollázs, vegyes
technika, stb) készült műveket várunk. A legjobb alkotásokat felső tagozatos és középiskolai
korcsoportban külön - külön, kreatív alkotócsomaggal díjazzuk. A beküldött alkotásokból
nyilvános kiállítást rendezünk be, mely több héten keresztül ingyenesen megtekinthető. A
kiállítást, a díjazott alkotókat és műveiket facebook oldalunkon, honlapunkon bemutatjuk.
2021-ben az online térben kapcsolódtunk Győr város a Magyar Kultúra Hete elnevezésű
programsorozatához. Három, e-témához kapcsolódó kézműves videóval és két zenei koncerttel
gazdagítottuk a kínálatot. A kultúra napi rendezvényünket a továbbiakban is az online térben
való kibővítéssel tervezzük.
Helyszín: Generációk Háza és más külsős helyszínek
Időpont: ősszel felhívás kiírása, pályázat kiállításának időpontja január
Felelős: Tóth Laura
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Gyereknapi rajzpályázat – Környezetvédelmi témájú rajzpályázat
A május utolsó vasárnapján megrendezésre kerülő Győri Gyerek Piknik (Városi Gyereknap)
programunkhoz kapcsolódóan minden évben rajzpályázatot hirdetünk óvodás és alsó tagozatos
általános iskolás korosztály részére. 2021. év különleges Győr életében, hiszen várossá
válásunk 750-ik évfordulóját ünnepeljük. Gyereknapi rajzpályázatunkkal idén ehhez a témához
kapcsolódunk - rajzpályázatunk címe: A győri bástya nyomában. A felhívás nagy
népszerűségnek örvend, évről-évre több száz alkotás érkezik be rá. A műveket rendhagyó
módon, a program külső helyszínén - Aranypart II.- berendezett nagyszabású kiállítás
formájában mutatunk meg a közönségnek. A legjobb alkotásokat korcsoportonként díjazzuk, a
díjazottak oklevélben és kreatív alkotócsomagban részesülnek. Az eredményhirdetésre
hagyományosan a gyereknap alkalmával kerül sor a nagyszínpadnál történő nyilvános
eredményhirdetésen. Amennyiben a programot a vírushelyzet miatt nem tudjuk megtartani, a
beérkező alkotásokból online kiállítást rendezünk.
Helyszín: Generációk Háza rendezvényszínhelye
Időpont: 2021. április elején hirdetjük meg a rajzpályázatot, eredményhirdetés: május utolsó
vasárnapján.
Felelős: Tóth Laura
Célja: A tehetség gondozás célja a megmutatkozni kívánó fiatalok felkutatása, szereplési
lehetőségeinek biztosítása, eredményeik és tehetségük, elismerése, gondozása. Az informális
foglalkoztatási formával - verseny, vetélkedő - hozzájárulunk a kompetenciafejlesztéshez, az
ismeret- és tudásgyarapításhoz, valamint teret adunk annak, hogy a fiatalok kibontakoztathassák
képességeiket, ezáltal önkifejezési képességük, önbizalmuk fejlődhessen.

7. Városi fesztiválok, nagyrendezvények
Arrabona Gála-Szülők Műsora:
A Generációk Háza Művelődési Központ hagyományosan, minden évben bemutatkozási
lehetőséget kínál diákszínjátszó csoportjai részére, ahol a gyerekek, a csoportvezetők és nem
utolsó sorban a szülők, valamint más családtagok, barátok kölcsönösen tájékozódhatnak az idei
évad produkcióiról, új kapcsolatokat alakíthatnak ki, a meglévőket tovább mélyíthetik, továbbá
együtt játszhatnak, alkothatnak.
A Gála műsorban az év során először debütálnak a csoportok az idei év új produkcióival.
Fontos és első megmérettetés ez az elkövetkezendő fesztivál időszakra nézve. A Gála műsor
után ugyanis kezdetét veszik a szakmai programok, fesztiválok és versenyek, megyei, regionális
és más országos diákszínjátszó találkozók, ahol eddig minden esetben kimagasló eredményt
érnek el csoportjaink. A csapatok ezen az estén felszabadultan, verseny szituáció nélkül
vehetnek részt a rendezvényen nincs zsűri „csak” a családias hangulat. Ezen a napon történik
az új tagok ünnepélyes beavatása is. A hangsúly a találkozásra, a kölcsönös tanulásra és a
felhőtlen szakmai szórakozásra helyeződik át.
Helyszín: Generációk Háza
Időpont: március
Kapcsolattartó: Gondán Zsuzsa
Csiga- Biga Palota- Óvodások Összművészeti Fesztiválja
Kiemelkedő célunk, hogy az óvodás korú gyermekek irodalomban - mesében, versben ábrázoló
tevékenységekben örömüket leljék, megtalálják érzelmeik kifejezésének lehetséges módját.
Megismerjék a művészetek művelésének örömét, az alkotás boldogságát. Fontosnak tartjuk, a
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magyar nyelv szépségének, gazdagságának, sajátosságainak megőrzését, a gyermekek nyelvi
képességeinek fejlesztését. Úgy gondoljuk, a személyiség fejlesztéséhez elengedhetetlen a
képzőművészetben való részvétel, alkotás. Saját szintjükön közlés, örömforrás eszközeként
tekinthessenek rá. Tapasztalják meg, hogy rajzaikkal, festményeikkel, gyurma, agyag
figuráikkal kifejezhetik magukat. Merjenek bátran megnyilvánulni, képviselni magukat. Ehhez
segít, erősítve önbizalmukat, egy-egy közösség előtti versmondás, éneklés, valamint rajzaik
közönség elé tárása
2021-ben az évtizedes hagyománynak megfelelően ismét megrendezésre kerül a Csiga –biga
Palota Összművészeti Fesztivál Óvodásoknak. Versek, mesék, dalok előadására, valamint rajzos
illusztáció készítésre biztatjuk az óvodás gyerekeket. Nevezhetnek óvodai csoportok, vagy
egyéni jelentkezők. A pandémiás helyzetre való tekintettel, két forgatókönyvvel készülünk. Egy
nyitott Generációk Háza „Csiga-biga Palota Nap”-pal és egy online térben történő
bemutatkozás, lebonyolítás lehetőségével.
1. Online térben való megvalósítás esetén:
A pályázatot 2021. február 4-én tesszük közzé a Generációk Háza facebook oldalán. A projekt
tervezésnél a Generációk Háza oldalára kérjük messengerben küldhetik el a verselés, mesélés,
éneklés videóit! Így folyamatosan nyomon követheti minden érdeklődő a produkciókat. A
videókat 2021. március 25-ig várjuk.
2021. április 8-án megrendezésre kerül az online díjkiosztó. Az a kisgyerek, aki részt vesz a
pályázaton, emléklappal, és kreatív alkotó csomaggal gazdagodik. Az idei évtől szeretnénk a
legaktívabb óvó néniket és szülőket is elismerésben részesíteni. Varázslatos Anyuka” Szorgos
Óvó néni” díjjal. A fesztivál zárásaként a beküldött rajzok szereplőiből és karaktereiből
válogatva Füzi Rozi mesemondó a gyerekeket egy új mesével ajándékozza meg, melyet
videóban teszünk láthatóvá és hallhatóvá facebook oldalunkon.
2. hagyományos működés esetén:
Amennyiben kinyithatunk, úgy a gyerekek elmondhatják verseiket közönség előtt , egy délelőtti
rendezvényen. Ekkor kerül sor az oklevelek, ajándékok átadására is. A Csiga-biga Palota
rendezvényhez kötve tartjuk meg a kiállítást, adjuk át az ajándékokat, és közösen eljátsszuk a
mesét. Tervezett időpontja 2021. április 10. 9-12 óráig. .A képekből rendezett virtuális kiállítást
intézményünk facebook oldalán mindkét esetben láthatja közönségünk.
Célja: Teret biztosítani a korosztályok tagjai által létrehozott kulturális alkotások
bemutatásának. Tehetséggondozás.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza
Időpont: április
Felelős: Füzi Rozi
Kormos István Városi Versmondó Verseny
2021. április 17. szombaton kerül megrendezésre a verseny, 10-13 óráig a Generációk
Művelődési Házában. Nevezési határidő: 2021. február 3. hétfő.
Iskolákként 2 fő alsó, valamint 2 fő felső tagozatos tanuló jelentkezését várjuk, akik
intézményük képviselőjeként vesznek majd részt a versenyen. Célunk, hogy a felhívást
játékosabbá, kedvcsinálóbbá tegyük azzal, hogy a megmérettetés során a résztvevők figyelmét
felhívjuk a névadó és a hagyományok jelentőségére. Egy kis után követéssel ismertetjük a
korábban sikeresen versenyzők pályáját, különös tekintettel arra, milyen szerepet játszott az
irodalom iránt mutatott érdeklődésük.
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Meghívott zsűritagunk vidám verssel köszönti a gyerekeket, majd a feszültség oldása érdekében
közös bemelegítést tartunk beszédgyakorlatokkal.
A gyerekek és tanáraik számára az élményt még maradandóbbá tesszük azzal, hogy a verseny
zárásakor pár szemléletes szót ejtünk a mai gyerekek és a vers kapcsolatáról, színesítve egy kis
színpad- és előadás gyakorlattal. Az értékelésnél további külön díjakat is osztunk, mint:
legtevékenyebb- iskola, tanár, szülő, legeredményesebb felkészítő.
Online rendezvény tematikája:
 Április 12: „Zsákbamacska családi hétfője” - megkérdeztük Győr híres embereit
kedvenc versükről
 Április 13: „Kézműves-KEDD-j” – rovat - versdoboz készítése
 Április 14: „Vajon mire készülünk?” - rovat- Kormos István versmondó verseny
kulissza titkai
 Április 15: „Kormos István versek” - felolvasó délután
 Április 16: „Tudtad-e ki volt Kormos István? – tudástár, kvíz- Kormos István
versmondó verseny összefoglaló képekben
Célja: Teret biztosítani a korosztályok tagjai által létrehozott kulturális alkotások
bemutatásának, tehetséggondozás.
Helyszín: Generációk Háza
Időpont: 2021 április
Felelős: Gondán Zsuzsanna
A Hímes Tojás Napja
Az elmúlt évek hagyományai alapján az egyik legnépszerűbb családi rendezvényünk ez, a
húsvét ünnepét megelőző egész napos programunk. Erre a napra az ország különböző pontjáról
érkeznek népi tojásfestő emberek, akiknek munkáiból kiállítás rendezünk, valamint
segítségükkel ki is próbálhatják az érdeklődők a tojásfestés rejtelmeit. A rendezvény keretein
belül több játszóházzal és a népi mesélés, mesehallgatás, valamint az interaktív játék
élményével várjuk a családokat. Kiemelt figyelmet fordítunk, hogy az öko-tudatos
törekvéseinknek megfelelően alakítsuk ki a kreatív alkotó játszóházainkat.
Online tartalom:
A vírushelyzet kialakult tényezők miatt az idei Hímes Tojás Napja programunkat egy hétre
kibővítve intézményünk Facebook oldalán keresztül rendezzük meg. A tematikus heteinkbe
beágyazva minden nap más, az ünneppel kapcsolatos posztokkal tatjuk fent kapcsolatunkat
látogatóinkkal.
Meghívott tojásfestő mesterünkkel videó kisfilm segítségével betekintést nyerhetnek a népi
tojásfestés művészetébe.










„Zsákbamacska családi hétfője: Hogyan legyen „zöldebb a Húsvét”?
Kézműves-KEDD-j”: Hímes-hámos kézműves videók a Hímes Tojás Fesztiválunk
jegyében.
„Vajon mire készülünk?”-: Hímes Tojás Fesztivál, régi képes válogatás 1. rész
Tojásfestés különböző technikái: Hímes mesés csütörtök”
Heti mese címe: Kicsi kutya és a tojás
Egy kosárka helyi szokás”: Húsvéti szokások a Szigetközből. Rábaközi tojásfestés
jellemzői.
A tojásfestés rejtelmei, érdekességek és tippek.
Ha ez a Ház mesélni tudna!”
Hímes Tojás Fesztivál, régi képes válogatás 2. rész
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Helyszín: Generációk Háza
Időpont: 2021 március 21
Felelős: Kokas Éva
„Egy nap népviseletben”
Közreműködő egyesületek, csoportok:
- Nádorvárosi Népművészeti Egyesület (Regös táncműhely)
- Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület
- Rába néptánc együttes
- Magyar Hagyományok Háza Győr Közhasznú Alapítvány
- Cifra Műhely Egyesület
A Generációk Művelődési Háza több tánccsoportnak biztosít próbahelyszínt, közösségi élményt
és megmutatkozási lehetőséget. Az egy nap népviseletben” elnevezésű nap 2015-ben indult
útjára világszerte hagyományőrző és civil csoportok kezdeményezéseként. Intézményünk e
programnak szervező és befogadó helyszíne lett. Az egynapos rendezvény kiváló alkalmat ad
arra, hagyományainkat, szokásainkat tovább örökítsük. Résztvevői a fent megnevezett
csoportok, valamint a projektben megjelölt célcsoportok (általános iskola alsó- és felső tagozat,
valamint középiskolás tanulók és már egyetemista hallgatók, felnőttek). Lehetőséget biztosítunk
számukra, hogy egymással találkozzanak és a közös érdeklődési kör kapcsán ismerkedjenek,
barátkozzanak, közösen alkossanak és táncoljanak.
A rendezvény célja, hogy a különböző műhelyek közelebb kerüljenek egymáshoz, és az
esetleges további sikeres együttműködés felé nyissanak, a fiatalok egymásnak megmutathassák
„átörökített hagyományainkat”, így gazdagítva stílusukat, kifejező erejüket.
A rendezvény ideje alatt a résztvevők megtekinthetik az egyik együttműködő partnerünk, a
Cifra Műhely Egyesület által kiállított cifra bútorokat, valamint megismerhetik a kalotaszegi
viseletek sajátosságait az egyesület kiállításának köszönhetően.
Kézműves foglalkozások:
1. Kiss Ágota – rábaközi kaláris fűzése
2. Tóth Ildikó – rábaközi motívumos póló készítése, hagyományos kékfestős dúcokkal
3. Előadás – viseletek – Rábaköz
4. Tánctanítás, táncház koordinálása
5. Táncházban a zenét meghívott népi zenekari banda biztosítja
Online térben megvalósuló terve:








Április 19: Néptánccsoportunk bemutatója
Április 20: Kézműves-KEDD-j”
Kézműves videón bemutatjuk, hogyan készíthető el textilből mobiltelefon tartó vagy
pénztárca népies stílusban
Április 21: „Kiss Ágota győri tárgyalkotó, népi iparművész virtuális kiállítása
gyöngyfűzött ékszereiből
Április 22. Cifra Kvíz 750” játék: a népi mesterségek jegyében Győr vonatkozásában
Április 23: Cifra Néptánc együttes táncbemutatója, fotókiállítása
Április 24: Ha ez a Ház mesélni tudna!” Képek a Ház népi hagyományokat felölelő
életéből

Célja: A kompetenciafejlesztés tehetséggondozás, kreatív készségek fejlesztése,
művészetpedagógiai foglalkozások fejlesztése.
Teret biztosítani a korosztályok tagjai által létrehozott kulturális alkotások bemutatásának.
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A gyermek és ifjúsági korosztály egyéni és közösségi szükségleteire épülő kezdeményezések
támogatása
Helyszín: Generációk Háza
Időpont: 2021 április. 24
Felelős: Gondán Zsuzsanna
Győri gyerek piknik -Zöld Bikfic– a Generációk Háza gyereknapi programja
Szabadtéri nagyrendezvény esetén:
Egész napos rendezvényünk minden elemében fellelhető a környezettudatos életmódra való
nevelés, minden helyszín a környezetvédelemmel, a klímavédelemmel és győri legendákkal,
valamint történelmi nevezetes személyekkel, városunk 750 éves évfordulójával foglalkozik.


Tematikus játszóparkok:
-A Szigetközre jellemző különböző ügyességi játszóházak
- Történelmi installációk – pl. Mária Terézia, Napóleon, Mátyás király, Vaskakas,
Jedlik Ányos…
- Győr óriás látképének megalkotása
- Historikus táncház zenekarral
- Kard rendje bemutató
- Győri hírességek gyerekszemmel: játékos arcképcsarnok






Színpadi programok: Győri művészek előadása, helyi zeneművészek koncertje és
interaktív mesejáték.
Győri képzőművészek győri gyerekeknek címmel kreatív találkozási fórumot
tervezünk, ahol győri képzőművészek közös alkotásra várják a gyerekeket. A
foglalkozás témája Győr szabad királyi várossá avatásának 750. évfordulója. A közös
alkotás során a résztvevők identitástudata fejlődik, megismerik lakóhelyük értékeit,
hagyományait.
Rajzpályázat kiállítás és díjátadó: Gyereknapi programunkhoz minden évben
kapcsolunk egy rajzpályázatot, amelynek témája idén a 750. évfordulója. A beérkezett
pályaművekből a helyszínen kiállítást rendezünk, a legjobbakat pedig jutalomban
részesítjük.

Online forgatókönyv: Amennyiben a járványügyi előírások nem teszik lehetővé a program
tényleges megvalósítást, úgy az május 30-át megelőző egész hetet (május 25-30.) a
gyereknapnak szenteljük: napi bontásban teszünk közzé Facebook oldalunkon gyereknap
témában:





Május 25. Győr szabad királyi várossá avatásának 750. évfordulójához kapcsolódó
rajzpályázatunk online kiállítása –
a beérkezett műveket Facebookoldalunkon
külön
mappába
rendezzük,
a
díjazott
alkotásokat
külön
nevesítjük. Az így létrehozott album folyamatosan visszanézhető!
Május 26. Kézműves videó – otthoni alapanyagokból az újrahasznosítás jegyében
készítünk
egyszerűen
elkészíthető
játékot,
használati
tárgyat,
vagy
dekorációt, alkotásra buzdítva követőinket
Május 27. „Győri művészek – győri gyerekeknek” – koncertfelvétel
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Május 28. Rozimesék - gyerekszemmel felnőttekről - – Jankikovszky Éva és
Rangáné Lovas Ágnes: Kire hasonlítok? című kötetéből egy verscsokor
Május 29. „Mondd, mivel játszottál nagyikám?” - avagy népi gyerekjátékok a
Szigetközben
Válogatás
nagyszüleink,
dédszüleink
gyerekkorának
játékaiból
–
megmutatjuk, hogy érdemes az idősebb korosztálytól tanulni, egyben
bemutatjuk a térség múltját, hagyományait
Május 30. Zöld Bikfic dekorál! – tippeket adunk az otthoni gyereknap helyszínének
díszítéséhez, parti kellékek sajátkezű előállításához
Május 31. Nosztalgiázzunk! – válogatás az előző évek gyereknapjaink készült
fotókból

Célunk: Ezzel elő szeretnénk mozdítani a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetünk
védelmét, szülővárosunkhoz való kötődést. Kulturális értékeink közvetítése, anyanyelvünk
ápolása.
Helyszín: Aranypart II.
Időpont: 2021. május. 30
Felelős: Jankó Lulity Barbara
„Tök jó nap”családi hétvége
Hagyományos családi rendezvény esetén:
A környezettudatos gondolkodás jegyében az újrahasznosításból kiindulva textil, papír,
műanyag és üveg alapanyagokból készítünk őszi hangulatú használati és dísztárgyakat a
gyerekekkel. Kipróbálhatják a tökfaragást is, és a helyszínen elkészített saját alkotásukkal
nevezhetnek a tökszépségversenyre, ahol a 3 legjobb munkát díjazzuk. A legkisebbekre is
gondoltunk, így ők az általunk kialakított játszósarokban tölthetik tartalmasan idejüket, ahol a
nagyobbaknak mesehallgatásra és társasjátékozásra is van lehetőségük. A 2021-es családi nap a
Generációk Zöld Belváros projekt keretén belül valósul meg.
Célja: Az új, öko-tudatosságra épülő alkotóművészeti formák megismertetése a helyi
adottságok és helyi emberi erőforrásokon keresztül. A családi összetartozás elősegítése az közös
alkotói tevékenységek és az együtt átélt kulturális élmények által.
Helyszín: Generációk Háza
Időpont: 2021 október, 15-18 óráig
Felelős: Gondán Zsuzsa
Győri Könyvszalon
Hagyományos rendezvény esetén:
A Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya, valamint a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében évről évre megvalósuló Győri Könyvszalonon a
Generációk Háza szervezi a Mesekuckó programjait. A Győri Nemzeti Színház aulájában
felállított helyszínen november közepén három napon keresztül interaktív mesékkel és
előadásokkal, valamint foglalkozásokkal egybekötött könyvbemutatókkal várjuk a kicsiketnagyokat. A műsorok között kézműves játszóházakkal készülünk, ahol a gyerekek alkotással
foglalhatják el magukat. A Könyvszalon ideje alatt ellátjuk a Mesekuckó ügyeleti feladatait,
valamint lebonyolítjuk a kézműves foglalkozásokat is. Ezen alkalomra minden évben – mindig
újabb és újabb témához kapcsolódóan - rajzpályázatot hirdetünk óvodás és alsó tagozatos
iskolások számára, melynek díjazottjai a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, valamint a
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Generációk Művelődési Háza közös ajándékcsomagjával lesznek gazdagabbak. A beküldött
rajzokból kiállítást rendezünk a Mesekuckóban, mely a Könyvszalon ideje alatt megtekinthető.
Célja: A gyermek és ifjúsági korosztály egyéni és közösségi szükségleteire épülő
kezdeményezések támogatása. Tehetséggondozás és az egyén alkotó tevékenységének
megmutatkozási lehetőségének biztosítása
Helyszín: A Könyvszalon Gyermekkuckójának helyszíne
Időpont: november
Felelős: Tóth Laura
Lámpást Viszek-fényt hozok
Családi rendezvényként való megvalósulás esetén:
A 2021-es évben intézményünk felújítása kapcsán a Zöld Belváros pályázati projekt keretein
belül megvalósuló programunk, korábbi nevén Lámpást viszek családi rendezvényünk. Ebben
Idén nem csupán a projekt elnevezése bővült, hanem a köréje szervezett programkínálatot is
szélesítettük.
Alapvető célként határoztuk meg azt a törekvésünket, hogy a lehető legtöbb projektünkkel
csatlakozzunk Győr város 750 éves évfordulójához, így e decemberi adventi programunkkal is.
ezt a célt szolgáljuk. Másik gondolatként pedig kiemelkedő figyelmet fordítunk a
környezetvédelmi és öko-tudatos alkotóművészet és életmód elsajátításához rendezvényeinken,
ennek megvalósításához nyújtunk folyamatos segítséget és könnyen elsajátítható,
megvalósítható ötleteket. Az adventi időszak sajátossága az elmélyedés, a lecsendesülés. A
Generációk Háza karácsonyváró programjával ehhez a belső elmélyüléshez nyújt segítséget
hosszú évek óta. A résztvevők magas száma is azt mutatja, hogy nagy az igény a karácsony
ünnepének személyessé tételére. Rajtunk kívül is egyre többen gondolják, hogy a saját készítésű
ajándékok, ajándékkísérők, csomagolópapírok a legértékesebb kincsek a karácsonyfák alatt,
hiszen itt az ajándékozó saját keze munkáját, erőfeszítését, idejét áldozza az ajándék
létrehozására. 2021. decemberében, péntek délutánra tervezve, ez évben is megtartjuk ezt a
rendezvényünket. Különböző helyszíneken változatos szórakozást kínálunk közönségünknek:
Játszóházak: A kézműves öko –tudatos kreatív alkotópontokon más és más, a karácsonyhoz
kapcsolódó tárgyakat, lámpásokat, dekorációkat készíthetnek. Népszokásként megjelenítjük az
e négy hétbe tartozó Luca napot is. Képekkel illusztráljuk a szokás menetét, lényegéről (jó
kívánságok, étel kérése) rövid leírást helyezünk el, ugyanígy a szokás rigmusairól is. Valamint
Luca búzát vetünk. Az együtt verselésre, éneklésre szalmát szórva megyünk végig a folyosón,
egy rigmust kántálva az irodalmi húsz perc helyszínére. Rögtönzött verselés, éneklés zárhatja a
napot, maradék anyagokból készített ritmushangszerekkel, az elkészült lámpásokkal, egyéb
ajándékokkal, keretbe szőve. Bemutatkoznak a Generációk Házában dolgozó, velünk
kapcsolatban álló csoportok: A csoportvezetők külön helyszíneken mutatják be, hogy az
elkövetkező időszakban milyen alkotó tevékenységet terveznek
Kiállítás: Régmúlt karácsonyokat idézve karácsonyfa kiállítást rendezünk be , egy-egy a korra
jellemző díszekkel, terítékkel, zenével, ajándékozási szokások bemutatásával. Itt régi
karácsonyokról készült képeket és népszokások leírását, verseket, idézeteket is megtekinthetnek
látogatóink.
Vásári hangulatot idézünk fel: Francia-Kék Műhely és Szalon, valamint az Andelim Fotóstúdió
által berendezett fotóstúdió segítségével.
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Pályázat: A programot megelőzően, felhívást teszünk közzé, a Generációk Háza oldalán a
következő témákban-környezettudatos, öko adventi koszorú készítő pályázat, amelyben a
legjobb alkotásokat díjazzuk.
Online tartalom: A Lámpást viszek napunk hetében az ünnepekkel kapcsolatosan tematikus
tartalmakkal tesszük gazdagabbá a programkínálatunkat. Egy héten keresztül minden nap másmás ünnepváró poszttal (kreatív alkotások, ünnepi dekoráció ötletek, ajándékcsomagolási
ötletek, ünnepi ételek és egyéb hangulatok) és családi rendezvény megvalósulása esetén a
Lámpást viszek napjáról képes összeállításban követhetik nyomon rendezvényünket. A két
program párhuzamosan kerül megvalósításra.
Célja: Az új, öko-tudatosságra épülő alkotóművészeti formák megismertetése a helyi
adottságok és helyi emberi erőforrásokon keresztül. A családi összetartozás elősegítése az közös
alkotói tevékenységek és az együtt átélt kulturális élmények által.
Helyszín: Generációk Háza
Időpont: 2021. december 17-én és december-13-19
Felelős: Füzi Rozi

8. Szünidei programok
Hagyományos program összeállítás esetén
Tavaszi szünidő:
Húsvétváró játszóházak - tojástartók és húsvéti dekorációk készítése.
Helyszín: Generációk Háza
Vezetik: a Generációk Művelődési Háza munkatársai
Felelős: Gondán Zsuzsa
Időpont: április
Őszi szünidő:
Játszóházi foglalkozások – játékszerek, dekorációk készítése.
Helyszín: Generációk Háza
Vezetik: a Generációk Művelődési Háza munkatársai
Felelős: Gondán Zsuzsa
Időpont: október
Karácsonyváró játszóházak
Ünnepi dekorációs kellékek, és apró ajándékok készítése.
Helyszín: Generációk Háza
Vezetik: a Generációk Művelődési Háza munkatársai
Felelős: Füzi Rozi
Időpont: december
Online program keretében: A kreatív alkotásokról kézműves videó készül, amit online
felületünkre feltöltünk. A két program párhuzamosan valósul meg.
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Tanfolyamok és táborok a nyári szünidőben
Intézményünk évtizedek óta tervezi és szervezi nyári félnapos tanfolyamait, táborait, melyek
sikerét jelzi a sok visszajáró megelégedett táborozó. A szülőknek megnyugtató érzés, hogy
gyermekeiket barátságos, hozzáértő és biztonságos közegben, jól megközelíthető helyen
tudhatják és érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységet biztosító, tematikus tábori és
tanfolyami csoportokban helyezhetik el. A különféle fejlesztő tevékenységek közben,
közösségben szerezhetnek a gyerekek maradandó, kellemes élményeket a nyári szünidő azon
részében, amíg szüleik dolgoznak.
A táborokat széles érdeklődési kört felölelően tervezzük – a kézművesség különféle válfajai,
változatos mozgásos, ismeretterjesztő és egyéb a gyerekek érdeklődését megcélzó témák
mentén építjük fel a több hetet felölelő időszakot.
Táborainkat nem csak óvodás és általános iskolás korosztálynak szervezzük, hanem ifjúsági és
felnőtt korosztálynak is (pl. színjátszás, kerámia, kosárfonás stb.)
Az idei év több szempontból is eltér a megszokottól: nem csak a járványügyi helyzetet kell
figyelembe vennünk, hanem a házunk felújítását is. Önkormányzattól kapott helyiségekben így
is tervezünk kézműves, dramatikus jellegű és sport táborok megtartását.
Célunk: Közösségépítés, az egymás iránti tolerancia erősítése. A kreatív alkotótevékenységek,
az önkifejezés módszeriének fejlesztése. Helyi és társadalmi közösségi igények kiszolgálása a
testi és lelki egészség megőrzése
Helyszín: Generációk Háza
Időpont: 2021. június 21-től augusztus 20 –ig
Felelős: Lulity Barbara, Tóth Laura
Építő játszótér tábor- Legenda-park:
Győr város építkezős, kreatív tábora a Generációk Művelődési Háza szervezésében,
városunk 750. évfordulója jegyében
Idén 8. alkalommal rendezzük meg Marcalváros II. a kiserdőben, azt a 3 héten át tartó, egy
héten 140 gyermeket foglalkoztató, nyári gyermektábort, melynek idei témája, Győr városa és
annak történelmi legendái, valamint művészetének történelmi jelentőségű alkotásai. A három,
egymást követő héten, városunk értékeit alapul véve alkotunk, hozzuk létre a történelmi Győr
nevezetességeit és megismerjük a városunkhoz fűződő legendákat, híres személyeket.
Az eddigi évek hagyományai alapján raklapokból és egyéb újrahasznosításra alkalmas anyagból
építjük és alkotjuk meg tábori környezetünket. Minden csapat a saját házát majd a közösségi
tereket hozza létre az adott témához kapcsolódóan. A tábori életet sok játék és kreatív
foglalkozások teszik színessé szem előtt tartva a közösség építő erejét, az alkotómunka és a
környezetvédelem fontosságát. Bár a tábori építkezés alapjait még mindig a raklapok adják,
sokkal többet szeretnénk felhasználni az egyéb anyagokból a környezettudatosság jegyében.
Nem elhanyagolható módon a szerszámok helyes használatára a pontos és technikailag jól
átgondolt, szerkezetileg biztonságosan és megfelelő módon megalkotott építményekre
helyezzük a hangsúlyt. Nagyobb szerepet kap a csapatok közötti együttműködés, a
megtervezett, átgondolt elképzelések megvalósítása, a különböző anyagok kombinálása, a
feladatmegosztás hatékonysága. A művészet egyéb területein megjelenő elemeket felhasználva
(játék műalkotásokkal) tarkítva szeretnénk közösen kialakítani azt a tér élményt, ahol három
héten át folytatjuk alkotómunkánkat.
Minden csoportnak egy felnőtt és egy diák segítője van. A tábor egyéb feladatait külső és saját
munkatársaink látják el, valamint teret és helyet adunk a közösségi munka teljesítésére is a
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középiskolások számára, akik vidám hangulatban tapasztalhatják meg a felelősségtudatot, a
segítő szándék fontosságát miközben kötelező közösségszolgálati munkájukat végzik. A tábor
szervezése már a februári időszakban elkezdődik, hisz a csapatvezetők workshopokon vesznek
részt, hogy a lehető legdinamikusabban és leghatékonyabban tudjanak majd a tábor vezetésére
koncentrálni. A közösségépítés már ez idő alatt elkezdődik, drámapedagógusok, művészet
oktatók és építész hallgatók vezetésével.
Számunkra kiemelkedő feladataink közé tartozik Győr ifjúsági korosztályának segítése és
alkotó, közösségteremtő tevékenységének előmozdítása, így minden évben nagyon
magas számban foglalkoztatjuk a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokat, Így a
felnövekvő generáció megtapasztalhatja a közös alkotómunka építő és megtartó erejét.
Célunk Győr helyi kulturális és történelmi értékeinek széles körben való közvetítése,
városunkhoz kötődő identitástudat erősítése. A közösség és értékteremtő alkotó tevékenységek
népszerűsítése, az öko-tudatos ismeretek rendszeres alkalmazása a mindennapi
tevékenységekben.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza-Marcal város II.
Vezeti: Fazekas Antónia
Időpont: 2021.június 20-július 3.
Felelős: Fazekas Antónia

9. Kiállítások, egyéb programok, pályázatok
Alkotói csoportok kiállítása:
A házban folyó tanfolyamok, csoportok részére teret biztosítunk a bemutatkozásra, amely jó
alkalom arra, hogy a közösségek megismerjék egymás tevékenységét, valamint új
csoporttagokkal bővüljenek. Ez segíti az új, bevezetendő technikák és szakkörök munkáját is.
(Origami klub, kosárfonás műhely, kerámia műhely, vasútmodellezők, fotó club, patchwork
klub, scrapbook, 120 órás játszóház vezetői tanfolyam kiállítása)
Mesekiállítás:
A Mesekiállítás anyagát három sajátos kategóriába sorolva mutatjuk be a látogatóinknak,
figyelembe véve az életkort:




állatmesék (2 éves kortól)
próbatételes mesék (5 éves kortól)
felnőttmesék

Az állatmese hősei emberi tulajdonsággal felruházott állatok, melyben az ember csak
mellékszereplő. A gyermekirodalom állat-témájú képeskönyveit már a legkisebbek is szívesen
nézegetik, a róluk szóló rövid kis meséket kíváncsian és örömmel hallgatják, s tanulják meg a
benne szereplők neveit és történeteit. A próbatételes mesék már nagyobb gyerekeknek
szólnak. Krízis van - mondja a mese. Feladat van - tanítja. Ez az élet velejárója. De azt is
tanítja, hogy van megoldás, hogy van út, hogy az egyensúly visszaálljon. Mutatja hogyan,
miként történjen a megoldás, milyen próbatételeken keresztül lehet egy következő szintre
lépni. A felnőttmesék, lehetnek Adomák - anekdota szinonímák, vagy szórakoztató, pikáns
történetek. A mindenki által megtapasztalt hétköznapi kisebb - nagyobb kihívások,
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történetek, humoros formában megfogalmazott tanulságának levonására. Nagyobb
döntéshelyzetekben, konfliktusokban furfangos megoldásokat kínál könnyed, szórakoztató
stílusban. Ez általában egy görbe tükör, ami karikatúrája az ember jellemvonásainak.
A kiállított mesekönyvek szereplőit egy-egy játékfigurával elevenítjük meg, az élmény
fokozására a cselekmény felnagyított illusztrációit hívjuk segítségül. Ha lehetőség van
kiállítás vezetésre a történetek dióhéjban előadott kedvcsinálójával is szeretnénk a figyelmet
felkelteni.
Célja: anyanyelvápolás, az egyéni, családi és tágabb közösségi értékek megismertetése, az
emberi természet törvényszerűségeinek bemutatása a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály
érzelmi szükségleteinek megfelelő élményanyag átadásán keresztül.
Helyszín: Generációk Művelődési Háza-Marcal város II.
Időpont:2021. október-november
Felelős: Gondán Zsuzsa
Családi programok - Születésnapi zsúrok
Egész évben folyamatosan, igény szerint vállaljuk születésnapi zsúrok szervezését.
A szülőkkel való egyeztetés követően tematikus születésnapi zsúr programokat kínálunk,
Kézműves játszóházzal, interaktív meséléssel, zenéléssel.
Helyszín: Generációk Háza
Ideje: szombat délután 15-18 óra
Vezetik: alkalmanként felkért foglalkozásvezetők
Felelős: Füzi Rozi
Határidő: folyamatos
Pályázatok


TOP-7.1.1-16-2020 Legyünk többek együtt c. pályázat programjai
Tervezett projektünkben főként olyan közösségi alkalmak megvalósítását tervezzük,
ahol nem feltétlenül a kimagasló végeredmények, hanem a közösen és örömmel
létrehozott alkotás és munka, a közösségi élmény, a közösségi részvétel, a befogadás
segítése, a képességek kibontakoztatása, a személyiségformálás a cél.
Tervezett projektünk legfontosabb céljai a következők:
1. A gyermek és középiskolás korosztály közösségi életbe történő bevonása, számukra
közösségi élmény és bemutatkozási lehetőség nyújtása. Művészeti programokon
keresztül a befogadás erősítése. Amatőr művészeti csoportok fellépésének támogatása,
alkotókkal közös programok szervezése. Szeretnénk elérni, hogy a gyermek és ifjúsági
korosztály kulturális aktivitása növekedjék.
2. Generációk közti interakcióra lehetőséget nyújtó programok szervezése, ahol a
közösségi élet különböző korú, foglalkozású, lakóhelyű, tagjai kapcsolatba léphetnek
egymással, közösségi élményhez juthatnak. A közösség tagjainak művészeti
foglalkozásokat szervezünk, mely programokkal többek között a helyi identitást
erősíteni, a helyi értékeket, hagyományokat feléleszteni.
3. Közösségteremtés, közösségfejlesztés. A kultúra közösségteremtő szerepének erősítése,
a kisebb alkotóközösségek kialakulásának segítése. Az elmúlt években sajnos csökkent
azoknak a közösségeknek a száma, ahol baráti légkörben és támogató, önbizalmat adó
tevékenységek közben alkothatnak az emberek, miközben megértő közösségre találnak.
A közösségfejlesztés lényegében az emberek fejlesztése, formálása, ezen túl a közösség
hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők megértésre találjanak, kivívják mások elismerését
és kibontakoztathassák képességeiket. Egymástól elszigetelten élő kisgyermekes
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családoknak kapcsolódási pont nyújtása klubfoglalkozás keretében. Szülői identitás
támogatása, önfejlesztés, személyiségfejlesztés segítése.
Kreatív találkozási fórumok, rendezvények szervezése, művészek és amatőrök
közös produkcióinak létrehozása, közösségi részvétel erősítése.
.
A pályázatban programmal érintett célcsoportok:
kisgyermekek, óvodások 3-6 évesek
általános- és középiskolás korosztály 8-18 évesek
kisgyermekes családok
felnőtt lakosság körébe tartozók
roma lakosság
újonnan beköltözött lakosság
A pályázat programjai:
- Amatőr művészeti csoportok, alkotók színpadi és köztéri fellépéseinek támogatása
Amatőrök és alkotók
- Művészeti műhelyek:
Belvárosi alkotókör, alkotóműhely (8 hónap, 16 alkalom,)
Emlékőrzés kézműves műhely, alkotóműhely (8 hónap, 16 alkalom,
Kreatív találkozási fórumok szervezése egymás megismerése céljából
Baba-Mama-Papa Klub, közösségi akció (8 hónap, 16 foglalkozás)
Játsszunk mesét! program (4 alkalom, résztvevők száma alkalmanként 60 fő

-

Helyszín: Generációk Háza
Időpont: folyamatos
Felelős: Fazekas Antónia, Tóth Laura


TOP-6.3.2-16-GY1-2018-00002 - Generációk Zöld Belvárosa és a Győr Projekt
közös megvalósításában. Soft programok
1. „Megújuló világunk” Művészet- és kultúrtörténeti rendhagyó óra a környezettudatosság
jegyében:
A rendhagyó órák célja, hogy témáiban, vizuális megfogalmazásaiban és eszközhasználatában
is lehetőséget nyújtson a tanórákon elméletben megismert tények és ismeretek élményszerű
megtapasztalására, átélésére. A résztvevők megismerik az egyes korok által felvonultatott
technikai, kulturális, környezeti vívmányokat, megértik azok összefüggéseit. Az egyes
történelmi korok kulturális, művészeti és tárgyi eszközeinek, találmányainak megismerésével,
újraalkotásával növeljük kulturális ismereteiket, tudatosságukat, kreativitásukat.
Minden foglalkozás keretjáték közé ágyazódik be, amin belül az adott kor fontos vívmányait és
jellemzőit fedezik fel, majd csoportosan elkészítik a saját környezetvédelmi projektjüket,
kampányukat.
Megismerhetik, hogy a környezetszennyezés és a recycling művészete hogyan és mi módon
kapcsolódik össze.
A foglalkozás menete:
 Hulladéktörténelem röviden - különös tekintettel a régi korok (görög, római, barokk) és
napjaink hétköznapi életére vonatkozó hatásaira
 A mindennapi tevékenységeink hulladéktermelő következményei, közvetlen életterünk
kiszorítására irányuló hatása - szituációs, interaktív játék.
 Környezetszennyezés a Földön - képanyag vetítés: a világ környezetszennyező emberi
tevékenységéről és annak hatásairól – az élettér kiszorítása a földön.
 A recycling művészete - az újrahasznosító művészet figyelemfelkeltő hatása a
környezetvédelemre. A kortárs művészet megújító hatása.
Időpont: - 2021, október- 2022. április. (10 alkalom
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2. Öko-pikkpakk - kézműves öko-játszóházak, családi nap: Környezetvédelmi és
fenntarthatósági ismeretek, érdekességek átadása, újrahasznosítható alapanyagokból kézműves,
kreatív alkotások elkészítése.
Időpont 1. Tojás fesztiválon 2. Lámpást viszek programon
3. Környezetvédelmi témájú alkotói pályázat:
Környezet tudatos, öko - adventi koszorú készítő pályázat. A nyertes alkotók díjazása.
Időpont: 2021 adventi időszak
4. Öko-Workshop óvoda- és iskolapedagógusoknak: Tavaszi tanterem díszítés ötletek,
rajzórába beépíthető öko - foglalkozások gyakorlatban való alkalmazása! 4témakör: textil, fém,
műanyag, papír. Projektelem ismeretanyagából munkafüzet, készül tartalmi összeállítását és a
grafikák feladatok ellátását a Generációk Háza munkatársai végzik.
5. Eötvöspark – „Zöld park” fesztivál:
 Öko-design divatbemutató – helyi amatőr és profi alkotóművészekkel. Előre
meghirdetett alkotó pályázat. A díjazottak a GH Háznyitogatóján kiállítás keretében
mutatkozhatnak be alkotásaikkal.
 Öko-polc - fenntartható, öko-tárgyak kirakodó vására. (helyi alkotókkal)
 Kreatív szabadtéri alkotópontok (kézműves játszóház) gyerekeknek és felnőtteknek a
papír, fém, üveg, műanyag, textil újrahasznosítás témaköreiben: - pólóból ékszer és
táskák, palackból pillebútorok készítése, hullámkarton tárolók,papírmerítés, papírmasé
műanyag felhasználásával stb.
 Retextil alkotóműhely: parti szövés (Győr város részletének a rendezvényen történő
megszövése, nagy méretben, és retextil szabadtéri hintaágy bemutató és készítés)
 Kosárfonás
 Öko-játszópark (fa játékok, gyerekjáték állomások): Virgonckodó Játékpark: Kosaras
körhinta, Bébi sátor, Népi játszóház, Buborék játszóház (16 db, hagyományőrző játékok
22 Db, óriás fajátékok 22 db)
 Környezettudatos büfé
 Színpadi produkciók
6. Generációk Háza – Háznyitogató hétvégéje
A Háznyitogató program keretében bemutatkoznak intézményünk csoportjai. Pincétől a
padlásig, minden helyiségben a látogatók betekintést nyerhetnek és kipróbálhatják csoportjaink
tevékenységeit, a babáktól az idős korosztályig:







Kreatív tevékenységek: Környezetvédelmi, Öko-Játszóházak, Kosárfonás kiállítás és
bemutató (GH), Kerámia műhelymunka (GH)
Babás foglalkozások: Ringató koncert Töreky Zsuzsival, Mese-műhely (GH)
Zenés, táncos foglalkozások: Néptánc bemutató és táncház (GH), Senior tánc (GH),
Ifjúsági táncok (GH)
Kiállítás: Vasútmodell kiállítás (GH), Kosárfonás kiállítás és bemutató (GH), Kerámia
kiállítás (GH), A fedett udvarunkon egy állandó kiállítás a Generációk Háza
tevékenységeiből, ahol a funkció és a bemutató találkozik az újonnan kialakított
helyszínünkön. A bútorok és a design az intézmény tevékenységére utalnának: pl:
pillebútor, raklap bútor, papírmasé dekoráció.
Az „ötletspájz”-(szekrénykiállítás) részen pedig egy újrahasznosított festett szekrényben
egy állandó kiállítást rendeznénk be az évnek megfelelő újrahasznos dekor ötletekkel.
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Színházi produkciók: Arrabona Diákszínpad bemutatkozása, interaktív színházi élmény
(GH), Füzi Rozi interaktív meseszínháza (GH)
Öko - pályázatok: újrahasznos alapanyagokból a győri Városházát, a Generációk Házát
és az Eötvös parkot felépítve Cókmóka design divatkiállítás és bemutató (Eötvös parki
fesztivál díjazottjai, Fenntartható polc-könyvtár (már működik), Fenntartható büfé
Időpont: 2021 tavaszától 2022 áprilisáig

10. Online tematika a 2021-es évre vonatkozólag:
A 2021-es esztendő meghatározó fordulatot hoz a Generációk Művelődési Háza életébe.
Önkormányzatunk vezetése kiemelkedő és létfontosságú lehetőséget biztosít intézményünk
számára működési helyünk felújítására, a Generációk Zöld Belvárosa projekt keretén belül.
Nagy örömünkre, intézményünk több milliós beruházás során megújul, ami egyben év közbeni
költözéssel jár.
Mindeközben programkínálatunkat szeretnénk továbbra is igényesen megvalósítani.
A pandémiás helyzet és intézményünk költöztetése miatt mindenképpen két lehetséges
forgatókönyvvel és szervezési munkával tervezzük a Generációk Művelődési Házának 2021.
évi eseményeit és rendezvényeit.
Már 2020. tavaszán elindítottuk tematikus heteinket az online térben. Akkor a nálunk működő
csoportjaink tevékenységét mutattuk be részletesen, valamint online vizuális és egyéb alkotó
interaktív pályázatokkal aktivizáltuk látogatóinkat. 2021 kezdetétől pedig az online felületen
rendszeresen megújuló tartalommal jelentkezünk az adott aktuális, kulturális időszakot
figyelembe véve. A 2021-es évben pedig a legtöbb kis- és nagyrendezvényünket Győr város
750 éves évfordulójához, valamint a Zölden Győrben felhívás köré és rendezvényeink
alaptémája köré csoportosítjuk.
Online rendezvény heteink:













Farsang – hetek
Hímes Tojás Fesztivál hete
Csiga Biga Óvodások Összművészeti Fesztiváljának hete
Kormos István Versmondó Verseny hete
Hímes Tojás Fesztivál hete
A Viselet Napja program hete
Anyák hete
Madarak és Fák hete
Győri Gyermek Piknik – városi gyereknap hete
Zöld belváros –hete
Tök- jó- nap- őszi családi hét
Lámpást viszek- hét

Online programok heti tematikája
 „Zsákbamacska családi hétfője” - rovat:
A Generációk Házának évek óta tartó tevékenységébe tartozik a környezetvédelmi nevelés, a
helyi kulturális értékek közvetítése és az idősebb generáció egészséges életmódjának
megőrzése.
Februártól májusig tartó sorozatunkban minden hétfőn különböző online tartalmú
meglepetéssel várjuk látogatóinkat.
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Hol Győr város 750 éves évfordulójával kapcsolatos érdekességeket osztunk meg velük, hol
kreatív öko-tippeket adunk és környezetvédelmi érdekességekre hívjuk fel figyelmet. Miután
többet megtudhattak városunkról, így környezet- tudatosabban is óvhatják azt.
Hogy tudatosabbak lehessenek a saját egészségük megőrzésében is! Széktornára hívjuk őket,
amit az unokák és nagyik együtt is kipróbálhatnak otthon.
A tudás, a környezetvédelem és az együtt mozgás mellett ezeken a napokon családi
programokra is felhívjuk figyelmet sok egyéb más kulturális meglepetéssel fűszerezve.”
Célcsoport: 3-99 évig, családok, óvodai, iskolai csoportok
 Kézműves-KEDD-j” – rovat – különböző témák jegyében
Kiemelkedő alaptevékenységeink és erősségeink közé tartozik az alkotói kézműves játszóházak
vezetése. A családi nagyrendezvényeink és az iskolai, óvodai csoportoknak kínált kézműves
oktatói programjainkra való nagy igény hívta életre az online kézműves rovatunkat.
Ennek keretében igényes, könnyen érthető videókat készítünk különböző témák köré
csoportosítva.
Célcsoport: 3-99 évig, családok, óvodai, iskolai csoportok
 Vajon mire készülünk?”- rovat:
Bár a Házunk zárva, de nagy dolgokra készülünk! A felújítási munkálatok számunkra a
költözéssel kezdődnek. Az izgalmas pillanatok megőrzése és dokumentálása fontos
számunkra.
Szeretnénk, ha látogatóink is részesei lehetnétek ezeknek a folyamatoknak. Szerdánként
beszámolunk a Házban éppen zajló aktuális hírekről, eseményekről. Látható majd például,
hogyan dekorálunk, miként szervezzük programjainkat, valósítjuk meg ötleteinket, miközben
készülünk a költözésre is.
Célcsoport: 3-99 évig, családok, óvodai, iskolai csoportok
 Csiga–Biga Csütörtök-rovat:
Közeleg a Csiga-biga Palota Óvodások Összművészeti Fesztiválunk. Évtizedek óta ezen a
napon szavaltak és énekeltek nekünk a gyerekek Generációk Háza színpadán.
Idén csak az online térben tudjuk megrendezni ezt a programot. Hétről hétre szeretnénk a
kedvükbe járni, hogy minél többen vegyenek részt ezen a közkedvelt rendezvényen.
Minden héten egy–egy vers hallható Füzi Rozi tolmácsolásában kedvcsinálóként.
Mikor elérkezik a fesztivál ideje, a hozzánk beküldött verses felvételeket és rajzokat közzé
tesszük facebook oldalunkon, hogy minél többen láthassák azokat.
Célcsoport: Óvodások és óvodai csoportok
 Rozi mesék pénteken-rovat:
Füzi Rozi interaktív mesejátékával rendszeresen találkozhatnak rendezvényeinken a
látogatóink.
Hogy a megváltozott mindennapjainkban se maradjanak mese és izgalom, tudás és humor
nélkül, Rozi különböző témákat érintve februártól május végéig hetente mesél és a mesékhez
kapcsolódóan alkotópályázatokra buzdítja a felnőtteket és gyerekeket.
A beküldők között értékes alkotó csomagokat sorsolunk ki jutalmul. Rozi történetei hallgatása
közben megismerhetik a Szigetköz meséit, a természet szeretetét, az
állatok életét, kapcsolódik nemzeti ünnepünkhöz és az anyák napjához is.
Célcsoport: 3-99 évig, családok, óvodai, iskolai csoportok
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 Ha ez a Ház mesélni tudna-rovat:
Intézményünk felújítása hamarosan kezdetét veszi. Így szeretnénk archiválni és a
nagyközönséggel megosztani az évtizedek alatt összegyűlt képi és egyéb személyes
kötődésünket, emlékeinket. Megszólítjuk intézményünk csoportjainak régi és új vezetőit, a
csoporttagokat, látogatóinkat. Képekben, pár soros élményszerű írásokban elevenítjük fel a
múltat és őrizzük a jelent, mesélünk. Fotósorozatban megjelenítjük a Ház ikonikus jellemzőit,
és egyben összegyűjtjük a Generációk Háza és Győr kulturális életének meghatározó alakjait,
akik valaha megfordultak nálunk. Az új, elkészült Házavatónkon a Háznyitogató programunk
keretében pedig kiállításban is megmutatjuk összegyűlt anyagot!
Célcsoport: Célcsoport: 3-99 évig


„Kvíz napok„- melyek Győr városának 750 éves évfordulójához kapcsolódó
érdekességekre hívják fel a figyelmet:
A Kultúrtörténeti Játszóházak foglalkozássorozatunk újragondolt és online felületre
átdolgozott változata a Nyomkeresés Győrben című programunk, melyet általános iskolai és
kisgimnáziumi osztályoknak vagy tanulócsoportoknak ajánlunk. A kvízjáték két részből áll:
1.
Heti rendszerességgel közlünk városunk nevezetességeiről képrészleteket, melyekről kis
utánjárással fel lehet ismerni, hol találhatóak. Ezekről a látványos nevezetességekről várunk
vissza fotókat a gyerekektől.
2.
Általunk megadott információk alapján kell kitalálni a nevezetességeket, melyekről
szintén fotókat várunk a gyermekektől. A két legjobban teljesítő osztályt jutalmazni fogjuk
egy-egy Nyomkereső kultúrtörténeti foglalkozással.
Célcsoport: ifjúsági korosztály, iskolai csoportok
Célunk: A megfogalmazott alapcéljaink mellet a következőkre törekszünk az online programok
rendszeres közlésével: minél szélesebb körben való kulturális értékek közvetítése, csoportjaink
és
tevékenységük népszerűsítése, a társadalmi összefogása erősítése, valamint látogatóink
létszámának növelése. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Ismeretterjesztő
alkalmak szervezése és támogatása.
Helyszín: Generációk Háza online felülete
Ideje: folyamatos
Tartalom készítők: Generációk Háza munkatársai
Felelős: Fazekas Antónia

11. Minőségbiztosítás érdekében tervezett intézkedéseink
Partnereink körét pontosan meghatározzuk, folyamatosan bővítjük, s őket tájékoztatjuk a
tevékenységünkkel kapcsolatos tudnivalókról.
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.
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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.
Felelős: Fazekas Antónia
Határidő: folyamatos

12. PR munka, sajtókapcsolatok, marketing
Az intézményben folyó alkotómunka folyamatos reklámozást igényel. Fontos, hogy színes,
sokrétű alkotótevékenységünket megfelelően reklámozzuk. Célunk, hogy minél szélesebb
körben érjük el a közönséget, valamint, hogy a promóciós anyagaink minden korosztály
érdeklődését felkeltsék.
Ennek érdekében jó kapcsolatot ápolunk a helyi (pl. Győr Plusz, Kisalföld, Oxigén Média,
Győri Szalon), valamint országos médiával. Információval látjuk el Győr turisztikával
foglalkozó társintézményeit, valamint kapcsolatot tartunk a városban működő, turizmussal
foglalkozó honlapokkal is (Hello Győr), így további lehetőség nyílik szélesebb látogatóréteg
elérésére.
Programkínálatunkat heti és havi szinten továbbítjuk a médiának, állandóan frissülő
honlapunkkal, közösségi oldalunk által és e-mailes kapcsolattartással érjük el a befogadó
közönséget. Havi hírlevelünkből a honlapunkon feliratkozott érdeklődők kaphatnak első kézből
friss információkat programjainkról.
- Évente két alkalommal színes tájékoztató füzeteink (szeptemberi évindító szakköri füzet,
valamint a tábori kiajánló), plakátjaink, szóróanyagaink összeállítása, valamint ezek óvodákba,
iskolákba történő eljuttatása
- Nyomdai munkát nem igénylő plakátok összeállítása felmerülő igény alapján online felületen
- A közösségi médiában való megjelenés – a Generációk Művelődési Háza Facebook oldalainak
adminisztrációja, frissítése
A visszajelzések alapján a Facebook a leghatékonyabb reklámfelületünk - az itt megjelentetett
információk érik el potenciális ügyfeleinket - tapasztalataink szerint még az idősebb
korosztályból is. Igyekszünk egyszerűbbé tenni a FB oldalunk kezelését is - kértünk a két Fb
oldalunk összevonását, hiszen több időbe telik a két oldal információval történő feltöltése valamint így könnyebb lesz minket elérni ezen a fórumon is. Oldalunkhoz csatoljuk a külön
oldallal rendelkező csoportjainkat, így érdeklődés szerint könnyebben érjük el őket, így
reklámjainkat, programajánlóinkat is hatékonyabban juttathatjuk el hozzájuk.
A munkatervben meghatározott eseményeinket előre is fel tudjuk tölteni a felületünkre, így
abban is segít nekünk, hogy az intézményünk iránt érdeklődők jóval előre is információt
szerezzenek programjainkról.
- Honlapunk folyamatos frissítése, információval való megtöltése - az építőtábori honlapon
történő jelentkezések előkészítése, a rendszer felülvizsgálatának felügyelete, kapcsolattartás a
honlapot létrehozó rendszergazdával,
- kapcsolattartás a nyomdai munkák tervezését ellátó grafikussal
- kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályával - az általunk minden évszakban
kiadott programajánlóhoz a negyedéves programok megküldése, heti ajánlójának felügyelete,
korrektúrázása
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Határidő: folyamatos
Felelős: Jankó Lulity Barbara
PR munka, sajtókapcsolatok, marketing, közösségi médiában való jelenlét
Célunk, hogy minél szélesebb körben érjük el a közönséget, valamint, hogy a promóciós
anyagaink minden korosztály érdeklődését felkeltsék.
Jó kapcsolatunk folyamatos a helyi (GyőrPlusz, Kisalföld, Oxigén Média, Győri Szalon),
valamint országos médiával. Információval látjuk el Győr turisztikával foglalkozó
társintézményeit, valamint kapcsolatot tartunk a városban működő, turizmussal foglalkozó
honlapokkal is (Hello Győr, Hello Tourist).
Programkínálatunkat heti és havi szinten továbbítjuk a médiának, állandóan frissülő
honlapunkkal, közösségi oldalunk által és e-mailes kapcsolattartással, hírlevelekkel érjük el
közönségünket.
A Facebook oldalunk „egyszerűsítése”: a két Generációk Háza oldal „egybeolvasztása” (a nem
kívánt oldal megszűntetése, az oldal kedvelőinek átirányítása a meglévő/maradó oldalra)
Új lehetőségek megtalálása a közösségi médiában:
- A Generációk Háza megjelenése az INSTAGRAMON
- YouTube csatorna létrehozása, tartalmak feltöltése, kisfilmek létrehozása
Plakátok, kiadványok 2021-ban:
- Évente két alkalommal (tavaszi – tábori és őszi – „évindító”) színes tájékoztató füzeteink
(tábori kiajánló – leporelló forma, őszi szakkörös kiajánló)
- Plakátok:
- A Hímes Tojás Napja
- A Magyar Viselet Napja
- Győri Gyerek Piknik
Új arculat és logó tervezése
Az intézmény nevének megváltoztatása, valamint intézményünk felújítása kapcsán tervezzük új
logó, valamint új arculat bevezetését. Ennek megtervezésében grafikus segítségét kértük (a
bevezetésnek a lépései még tervezés alatt vannak, további megbeszélés tárgyát képezi).
Prezentációjában „régi-új” formát mutatott be nekünk – intézményünk még Gyermekek Háza
néven használta már a HÁZ formát, mint logót. Az egyszerű két forma kombinálásával (ház,
szív) egyszerű, innovatív, kreatív és költség hatékony kombinációt hozott létre.
Hangsúlyozzuk a személyességet, a ház hangulatát: fotókon jelennek majd meg a házban
dolgozók, folyamatosan ide járó szakköri tagok, felkérjük az Arrabona Diákszínpad csoportjait,
hogy „amatőr” módon készítsenek imázs filmet a Generációk Házáról stb.
A névváltoztatás miatt új reklámanyagokra van szükségünk.
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13. Pénzügyi háttér
A fenntartótól kapott támogatás kiegészítéséhez, a programok lebonyolításához szükséges
anyagi eszközöket saját bevételből és pályázatokból igyekszünk pótolni.
Bevételi forrásaink:









részvételi díjak
tagsági díjak
programok belépődíjai
tábori részvételi díjak
képzési díjak
terembérleti díjak
pályázati források
egyéb támogatási összegek

Alkotóműhelyeinket, tanfolyamainkat, a nyári táborokat önköltséges alapon szervezzük, 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.
2021. február 26.

Összeállította: Fazekas Antónia
igazgatóhelyettes
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1. sz. melléklet
Generációk Művelődési Háza
2021. évi nagyrendezvények
Dátum
2021. január 22.

Online dátum
2021. január. 22

Rendezvény címe
A Magyar Kultúra
Napja

2021. március 21.
10-16 óra

2021. március 1620.

A Hímes Tojás Napja

2021. április 1.
10-12 óra

2021. április 1.

Tavaszi szüneti
játszóházak

2021. április 10.
10 óra

2021. április 5-8.

Csiga-Biga Palota
Óvodások versesmesés délelőttje

2021. április 17.
10 óra

2021. április 1217.

Kormos István Városi
Versmondó Verseny

2021. április 24.

2021. április 1924.

Viselet Napja

2021. május 30.
10-19 óra

2021. május 24-30. Győri Gyerek Piknik
Gyereknapi
rendezvény
2021. szeptember
Zöld Belváros
13-17.

2021. szeptember 17.
2021. október. 16

2021. október 1116.

„Tök jó nap „
Családi rendezvény

2021. október 26-29.
naponta 10-12 óra

2021. október 2629.

Őszi szüneti
játszóházak

2021. november.

2021. november.

POROND Fesztivál

2021. december 17.
17-19 óra

2021. dec.13-dec.
17.

Lámpást viszek! karácsonyi műsor,
játékok, mesék,
kézművesség
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Helyszín
Generációk
Művelődési Háza –
Győr. Online felület
Generációk
Művelődési Háza Győr
Generációk
Művelődési Háza
Győr
Generációk
Művelődési Háza –
Győr,
Online felület
Generációk
Művelődési Háza –
Győr,
Online felület
Generációk
Művelődési Háza,
Online felület
Győr, Aranypart II.,
Online felület
Győr, Eötvös park,
Online felület
Generációk
Művelődési Háza –
Győr,
Online felület
Generációk
Művelődési Háza Győr,
Online felület
Generációk
Művelődési Háza
Győr
Online felület
Generációk
Művelődési Háza Győr

