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TOVÁBB

Szerinted miért jó fiatalnak lenni? Szerinted mi értékes 

és hasznos benned? Mutasd meg egy alkotás segítsé-

gével, hogy milyen értékei vannak a generációdnak! A 

kreativitásodnak semmi sem szabhat határt, minimális 

megkötésekkel RÁD bízunk mindent. 

Találd ki, csináld meg, küldd el! December 5-ig várjuk a 

pályamunkádat!

Idén először került megrendezésre az Erzsébet Ifjúsági Alap szervezésé-

ben az ifjúsági szakembereknek és a fiatalokkal közvetlenül foglalkozó 

társágazatok szereplőinek szóló online szabadegyetem, „Ifjúsági munka 

az online térben, avagy az Online (Játszó-) Tér” címmel, 2020. 11.26-27-e 

között.

A szabadegyetem elsődleges célja, a szakemberek szakmai tapasz-

talatainak, módszertani eszköztárának bővítése volt, célzottan a pan-

démiás helyzet okozta kihívások, avagy új lehetőségek megjelenésére 

fókuszálva.

Az előadások és szakmai műhelyek, asztaltársaságok témája a virtuá-

lis ifjúsági munka és annak szakmai környezete köré épült, amely bár 

egyáltalán nem új keletű, mégis a járvány okozta megváltozott helyzet 

kényszerítette ki ennek fókuszba kerülését.

Mik voltak az érintett témák?

 ® Mit tehet ma egy segítő szakember? Egyéni, csoportos tanácsadás, 

mentorálás, coaching az online térben

 ® Mindenki lehet hétköznapi hős, avagy a „Hétköznapi hősiesség” 

modellje

 ® Az ifjúsági munka és a közösségfejlesztés kihívásai 2020-ban

 ® Digitális állampolgárság és részvétel? Hogyan?

IFJÚSÁGI MUNKA AZ ONLINE TÉRBEN - 
SZABADEGYETEM

Új geneRÁCIÓ - MUTASD MEG A VILÁGODAT!

TOVÁBB

https://unp.hu/hirek/palyazhato-a-2020-as-erzsebet-novum-dij
https://futournet.hu/digilet/online-szabadegyetem


H
ÍR

E
K

, T
Á

JÉ
K

O
Z

T
A

T
Ó

K

2
Harmadik alkalommal rendezték meg a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács Közösségképzőt, 

a helyszínt ezúttal Nyíregyháza biztosította 

október 16-18. között.

A Közösségképzőt évente két alkalommal 

rendezi meg a NIT. 2020 azonban ebből a 

szempontból is más, mint a korábbi évek: 

a tavaszi képzés ugyan elmaradt, ősszel 

azonban – a járványügyi előírások szigorú 

betartása mellett – újra megrendezhették a 

programot.

Az elsődleges céljuk, hogy egy jó dinamikával rendelkező csapatot építve olyan tudást adjanak 

át a résztvevők számára, ami a mindennapi fejlődésüket szolgálja, amely nem csak a civil szek-

torról, de saját magukról is új reflexiókat szül, illetve, amely tudást magabiztosan tudják majd 

alkalmazni a munkájuk során. Ebben az évben olyan területeken fejlődhettek a résztvevők, mint 

a közösség- és hálózatépítés, a projektmenedzsment és pályázatírás, döntéshozatal és vezetői 

minták elsajátítása, az ifjúsági szervezetek felépítésének mikéntje.

A rendezvény megnyitóján köszöntőt mondott Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Seszták 

Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, illetve Hegedüs Zoltán NIT elnök. 

Szalay-Bobrovniczky Vince civil ügyekért felelős helyettes államtitkár egy izgalmas, interaktív 

beszélgetés keretén belül fejtette ki véleményét a hazai civil szektor aktuális működéséről. Pén-

tek délután és a szombati nap folyamán megbízott trénereink segítségével bővíthették tudásu-

kat a résztvevők a workshopok alkalmával.
TOVÁBB

2012-ben megszűnt a városi diákönkormányzat 

Tatabányán. A korábbi években voltak 

egyeztetések az újjászervezésének ügyében, 

de sajnos sikertelenül.

Kerekes Máté István a Bárdos László 

Gimnázium tanulójának és a tatabányai 

középiskolások DÖK elnökeinek 

kezdeményezésére újjászerveződik a Városi 

Diákönkormányzat.

Szücsné Posztovics Ilona Tatabánya Megyei 

Jogú Város polgármestere támogatja a 

megalakulást.

Számos olyan döntés születik városi szinten, 

amely érinti a diákságot, így érthető, hogy 

nagyobb véleményezési lehetőséget 

szeretnénk. A tagok elképzelése szerint 

havonta egy diákságot érintő programot 

valósítana meg a diákönkormányzat az 

önkormányzattal együttműködésben.

A VDÖK segítséget nyújt az ifjúságnak, 

Tervezetében mentorál fiatalokat, javítja az 

életminőségüket és programokat szervez a 

bevonásukkal. A fiatalok 2021-ben remélik 

elképzeléseik, programjaik megvalósítását.

ÚJJÁALAKUL TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS DIÁKÖNKORMÁNYZATA

TOVÁBB

KÖZÖSSÉGKÉPZÉS 
NYÍREGYHÁZÁN

https://ifjusagitanacs.hu/blog/2020/11/03/kozosseget-kepeztunk-nyiregyhazan/
http://blogzin.ujnemzedek.hu/budapest/ujjaalakul-tatabanya-megyei-jogu-varos-diakonkormanyzata
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15 ÉVE NYÍLT MEG A KECSKEMÉTI FIATALOK KEDVELT HELYE  
INTERJÚ

A fiatalok körében töretlen népszerűségnek örvend az 

Eleven Közösségi Tér, melyet pontosan 15 évvel ezelőtt 

nyitottak meg a Széchenyivárosban, Kecskeméten. A 

vezetők most a zárt kapuk mögött már a jövő évi nagy 

megújulást tervezik. Interjú Szabó Csabával, az anyain-

tézmény Hírös Agóra ifjúság fejlesztő szakmai vezetőjével.

– Kinek az ötlete alapján született meg az Eleven? 

– kérdeztük Szabó Csabát, az anyaintézmény Hírös 

Agóra ifjúság fejlesztő szakmai vezetőjét, aki ott volt 

a kezdeti lépéseknél.

– Akkoriban már tíz éve működött a Helpi Ifjúsági Iroda 

a Széchenyivárosban, melynek célja a fiatalok egyéni 

életútjának segítése volt információk átadásával. A mai 

generációnak furán hangozhat, akkor még nem volt 

elterjedt az internet, az információkat rajtunk keresztül 

szerezték be. A Helpi vezetőjeként csapatommal hamar 

realizáltuk, hogy a környékben élő diákok sokszor 

nemcsak az infókért jöttek be, hanem azért is , hogy 

közösségben legyenek, beszélgethessenek velünk és 

egymással. Ezért kerestük a lehetőséget egy új közös-

ségi tér létrehozására. Szerencsére többen is mellénk 

álltak.

– Kik segítették a megvalósulását?

– Elsőként emelném ki a Spartacus Sportkört, mely a 

Helpi közelében működteti a sportcsarnokát. Az épüle-

tük egy részét nem használták, a benne lévő bolt visz-

szaadta a bérleményt. Így megkerestük őket, mi lenne, 

ha ott alakítanánk ki a közösségi teret. A helyszín már 

adott volt, de kellett a felújításához támogatás. Egy-

másra találtunk egy angol szervezettel, mely sikeresen 

pályázott a Prince’s Trust elnevezésű ottani alapítvány-

hoz, hogy hátrányos helyzetű fiataljaik kelet-európai 

fiatalokkal közösen maradandót alkothassanak. Így 

esett a választásuk ránk. Angliából három mentor és 

hét fiatal jött és velünk együtt felújította a mi ízlésünk 

szerint a közösségi teret.

– Miért pont az Eleven nevet választották?

– Egyrészt, mert fiatalokról lévén szó, az eleven szó 

jónak tűnt. Másodsorban ezzel a brit fiatalok segítsége 

előtt is tisztelegtünk, hogy egy angol szót választot-

tunk, hiszen az eleven angolul 11-et jelent. Harmadsor-

ban címünk: Széchenyi sétány 11. Így a nyitást is 11-hez 

kötöttük, 2005. november 11-én tártuk ki a kapunkat.

– Hogyan teltek az első évek?

– A fiatalok azonnal megszerették, nagyon népszerű 

lett. Az első vezetője munkatársam, Borda Balázs volt, 

aki mindig megtalálja a hangot a fiatalokkal. Anyagilag 

sem panaszkodhattunk, szerencsére az önkormányzat 

is mellénk állt, és megemelte a Helpi költségvetését. 

Később többször is sikeresen pályáztunk, mely lehető-

vé tette működésünket.

– Mindig figyelemmel kísérte az ott folyó szakmai 

munkát?

– Igen, vezetőként mindig rálátásom volt és van is. Hoz-

zátenném: jó döntés volt részünkről az Eleven kialakítá-

sa, valós igényt elégítettünk ki vele. Ráadásul nemcsak 

a Széchenyivárosból, hanem Kecskemét más részeiből 

is jönnek fiatalok az Elevenbe.



4

Az mindig dicséretes, ha egy önkormányzat figyel min-

den korosztály igényeire.

Pécsváradon jövőre lesz 20 éve, hogy a városban ifjú-

sági önkormányzat alakult. Itt nagyon aktívak a fiatalok, 

a legutóbb megválasztott képviselő-testület tagjai 

számos színvonalas programot szerveztek, emellett 

pályázat elkészítésében és az ifjúsági klub felújításá-

ban is közreműködtek. Jéhn Máté ifjúsági polgármester 

elmondta, a város képviselő-testületi ülésein hozzá-

szólási joggal részt vesz az ifjúsági polgármester is, és 

bár szavazati joga nincs, a fiatalok álláspontját képvise-

li, melyet figyelembe is vesz a testület.

Szederkényben is van hasonló kezdeményezés, sőt, 

ha a járvány nem akasztotta volna meg a folyamato-

kat, akkor már itt is megalakult volna az ifjúsági ön-

kormányzat. Ulbert Renáta, a község alpolgármestere 

elmondta, párbeszédet kezdeményeztek a fiatalokkal, 

szeretnék őket bevonni a falu életébe. A pécsváradi 

Fiatalok a Részvételért Egyesület gesztorsága mellett 

pályázatot nyújtottak be az Európai Unió Erasmus+ 

programjába „Fiatalok a párbeszédért Szederkényben” 

címmel, melyen támogatást is nyertek. Ez ez összeg 

lehetőséget ad arra, hogy 14 alkalommal, havonta egy-

szer workshopra hívják a fiatalokat, hiszen szeretnék 

tudni, hogy ők mit várnak el a település vezetőitől, és 

hogyan segíthet az önkormányzat abban, hogy jobban 

érezzék magukat a faluban.

– Egy rendezvényen már túl vagyunk, és érezzük a 

fiatalok aktivitását. Sajnos a második alkalmat már a 

járványhelyzet miatt le kellett mondanunk, de remél-

jük, hogy folytatódhat ez a kezdeményezés – mondta 

az alpolgármester.

Mindannyian fejlődnek a tapasztalatszerzéssel

A gyermek és ifjúsági önkormányzat fogalma nem 

magyar találmány, az első gyermekönkormányzatok 

1992-ben francia minta alapján jöttek létre hazánkban. 

Céljuk, hogy a településen élő fiatalok a korosztályuk 

érdekeit képviselni tudják azáltal, hogy együttműköd-

nek az önkormányzattal. Az aktív ifjúsági önkormány-

zati munka által a fiatalok olyan készségekre tesznek 

szert, melyek által problémamegoldó képessé-

gük nő. Megtanulhatnak pályázatot 

írni, programot szervezni, szá-

mos nem formális képzésen 

vehetnek részt. Működésük 

akkor lehet sikeres, ha ah-

hoz a felnőtt önkormányzat 

pénzeszközöket és döntési 

jogköröket ad át, ha véle-

ményüket az őket érintő 

kérdésekben nemcsak 

kikéri, de komolyan is veszi.

VAN, AHOL A FIATALOK IS BELESZÓLHATNAK A TELEPÜLÉSEK ÉLETÉBE

– A Spartacus-szal vannak közös programjaik?

– Igen, nagyon jó partnerünk. Több mint tíz évvel 

ezelőtt együtt indítottuk útjára az Éjszakai Forgatagot, 

mely rendkívül népszerű a fiatalok körében. Ingyenes, 

tartalmasan és biztonságos körülmények között 

kapcsolódhatnak ki velünk minden hónap utolsó 

péntekén.

– Miben rejlik az Eleven vonzereje? – adtuk át a 

szót Bánné Máriás Renátának, az Eleven jelenlegi 

vezetőjének.

– A hangulatának és a közösségi életnek köszönhető, 

hogy nagyon népszerű. Sokan jönnek hozzánk a 

közeli panelben élő fiatalok közül, akik jól érzik nálunk 

magukat. Délután az első két óra mindig csendesebb, 

akkor tanulhatnak is a betérők, utána azonban 

kezdődnek a játékok és egyéb programok.

– Hogyan alakult az idei év?

– Mindenkinek nehéz, látjuk a fiatalokon is. A zárva-tar-

tás ellenére is tartjuk velük interneten a kapcsolatot, 

figyelemmel kísérjük őket. E téren vannak további 

terveink is, már készül az ifjúsági kártya programunk. 

A tavaszi zárás után nyáron mindenki örömmel tért 

vissza, de most néhány hónap nyitvatartás után ismét 

búcsúztunk. Bízunk benne, mihamarabb újra kitárhatjuk 

a kapukat, mert nagy szükségük van egy olyan stabil 

és biztonságos helyre, mint mi vagyunk.

– Milyen további terveik vannak a jövőt tekintve?

– A Hírös Agóra valamennyi közösségi tere megújulás 

előtt áll, tematikusan erősítjük az irányvonalakat. Az 

Elevenben a tanulás, a tehetséggondozás áll majd a 

fókuszban. Régen is jól működött a tanulókörünk, most 

ezt szeretnénk még magasabb fokra emelni, persze 

úgy, hogy a játék se szoruljon háttérbe. TOVÁBB

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/van-ahol-a-fiatalok-is-beleszolhatnak-a-telepulesek-eletebe-2986804/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/15-eve-nyilt-meg-a-kecskemeti-fiatalok-kedvelt-helye-3389728/


2020. november 16-án az online lehetőségeket kihasz-

nálva megalakult a városban a Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat. Borda Balázs ifjúságsegítő szakmai 

útmutatásainak segítségével a korábbi képzésen részt 

vett diákok választották meg az 5 tagú képviselő-tes-

tületet. A tavaszi és az őszi választásokat befolyásolta 

a kialakult járványügyi helyzet, ezért hatalmas előrelé-

pésnek számított a megvalósult választás.

Tervek szerint az ünnepélyes beiktatásra, eskütételre 

novemberben a Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testületi ülésén került volna sor, ahol a diák-

polgármester és helyettese, illetve a 

tisztségviselők kijelölésére is mód 

nyílott volna.

A jelen helyzetben az online tér 

tette lehetővé azt is, hogy a szavazást 

követően Siklósi István polgármester kö-

szönthette az 5 fős diáktestület tagjait. Kiemelte, 

hogy számít munkájukra, véleményükre, ötleteikre, 

javaslataikra. Bölcs döntést kívánt nekik a diákpolgár-

mester és helyettese megválasztásához elképzeléseik 

megvalósításához.

Banuta Gréta: Örömmel fog a munkához, jó csapatnak 

véli a megválasztott testületet. Tapasztalattal bír a terü-

leten, hiszen a helyi gimnázium Diákönkormányzatának 

elnöke 2 éve.

Csatári Bettina: Örül, hogy a város életében is megje-

lent a diákönkormányzat és fontos a diákok vélemé-

nye. A helyi gimnázium önkormányzatában alelnök és 

tapasztalatait hasznosítani szeretné.

Diós Benjamin: Mezőberényiként örül, hogy részt vehet 

ebben a munkában.

Héder Márk: Köszöni a bizalmat és hiszi, hogy a közös 

munkával sok mindent el tudnak érni. Jó közösség 

magja lehet a most megalakult GYIÖK.

Szota Szantina: A helyi gimnázium II. éves tanulója és 

mezőberényi, mely lehetővé teszi, hogy a programo-

kon részt vehessen és a velejáró feladatokat is vállalni 

tudja.

A megválasztott képviselők megkezdték a munkát, ne-

héz döntés és választás előtt állnak, diákpolgármestert 

és helyettest választanak.

TOVÁBB

MEGALAKULT MEZŐBERÉNYBEN IS 

A GYIÖK 5

https://www.facebook.com/groups/1666099536841507


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

ÚJRA LEHET PÁLYÁZNI CIGÁNYMISSZIÓS 

SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSRA A REFORMÁTUS 

GYÜLEKEZETEKNEK

A pályázat célja a romák/cigányok társadalmi 

és egyházi befogadásának elősegítése. Ennek 

részeként támogatja gyülekezetek befogadób-

bá válását, az integrált közösségek fejlesztését, 

valamint a roma/cigány gyermekek tanulmányi 

előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősí-

tését szolgáló programokat.

FOTÓPÁLYÁZAT:  

KIRAKATMUSTRA FRANCIA MÓDRA

Határidő: 2020. december 12.

A magyarországi Alliance  Francaise-ek  szervezé-

sében megrendezésre kerülő  fotópályázat témája 

az üzletek, kávézók és éttermek francia stílusú 

kirakatai és plakátjai

Küldj el e-mailben 2 fotót .jpeg formátumban, 

1200 x 900 pixel felbontásban, és a jelentkezési 

lapot 2020. december 12. előtt valamelyik magya-

roszági Alliance Francaise email címére vagy a 

Francia Intézet címére.

HUNGARIKUM VETÉLKEDŐ – MAGYAR NEMZETI 

ÉRTÉKEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

A Lakiteleki Népfőiskola – a Magyar Országy-

gyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti 

Művelődési Intézet támogatásával – újra meg-

hirdeti vetélkedőjét a hungarikum mozgalom 

népszerűsítése, valamint nemzeti értékeink 

megismertetése érdekében. A játékos vetélkedőre 

most a Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. 

osztályában tanuló diákok valamint a középfokú 

oktatási intézmények 9. és 10. osztályos diákjai és 

felkészítő tanáraik jelentkezhetnek.

Egy csapat 3 diákból és 1 felkészítő tanárból áll. 

Egy iskolából több csapat jelentkezését is várjuk, 

de a tanárok és a tanulók csak egy csapatban ver-

senyezhetnek. A hetedik, a nyolcadik, a kilencedik 

és a tizedik osztályos csapatok külön versenyben 

mérik össze tudásukat. 

A Magyar Innovációs Szövetség 30. alkalommal 

hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági 

Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Ver-

senyt.

TOVÁBB

TOVÁBB TOVÁBB

TOVÁBB
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https://nepfolakitelek.hu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3870%3Ahungarikum-vetelkedo-magyar-nemzeti-ertekek-a-karpat-medenceben&amp;catid=69&amp;Itemid=267&amp;fbclid=IwAR2JJviPtjzwWQcdY3LZxlIFdDsGOp_E6h6gW8hcee-ICExdy1fd8PVlv-c
http://innovacio.hu/3a_hu_30_felhivas.php
https://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/oktatas/projektek/fotopalyazat-af-2020.html
https://www.parokia.hu/v/ujra-lehet-palyazni-ciganymisszios-szolgalat-tamogatasra-a-reformatus-gyulekezeteknek/
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7Az európai fiatalok kevesebb 

alkoholt isznak és kevesebbet 

dohányoznak, ám egyre több füvet 

szívnak – derül ki az „Európai Iskol-

avizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb 

drogfogyasztási szokásairól” (ESPAD) 

nevű kutatásból.

A munkahelyválasztás szempontjai közül az alapbér mértéke áll az első helyen, és új szempont-

ként jelent meg a munkahely biztonsága, a továbbtanulás támogatása – derült ki a PwC Magyar-

ország mintegy 35 ezer 16-28 év közti fiatalra kiterjedő felmérésének eredményeiből 

A fiataloknak több mint a háromnegyed része véli úgy, 

hogy a demokrácia a legjobb politikai rendszer. A politi-

kai pártok iránt viszont a megkérdezett fiataloknak csak 

a 27 %-a érez bizalmat – derül ki a Szlovákiai Ifjúsági 

Tanács idei év eleji felméréséből, amelynek során 1500 

fiatalt (15-29 éveseket) kérdeztek meg.

A 14 és 24 év közötti fiatalok több-

sége ismeri a Tankcsapdát, de a 

Bagossy Brothers számait jobban 

szeretik. Az aktív zenefogyasz-

tók legismertebb tíz előadója 

közül öt már a múlt században 

is menő volt – derül ki a DUE 

Médiahálózat felméréséből.

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/11/13/egyre_tobbet_szivnak_az_europai_fiatalok/
https://www.orientpress.hu/cikk/2020-11-17_mas-szempontokbol-valasztanak-munkahelyet-a-fiatalok-manapsag
https://www.bumm.sk/belfold/2020/11/13/a-fiatalok-tobbsege-hisz-a-demokraciaban-a-politikusokban-viszont-nem
https://index.hu/kultur/2020/11/16/pataky_attila_lemosta_majkat/
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8KONNEKT LIVE 2020
Online pályaorientációs fesztivál

Időpont: 2020. november 28.

A Konnekt Egyesület által megálmodott 

pályaorientációt segítő online nap felhívása: 

KONNEKT LIVE 2020

Kérdezz! Inspirálódj! Fejlődj!

Negyedik alkalommal rendezik meg a 

legszemélyesebb pályaorientációs fesztivált! 

Ez alkalommal országosan, online!

Mi is álltunk annál a bizonyos válaszútnál, amikor mindenki csak azt kérdezte: “na, tudod 

már, hogy hova tovább?”. Sőt mi több, időről időre mindig feljön ez a kérdés. Egyetem után, 

munkahely- vagy akár pályaváltáskor, épp úgy, mint a gimi végén. A kérdések ugyanazok. Miben 

vagyok jó? Milyen munkában tudok kibontakozni? Milyen környezetben tudok jól dolgozni? Mi 

kell nekem ahhoz, hogy olyan életet éljek, amilyenre vágyom?

A Konnektesek hisznek abban, hogy ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához 

elengedhetetlenek a valós információk és a személyes példák. Azért, hogy ne sztereotípiák 

alapján legyen képünk egy szakmáról, hogy tudjuk milyen lépések vezetnek az álmunk felé, 

hogy találkozzunk inspiráló személyekkel, akik tágítják a látókörünket a világról és önmagunkról. 

Ehhez pedig egyszerű a képlet: 

Kérdezni olyanokat, akik személyes tapasztalatot tudnak nekünk mondani arról az irányról, 

amiben gondolkodunk. Ezért hoznak egy helyre több mint 50 szakma képviselőjét és rengeteg 

inspiráló előadást, panelbeszélgetést. Hallgasd meg az életútjukat, kérdezz a szakmájukról és 

hozz tudatos döntést!

Úgy érzed jól jönne még egy kis extra 

segítség a LIVE-ra való felkészülésben? 

Téged is várnak a HovaTovább? 

csapat pályaorientációs workshopjai 

november 23-án és 27-én! 

Részletek a dátumokra kattintva.

A Konnektesek ezen felül 

gondosan összeszedtek neked 

50 szakmát és olyan embereket 

keresnek hozzá, akik hitelesen 

és őszintén tudnak róla beszélni. 

#szakmák

https://2020.konnektlive.com/


10. SEMMELWEIS EGÉSZSÉG NAPOK 
– KÖZPONTBAN A TÜDŐ BETEGSÉGEI (ONLINE) 
Időpont: 2020. november 26.

A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának szervezésében online folytatódik tovább a 

Semmelweis Egészség Napok programsorozat, melynek november 26-i alkalmán a tüdőt érintő 

betegségekről és ezek terápiájáról hallhatnak előadásokat az érdeklődők.

A 250 éves jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem interaktív, lakossági, népegészségügyi 

rendezvénysorozata továbbra is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

4. FIATAL KUTATÓK FÓRUMA AZ MTA-N 
Az MTA Doktora cím megszerzése: felkészülés, követelmények, eljárásrend

Időpont: 2020. november 30. 14:00-16:30

Online Zoom workshop; a regisztrált jelentkezők a rendezvény előtt e-mailben 

kapják meg a belépéshez szükséges linket

VIRTUAL WORLD CAFÉ 
Időpont: 2020. 12.02. 14:00-15:30

A koronavírus járvány okozta új helyzet kihívásainak kezelése kapcsán hívott szervez virtuális wor-

ld cafét a D2 Ifjúsági Központ, több együttműködő partnerrel. Az esemény célja, hogy az ifjúság 

területén tevékenykedő szakembereket közös párbeszédre hívja, egy-egy aktuális téma mentén, 

a fiatalok bevonásával. A rendezvény a klasszikus world café módszer online térben történő adap-

tációja szerint fog megvalósulni. 

A rendezvényt, Komáromi István Talentum Alapítvány, nemzetközi cserékért felelős munkatársa 

fogja koordinálni. A szervezők három témát választottak amit a world café egyes „asztalainál” fog-

nak átbeszélni. 

1. IKSZ, Iskolai Közösségi Szolgálat kihívásai és módszerei az online térben  

téma felelőse: Szabó Enikő, szakmai vezető, Mi egy Másért Közhasznú Egyesület

2. Rendhagyó órák tartása az online térben  

téma felelőse: Farkas Zita, ifjúságszakmai mentor, Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

3. Civil szervezetek kihívásai a járvány idején  

téma felelőse: Vajda Árpád, ifjúságszakmai mentor, Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://semmelweis.hu/250/semmelweis-egeszseg-napok/asztma-allergia-covid-19-kozpontban-a-tudo-betegsegei-november-26/
https://www.facebook.com/events/361392328420077
https://mta.hu/fka/iv-fiatal-kutatok-foruma-a-2020-as-mtu-kereteben-111021


FELIRATKOZÁS
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Keresés

Mert a tehetség számít Debrecenben is! Helyi tehetségtámogatás hónapja - Debrecen

598 megtekintés • 2020. nov. 17. 16 3 MEGOSZTÁS MENTÉS

Nemzeti Tehetség Program
11 feliratkozó

VIDEÓ AJÁNLÓ

TOVÁBB
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https://www.youtube.com/watch?v=TrUcsUbGicA
https://www.youtube.com/watch?v=TrUcsUbGicA


SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ 11
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Tetszik MegosztásHozzászólok

54 megosztás13 hozzászolás52

FuTour
Novemver 15., 20:19 • 

Mi jár a fejedben?

ErvinPéterAnnaTörténetemDirect

m.facebook.com/home.php

8:11

https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/photos/a.137201079690833/3505773829500191/
https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/
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maszol.ro: A Kézidvásárhelyi Ifjú-

sági Szervezet (KVISZ) online kon-

zultációt kezdeményezett a céhes 

városban, amelynek célja, hogy 

a fiataloknak – akik a 14-35 éves 

korosztályba tartoznak és Kézdi-

vásárhely az életterük – kérjék ki a 

véleményét jelenlegi helyzetükről, 

megelégedettségükről, jövőké-

pükről.

futournet.hu: Bár a nyárnak már vége, de 

nemcsak nyáron van ám diákmunka! Na-

gyon sok egyetemista és gimnazista most 

télen is dolgozik. Céljaid elérésében neked 

is segíthetnek az iskolaszövetkezetek. Mi-

ért is éri meg tehát belevágnod?

vaconline.hu: Az okoseszközök korai használata 

visszafordíthatatlan károkat okoz apró gyermeke-

ink idegrendszerében – tárja elénk számos hazai és 

külföldi kutatás eredményét Uzsalyné dr. Pécsi Rita 

legújabb könyvében, amely nemrégiben jelent meg a 

Kulcs a Muzsikához Kiadó gondozásában. Még ennél 

is nagyobb veszélyt jelent a függőség kockázatának 

kialakulása és a társkapcsolati viszonyaink átalakulása. 

Állítja, hogy meg kell tanulnunk még időben, miképpen 

lehet használni ezeket az okos eszközöket, mert ha 

nem, akkor nem nevelési, hanem függőségi gondokkal 

nézünk szembe.
TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

http://www.vaconline.hu/2020/10/28/fejleszt-vagy-rombol-a-vaci-foiskola-docensenek-pecsi-ritanak-uj-konyve-az-okoseszkozok-veszelyeirol/
https://futournet.hu/suli--melo/miert-eri-meg-diakmunkat-vallalni
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134406-kezdin-fiatalon-az-ifjusagot-megcelozo-felmerest-keszitenek-a-cehes-varosban

