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BÁZISINTÉZMÉNYI PROGRAM 
 

Téma: Külső szakmai partnereink a projektnapok 

szervezésében 
 

Kedves Kollégák! 

 

A kerekasztal-beszélgetést a jelen helyzetben sajnos nem tudjuk megtartani, így 

elküldünk számotokra egy elérhetőségi listát, amely a későbbiekben segíthet a 

programok szervezésében, lebonyolításában. 

Tapasztalataink szerint az elérhetőségi listán felsorolt szervezetek, illetve 

személyek szakmailag felkészültek, meghívásunkra szívesen jönnek, és a diákok 

is szívesen találkoznak velük. 

Miután átnézitek a listát, írjátok meg nekünk, hogy találkoztatok-e már velük, 

vagy ha van más ötletetek, osszátok meg velünk. Alkalmazzuk egymás 

tapasztalatait, jól bevált ötleteit. 

 

ESÉLYEGYENLŐSÉG – Érzékenyítő program 

 

Ezen a projektnapon a tanulók közvetlen kapcsolatba kerülnek olyan 

emberekkel, akiktől megtudják, miként létesítsenek velük kapcsolatot. 

Nálunk bevált módszer, hogy évfolyamonként más-más szervezettel 

ismerkednek meg a diákok: a 9. évfolyam a mozgássérültekkel, a 10. évfolyam a 

hallássérültekkel, a 11. évfolyam a vakokkal, gyengénlátókkal, a 12. évfolyam 

pedig a Gézengúz Alapítvánnyal. 

 

„Camelot” – Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 

Ez az egyesület kimagasló munkát végez a városban. Számtalan rendezvényt 

szerveznek, hogy a hétköznapi emberek megismerkedjenek velük és a 

problémáikkal. Mindig nagyon örülünk, ha el tudnak jönni kollégiumunkba. 

Bemutatják, hogyan élnek, és szívesen válaszolnak a gyerekek kérdéseire. 

Két fő segítőnk az egyesület titkára, Pécsi Gertrúd (a Széchenyi Egyetem 

Apáczai Karának munkatársa) és az egyesület elnökhelyettese, Medei László. 

Elérhetőségük:  

E-mail: gerti.gyor@gmail.com vagy gyor.camelot@gmail.com 
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Beszélgetés, vetítés Gertivel 

 

 

 

 
Jó a hangulat, tudunk egymással beszélgetni 
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Próbáljuk ki! Laci bácsi segít 

 

 

VAKOK és GYENGÉNLÁTÓK 

 

Ebből az egyesületből évek óta segít minket Borsodi Erzsébet (szociális 

munkás, rehabilitációs oktató). Nagyon kedvelik a gyerekek a jó hangulatú 

foglalkozásait.  

Erzsike vakvezető kutyával is rendelkezik. Természetesen magával is hozza, és 

mindent elmesél, amit a kutyáról, a tartásáról, a munkájáról, a kiképzéséről tudni 

lehet. Bemutat és kipróbáltat számtalan olyan eszközt, amelyet ők a 

mindennapokban használnak. 

Segítségével vakvacsorát is rendezünk a diákoknak, amely rendkívül érdekes 

számukra. 

Szívesen megy vidékre is, ha hívják. 

Elérhetősége:  

Telefon: +36-70/4080-285  

E-mail: erzsebet.borsodi@gmail.com 
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Hogyan törjünk fel, és válasszunk szét egy tojást? 

 

 

 

 
Most nem dolgozik, lehet vele játszani, simogatni 

SIKETEK és NAGYOTHALLÓK 
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Horváth Ferenc, a megyei szervezet elnöke mindig szívesen áll a 

rendelkezésünkre. Bemutatja munkájukat, életüket. Megszervezi, hogy egy 

érintett és egy jeltolmács is jelen legyen a foglalkozáson. A tanulók 

megismerkedhetnek a jeltolmács munkájával, feladatával, és lehetőségük nyílik 

néhány jel megtanulására is. 

Elérhetőségük:  
SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 

9022 Győr, Árpád út 65. 

Telefon: 06-30/313-3031 

E-mail: horváthferenc01@gmail.com      

 

                 
            Feri bácsi magyaráz, a jeltolmács dolgozik 

 

 
Nehéz a jeleket olvas 

GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY 
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Az alapítvány nagyon fontos munkájával ismerkednek meg a végzős tanulóink. 

Elérhetőségük:  

9025 Győr, Liget utca 1.  

Telefon: 06-96/439-115 

 

 
Még egy felnőttnek is nehéz benne egyensúlyozni 

 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

 

A tanulók életkorának megfelelően más-más témában segítik munkánkat a 

szervezetek, személyek. Kisebb-nagyobb csoportok számára tartanak interaktív 

foglalkozásokat. 

 

ÁNTSZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 

 

Vezetője: BURKHALI BERNADETT 

Munkatársaival számtalan témakörben tartanak foglalkozásokat, pl. 

szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, drogok, internet- és játékfüggőség), 

egészséges életmódra nevelés, egészséges táplálkozás stb.  

Elérhetőségük: 06-96/513-741 
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Itt az alkohol volt a téma 

 

 

 

 
Milyen rossz, ha nem érzem a lábam alatt a talajt! 

 

 

 

 

FALCON AMBULANCE SERVICE ZRT. 
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A csoport, mentő szakápolókból áll. Főleg fiatalok alkotják a szervezetet. 

Lelkesek, lendületesek és jól kommunikálnak, így könnyen megtalálják 

tanulóinkkal a közös hangot. 

Elérhetőségük:  

Sümegi Kristóf  

Telefon: 06-30/681-0829 

 

 
 

 
Még gyakorolni kell, de ne félj től 
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Több témában is segítségünkre van Horváth Glória, óvodai és iskolai szociális 

segítő, a Család- és Gyermekjóléti Központ köznevelési csoportjának tagja. 

Rendszeresen részt vesz a programjainkon segítőként és támogatóként. 

Elérhetősége:  

Telefon: 06-20/289-6830 

E-mail: iskolai19@csgykgyor.hu 

 

PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ 

 

Munkatársaik – amikor lehetőségük van rá – szívesen támogatnak bennünket. 

 

Egészséges táplálkozás témakörben a dietetikusokra lehet számítani. 

Elérhetőségük:  

06-96/418-244 
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Leánykollégium lévén nőgyógyászati előadást, prevenciós foglalkozást is 

szervezünk. Az az orvos jön, akinek nincs egyéb elfoglaltsága.  

Elérhetőségük:  

Telefon: 06-96/507-986 
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VÖRÖSKERESZT 

Rájuk is bármikor lehet számítani. Diáktagokkal érkeznek, ha lehet. 

 

 

 
 

 

 

FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

 

Dr. Lampert Bálint 

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Karának tanársegédje. 

Több témában is jó hangulatú, interaktív előadást tartott diákjainknak. 

Elérhetősége:  
Telefon: 06-96/516-784 

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóságának munkatársa Peimli Piroska. 

Ő a Duna menti tájegység területfelügyelője az igazgatóság megbízásából. 

A Nemzeti parkról, a Duna menti tájegységről, madárgyűrűzésről és mentésről 

egyaránt beszélgethetnek vele a diákok. 

Elérhetősége:  

Telefon: 06-30/377-5490 

E-mail: peimli.piroska@fhnv.hu 

 

 

Mind a ketten sokat vetítenek, ami még érdekesebbé teszi a mondanivalójukat. 

 

 

mailto:kzsleanykoleszgyor@gmail.com
mailto:peimli.piroska@fhnv.hu


KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUM 

Levelezési cím: 9023 Győr, Szigethy Attila u. 65-67. 

Telefon: 96/507-702;   96/415-925   Fax: 96/415-925 

E-mail: kzsleanykoleszgyor@gmail.com  Ügyiratszám: 

web: www.kzsleanykolesz.hu 
 
 

 

PANNON VÍZ ZRT. 

Elérhetőségük: 

9025 Győr, Országút u. 4.  

Központi telefonszám: 06-96/522-600 

E-mail: iktato@pannon-víz.hu 

 

A Pannon Víz Zrt.-nél Tóth Lászlót kell keresni, akit az egészséges életmódra 

nevelés témakörben is említhettünk volna. Bemutatja Győr vízhálózatát és a víz 

ivására serkenti a diákokat. Előadásai közben folyamatosan visszakérdez és 

jutalmaz. Több alkalommal kaptunk a cégtől vízautomatát. Tapasztalataink 

szerint ilyenkor a lányok több vizet ittak. 

 

Egyéb 

 

A felsoroltakon kívül természetesen vannak olyan előadók, foglalkozásvezetők 

is, akik nem rendszeresen, csak egy-egy alkalommal vettek, vesznek részt a 

munkánkban, meghívásos alapon. Foglalkozásaik a testi, lelki egészséghez, 

illetve a szabadidő hasznos eltöltéséhez is kapcsolódnak. 

Tartottunk már jóga, hastánc, néptánc, tai chi, aerobic, relaxációs 

foglalkozásokat is. 

Ezek célja, hogy diákjaink megismerjék, kipróbálják az adott tevékenységet, és 

kedvet kapjanak hozzá. A foglalkozások után néhányan rendszeresen jártak 

valamelyik tanfolyamra, hogy jobban elsajátítsák. 

 

 
                         Tai chi      Jóga 
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                 Relaxáció     Zumba 

 

 

Reméljük, hogy összeállításunkkal segíteni tudjuk a munkátokat. Várjuk 

visszajelzéseiteket. 

 

 

                                                                  

 

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 
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