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Karcag város székhelyű
alap és középfokú oktatási intézmények
Diákmunkát Segítő Pedagógus
és Diákönkormányzat Elnöke
részére
Tárgy: Beszámoló a Városi Diákönkormányzat Közgyűléséről
Tisztelt Intézményvezető!
Tisztelt Diákmunkát Segítő Pedagógus!
Tisztelt Diákönkormányzat Elnöke!
2018. március 19-én megrendezésre került a Karcag Városi Diákönkormányzat
Közgyűlése, melynek célja volt az új vezetőség bemutatkozása mellett, hogy különböző
lehetőségekkel ismertessük meg a résztvevőket. Ezen rendezvényünkről készítettünk egy
beszámolót, hogy ezzel is segítségükre legyünk.
A Közgyűlés 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:

-

-

Karcag Városi Diákönkormányzat és KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület köszöntője
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület által kínált lehetőségek bemutatása, nemzetközi
programok, önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat, pályázati és program
lehetőségek
Európai Önkéntes Szolgálat ismertetése külföldi önkénteseink által
Festi Work által kínált lehetőségek
Vöröskereszt előadása
Karcagi Szakképzési Centrum lehetőségiről szóló prezentáció
Műhelymunka kiscsoportokban a városi dökkel való ötletelés.

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 kerül 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.
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Európai Önkéntes Szolgálat ismertetése külföldi önkénteseink által
Az egyesületünknél önkénteskedő külföldi fiatal bemutatta az Európai Önkéntes
Szolgálat által nyújtott lehetőségeket. Ez akár a most végzős diákok számára is
lehet egy opció, ha nem sikerül bejutniuk egyetemre vagy főiskolára.
Az EVS által új kultúrákat ismerhetnek meg, gyakorolhatják, fejleszthetik
angoltudásukat és kapcsolatokat építhetnek számos helyen a világban.



Karcagi Szakképzési Centrum
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 hogyan
folyik a szakképzés az országban.



Műhelymunkák
A kis csoportos beszélgetések során a diákok személyesebben megismerkedhettek
a megválasztott vezetőséggel, akik kíváncsiak voltak, hogy a város diáksága
milyen programokon venne részt szívesen. Emellett volt lehetőség jelentkezni a
városi Dök stábjába is.

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

Elérhetőségeink:
Bálega János – KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület - stratégai vezető – 06 30/ 718 86 49
Baracskai Lilla – Hálózati programkoordinátor - 06 30/643 70 01
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