KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Hajdú-Bihar megyei DiákönkormányzatokSzövetsége
4026 Debrecen, Péterfia utca 18.
(Debrecen Plaza 1. em.)
Hajdú-Bihar megyei székhelyű
alap és középfokú oktatási intézmények
Diákmunkát Segítő Pedagógus
és Diákönkormányzat Elnöke
részére
Tárgy: Beszámoló Megyei Diák Fórumról
Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Diákmunkát Segítő Pedagógus!
Tisztelt Diákönkormányzat Elnöke!
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendezésre került a Hajdú-Bihar megyei
Diákönkormányzatok Szövetségének Megyei Diák Fóruma 2018. március 20-án, közel 70
résztvevő jelenlétében. Az esemény célja volt, hogy megválasztásra kerüljön a HABIDISZ
új vezetősége. Ezen rendezvényünkről készítettünk egy beszámolót, elsősorban azon
iskolák számára, amelyek nem tudtak megjelenni a helyszínen.
A Fórum 9:00 és 15:00 óra között került megrendezésre. Délelőtt, a hivatalos megnyitók
után a meghívott szervezetek képviselői tartottak előadást. A jelenlévő diákok és őket
kísérő pedagógusok a következő témákban hallhattak előadásokat és juthattak hasznos
információkhoz:
-

HABIDISZ leköszönő kisfilmje
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület és általa nyújtott lehetőségek bemutatása
Hajdú-Bihar megyei Pedagógia Szakszolgálat lehetőségeinek ismertetése
Debreceni Szakképzési Centrum lehetőségiről szóló prezentáció
Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége 2018/19-es tanév
vezetőségébe jelentkezett fiatalok bemutatkozása, programjainak bemutatása
Műhelymunka kiscsoportokban, ezekben a témákban: jövőtervezés, Festi Work
(külföldi fesztiválokon történő diákmunka lehetősége), önkéntesség /iskolai
közösségi szolgálat

A program végén, a szavazatszámlálást követően, kihirdetésre kerültek a
Megyei Diákönkormányzat új tagjai:
 Bodnár Zsigmond (elnök) Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma
 Ács Gabriella (Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki
Szakgimnáziuma)
 Tóth Edina (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium)
 Marosi Maximilián (Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola)
 Papp Brigitta Mónika (Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
 Gallyas Róbert (Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája)
A megválasztott
kívánunk!
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KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Hajdú-Bihar megyei DiákönkormányzatokSzövetsége
4026 Debrecen, Péterfia utca 18.
(Debrecen Plaza 1. em.)
Néhány napirendi pont részletes bemutatása:


KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület:
Egyesületünk a diákönkormányzatiság mellett iskolai közösségi szolgálattal,
önkéntesekkel és Európai Önkéntes Szolgálattal is foglalkozik.
Mindezek mellett fontosnak tartjuk a sport szeretetét is, ezért megyei
sportrendezvények mellett idén is megrendezésre került a 3 Tusa Torna, ahova 3
fős csapatok jelentkezését várjuk 2018. május 4-ig. A program során a sportos
feladatok mellett a fiatalok megismerhetik a Tisza-tó és környéke kulturális
értékeit.



KÖZ-PONT Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér:
Egyesületünk által működtetett Iroda debreceni általános iskolák részére szervez
Kreatív órákat, amely során általános iskolás diákok tudnak különböző kreatív
kézműves dolgokat készíteni pl: ajándékkészítés, dekoráció.



Pedagógiai Szakszolgálat
A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai ismertették a Szakszolgálat célját,
működését. Ellátott feladataik a következők: szakértői bizottsági tevékenység,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív
pedagógiai
ellátás,
gyógytestnevelés,
iskolapszichológiai
ellátás,
óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása, kiemelten
tehetséges tanulók gondozása.



Debreceni Szakképzési Centrum lehetőségiről szóló prezentáció
A fiatalok az előadás végére jobban képbe kerülhettek a szakképzési centrumok
működésével, felépítésével kapcsolatban. Megismerhették azokat az iskolákat,
amelyek a Centrum által koordináltak és megtudhatták, hogy jelenleg hogy folyik
a szakképzés az országban.



Műhelymunkák
A kis csoportos beszélgetések során a diákok megismerkedhettek a Festi Work
nevű céggel, akik külföldi fesztiválokra közvetítenek ki diákmunkára fiatalokat. Az
Inspi-ráció Egyesület a jövőtervezés fontosságára és elemeire hívta fel a
figyelmet. A harmadik csoportos beszélgetés során az ezt a témát választó
fiatalok az önkéntességről és iskolai közösségi szolgálatról oszthatták meg
egymással gondolataikat.

Bízunk benne, hogy összefoglalónkból hasznos információkhoz jutottak. Bármilyen kérdés
esetén keressék bizalommal Egyesületünket!

Elérhetőségeink:
Bálega János – KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület Stratégiai vezető- 0630/ 718 86 49
Baracskai Lilla – Hálózati programkoordinátor - 0630/643 70 01
vagy a habidisz@kozpontegyesulet.hu email címen.
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