
Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)
tevékenység megnevezése célja

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

résztvevők 

tervezett száma 

(fő)

megtervezésében, 

megvalósításában és 

értékelésében a helyi 

lakosság részvételi 

módja

ingyenes/térítéses

Drámapedagógiai foglalkozások

helyi gyermek közösség 

építése, készségfejlesztő és 

együttműködést segítő 

drámafoglalkozások

heti 1x2 óra 15 KIK saját szervezése ingyenes

Társasjáték délutánok

helyi gyermek közösség 

építése, szociális 

kompetenciák, 

problémamegoldó és kognitív 

képességek fejlesztése

havonta  1 alkalom 50 KIK saját szervezése ingyenes

Level Up! e-sport foglalkozássorozat

helyi gyermek közösség 

építése, digitális kompetenciák 

fejlesztése

heti 1 x 3 óra            hétfő 

16.30-19.30
15 KIK saját szervezése ingyenes

Éjféli sportbajnokság

helyi gyermek közösség 

építése, életmódformáló 

szociális sport- és játékklub 

szervezése

heti 1 x 5 óra           péntek 

19.00-24.00
20 KIK saját szervezése ingyenes

Filmklubok

helyi gyermek közösség 

építése, helyi gyerekek vizuális 

kultúrájának, mozgóképolvasái 

és médiaértési képességeinek 

fejlesztése

havonta 2 alkalom 30 KIK saját szervezése ingyenes

Gasztrokalandok
helyi gyermek közösség építése

havonta 1 alkalom 10 KIK saját szervezése ingyenes

Graffiti/street art alkotófoglalkozás

helyi gyermek közösség 

építése,  a művészi önkifejezés 

fejlesztése a graffiti 

kifejezésmódján keresztül

áprilistól szeptemberig 

havi 1 alkalom
15 KIK saját szervezése ingyenes

Osztály vigyázz! Mobilokat elő! 

Fotó! - négyalkalmas fotó workshop 

iskolarendszeren kívüli 

tanfolyam megvalósítása, 

kreatív képalkotási képességek 

fejlesztése

március hónapban 4x2 óra 12 KIK saját szervezése ingyenes

Zenebatyu

iskolarendszeren kívűli képzési 

alkalom megvalósítása, helyi 

gyerekek zenei képessségeinek 

fejlesztése

március 11. 17.00-19.00 30 KIK saját szervezése ingyenes

c)  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

Kaptár Ifjúsági Klub Szolgáltatási terv 2020

b)  a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Angol nyelvi klub

iskolarendszeren kívüli 

önképző szakkör  

megvalósítása
heti 1x2 óra 15 KIK saját szervezése ingyenes

Filmjátszó

iskolarendszeren kívüli 

tanfolyam megvalósítása, 

kreatív képalkotási és 

történetmesélési képességek 

fejlesztése

szeptember hónapban 4x2 

óra
15 KIK saját szervezése ingyenes

d)  a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása
Kiállítások

vizuális kultúra fejlesztése, a 

nívós kortárs 

gyermekkönyvillusztráció 

népszerűsítése és közvetítése, a 

gyerekek saját alkotásainak 

prezentációja

havonta 1 500 KIK saját szervezése ingyenes

Színezd ki a világot!

kreativitás, önkifejezés, 

művészi érzék és tehetség 

fejlesztése 

heti 1 x 1,5 óra                 

kedd 17.00-18.30
12 KIK saját szervezése ingyenes

Könyvkészítő foglalkozássorozat

helyi gyerekek és fiatalok 

kreatív történetalkotó 

képességének és vizuális 

kultúrájának fejlesztése

 április és május hónapban 

16x2 óra
8 KIK saját szervezése ingyenes

c)  az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása

f)  a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek 

biztosítása


