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A tudás tarisznyája Bicskén 
(hagyomány és kreativitás) 

 

 

Pályaorientációs szakkörök 

(fotó, film, képzőművészet, elektronikus újságírás témakörökben) 

általános és középiskolásoknak 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

Petőfi Művelődési Központjában 

 

 

Hogy könnyebben dönthess arról, mi leszel, ha nagy leszel! 

 

 

Részvétel a foglalkozásokon, a kirándulásokon és a táborokban ingyenes! 

 

Jelentkezz! Ne maradj le! 
 
 
 
 

 
 

Filmezz! Rajzolj! 

Alkoss! 
Tervezz! 



Kedves Fiatalok! 
 
Örömünkre szolgál, hogy egy olyan nyertes pályázatot indíthatunk útjára, 
amely fiataloknak szóló programok megvalósítását teszi lehetővé. Az 
Európai Unió által támogatott TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0019. számú 
pályázatunk 19 985 249 Ft pályázati támogatásban részesült. A projekt 
keretében iskolán kívüli tematikus foglalkozás-sorozatokat, közérthetőbb 
néven szakköröket s a szakkörökhöz kapcsolódó kirándulásokat, nyári 
táborokat és számos egyéb foglalkozást is szervezünk számotokra. 
A szakkörök témáját úgy választottuk ki, hogy a 12 év feletti korosztály találjon kedvére valót, s segítsük 
ezzel a fiatalok pályaválasztását.  
 

Tájékoztatónkban megtaláljátok a szakkörök részletes leírását, amelyeken a részvételetek díjtalan. Cserébe 
viszont, aki jelentkezik, s felvételt nyer a programba, végig kell járnia a tanévet. 
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt feladatának tartja a pályázati célkitűzés 
megvalósítását: „Közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését 
elősegítő új tanulási formák szolgálatában.”   Továbbá: a közművelődés eszközeivel segítsük a közoktatási 
rendszer hatékonyságát, a formális oktatást támogató és kiegészítő nem formális és informális tanulási 
programokkal. Hogy mi is az a kreatív ipar? Ezt majd a foglalkozásokon megbeszéljük. 
 

Célunk, hogy a különböző élményszerű szakköröket azon fiatalok számára is elérhetővé tegyük, akiknek 
eddig nem volt lehetőségük részt venni ilyeneken, döntően szociális helyzetük miatt. A szakkörökbe történő 
felvételnél előnyt élveznek a hátrányos helyzetű fiatalok, melyet igazolni kell. 
Bízunk benne, hogy programunk felkelti a fiatalok érdeklődését, segíti önmegvalósításukat, vállalkozási 
kedvük erősödését; segítve pályaválasztásukat, helyben maradásukat, letelepedésüket Bicskén vagy 
környékén, hiszen projektünkbe a kistérségben élő fiatalok is bekapcsolódhatnak. 
Szeretnénk, ha programunk hosszú távon hozzájárulna a jövő munkavállalóinak kompetencia fejlődéséhez. 
Mindezek segítségével szűkebb és tágabb lakóhelyünk fiatal és értelmiségmegtartó ereje tovább erősödne, 
s városunkról a fiatal felnőttek többsége is úgy gondolkodik majd: Jó itt élni! 
 

Forgassátok kiadványunkat érdeklődéssel, szeretettel várunk Benneteket a 2012/13-ra 
meghirdetett szakkörökbe, hozzátok el barátaitokat, osztálytársaitokat is. 
 

Éljetek az Európai Unió és a Magyar Állam támogatása által nyújtott lehetőségekkel. 
 

Nagyné Szita Erzsébet 
projektvezető 

 
 
Projekt információk: 
Projekt teljes neve: A tudás tarisznyája Bicskén (hagyomány és kreativitás) 
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a 
kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában. 
 
Kedvezményezett: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központja 
Projekt jele: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0019 

A projekt időtartama: 2012. július 1. – 2014. augusztus 31. 

A projekt fenntartási időszaka: 2014. augusztus 31. - 2019. augusztus 31. 

Projektmenedzser, valamint a projekt szakmai vezetője: Nagyné Szita Erzsébet 
Projekt asszisztens: Horváth Lászlóné 
Kommunikációs feladatok: Pötördi Éva 

A szakkörökbe kitöltött jelentkezési lapok leadásával lehet jelentkezni a BEMKK Petőfi Művelődési 

Központjában.  



2012/2013-as tanévben induló 

kompetenciafejlesztő  

foglalkozás-sorozatok (szakkörök) 
 
 

„„MMeessééllőő  kköövveekk”” (képzőművészeti csoport)  
Kezdés: 2012. október 
Várható befejezés: 2013. május/június 
Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) 
Maximális létszám: 14 fő 
A cím Bicske épített örökségére utal. A csoport a képzőművészet eszközeivel mutatja be a települést, azt, 
hogy miről mesélnek a kövek. Bicske épületeinek megismerése, stílusjegyeinek tanulmányozása, 
alkotásokban való megjelenítése fut végig a programban. Az épületeken keresztül megismertetjük 
lakóhelyünk múltját, jelenét. 

Csoportvezető: Németh Éva művésztanár 
 

„„AAzz  óócceeáánnrreeppüüllééssttőőll  aa  ccssiillllaaggookkiigg”” (fotográfiai csoport) 
Kezdés: 2012. október 
Várható befejezés: 2013. május/június 
Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) 
Maximális létszám: 12 fő 
Bicske leghíresebb eseménye az óceánrepülők kényszerleszállása Bicske határában. Igaz ugyan, hogy ők 
nem repültek a csillagokig, de a cím nem is erre utal, hanem az uniós csillagokra. Az európai zászló nem 
csupán az EU jelképe, hanem Európa népeinek egységét és identitását is szimbolizálja. A 12 csillag ősidők 
óta a tökéletességet szimbolizálja. A csoport célja Bicske helytörténeti jelentőségű fotóinak feltárása és 
dokumentálása, különös tekintettel a város kiemelkedően fontos vagy egyedi eseményeire az újkőkortól 
egészen a legújabb uniós beruházásokig. 

Csoportvezető: Kósa László fotós, médiareferens 
 

„„LLááttttaattookk”” (film- és videóművészeti csoport)  
Kezdés: 2012. november 
Várható befejezés: 2013. június/július 
Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) 
Maximális létszám: 12 fő 
„Látok” és „Láttatok”, avagy mutassunk utat a jövőbe, azaz olyan szakmai és személyes kompetenciákra 
tegyenek szert a fiatalok, melyeket a későbbiek során kamatoztathatnak, növelve ezzel beilleszkedési, 
elhelyezkedési esélyeiket a munkaerő piacon. A témaválasztásban az idén 60 éves Petőfi Művelődési 
Központ szakmai munkáját és az intézmény tevékenységén keresztül partnereit állítjuk a középpontba.  
A film eszközeivel szeretnénk láttatni Bicske értékeit, a Petőfi Művelődési Központ szerteágazó 
kapcsolatrendszerén keresztül. 

Csoportvezető: Kun Zoltán közművelődési szakember, operatőr 
 

„„BBiiccsstteexxtt”” (elektronikus sajtó/diák újságíró csoport) 
Kezdés: 2012. november 
Várható befejezés: 2013. június/július 
Alkalmak száma: heti 1x3 óra (és kirándulások, nyári tábor) 
Maximális létszám: 12 fő 
A cím egy játékos szófordulat, az internetes levelezés egyik formátumára a Rich Text használatára utal, ami 
speciális lehetőségeket rejt magában. A kezdőbetű megváltoztatásával Bicskére asszociálunk, ami ettől 
máris egyedi és a sajátunk. 

Csoportvezető: Jóna Dávid, médiapedagógus, tanár 

 



2013/2014-es tanévben induló 

kompetenciafejlesztő  

foglalkozás-sorozatok (szakkörök) 

 
„Lenyomatok” képzőművészeti csoport 
„Bicske mutogató” fotográfiai csoport 
„Bicske színe-java” film- és videóművészeti csoport 
„Bicskenyitogató” elektronikus sajtó/diák újságíró csoport 

 

 

A tudás tarisznyája Bicskén 
 (hagyomány és kreativitás) c. projekt bemutatása 

 
Programunk címében szereplő „tudás tarisznyája” már önmagában is jelentéssel bír. A magyar 

népmesékben gyakran szerepel, hogy a legény tarisznyával a vállán, vándorbottal a kezében indul útnak, 

hogy bejárja az egész világot, és szerencsét próbáljon. A fiatalok a BEMKK Petőfi Művelődési Központjában 

„próbálhatnak szerencsét”, szerezhetnek meg olyan tudást, mely meghatározhatja pályaválasztásukat, 

jövőjüket. A program végén tarisznyájukba a megszerzett tudást kapják, vándorbot nélkül, hiszen 

programunk célja, hogy a fiatalok, akik hamarosan felnőtté válnak, a helyi vagy a környékbeli kreatív ipar 

területein találják meg saját lehetőségeiket. 
 

„A tudás tarisznyája Bicskén” c. projekt programja négy kreatív területet - a képzőművészet, a fotográfia, 

a film és az elektronikus sajtót – foglalja magában, kétszer négy kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat, 

az ismeretterjesztéstől, a pedagógiai indíttatású tehetséggondozó munkán keresztül, az elkészült 

produktumokig, melyek a közművelődési munka széles területét érintik. A választott kreatív területek 

képességeivel kapcsolatos készségek, jártasságok, kompetenciák megszerzésére és a gyakorlati 

megvalósításra fókuszálnak. 
 

Alapgondolata, hogy a kreatív ipar meghatározott területei iránti fogékonyság hozzájárul, hogy később 

javuljanak a műfaj iránt érdeklődő tehetséges gyerekek és fiatalok önalakítási, s ezzel munkavállalási vagy 

vállalkozóvá válási esélyei. 
 

A megvalósuló projekt célcsoportja a 12-18 éves korosztály – akik közül a tervek szerint 80 gyermek és fiatal 

kapcsolódik majd be a programba a két év során. 

A foglalkozás-sorozatok végén létrejövő produktumok: bicskei képeslapok, leporellók, naptárak, filmek, 

riportok, önálló kreatív honlap beindítása a www.kreativbicske.hu oldalon. 
 

Bicske kincsei I.-II. 
Két kreatív területre vállaltuk Bicske kincsei címmel, helyi értéktárak feldolgozását úgy, hogy az első 
foglalkozás-sorozat végére a Bicske kincsei I. - fotográfiával kapcsolatos helyi értéktár, a második 
foglalkozás-sorozat végére a Bicske kincsei II. - képzőművészettel kapcsolatos helyi értéktár, papíralapú 
kiadványát jelentetjük meg.  
 

„A tudás tarisznyája Bicskén” c. projekt reményeink szerint sikeresen építi tovább közművelődésünk 
kultúra közvetítő, fejlesztő munkáját. 
 

Siess jelentkezni, a létszám korlátozott! 

http://www.kreativbicske.hu/

