
Zajęcia oferowane przez
Stowarzyszenie EZG

Warsztaty Modelarskie

Warsztaty odbywają się we wtorki w godzinach 18.00 - 21.00
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Długiej 15. Zajęcia
przeznaczone są dla każdej grupy wiekowej, a odbywają się
przy współpracy ze Zgierskim Klubem Modelarskim
"Radarek" oraz Scale Model Warehouse. W programie są
m.in.: podstawy modelarstwa, tworzenie dioram i makiet,
redukcyjnych zajęcia tematyczne dla zaawansowanych  oraz
udział w wystawach modelarskich, a także wiele więcej.
Istnieje także możliwość zorganizowania zajęć wyjazdowych.

 
Zapisy:
Bartosz Michalski (bartos.modelworks@gmail.com)
Tel.: 535 169 963
Opłata: 30 zł/ miesięcznie

Warsztaty DJ-skie
 

Warsztaty przybliżają tajniki pracy DJ-a dzieciom i młodzieży,
dostarczają podstawowej wiedzy o sprzęcie, miksowaniu czy
scratchingu, a dzięki ćwiczeniom praktycznym są świetną
zabawą! Uczestnicy wykonają swój pierwszy miks i nagrają go
w profesjonalnym programie muzycznym. Próbka dźwięku
zostanie nagrana i przekazana uczestnikom po zakończeniu
kursu. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalnego DJ-a
(Mateusza Nykiela). Trwają 2 godziny lekcyjne, mogą odbyć się
w szkole lub w studiu Radia EZG (ul. Długa 15).

Zapisy:
Tel.: 791 791 865
Opłata: 100 zł/ grupa lub klasa

Warsztaty Radiowe
 

W programie znajdują się: ćwiczenia dykcyjne, opracowanie
planu newsa informacyjnego na wybrany przez dzieci lub
młodzież temat (sonda, offy, setki), a także nagranie
materiału. Warsztaty trwają 2 godziny lekcyjne i są
przeprowadzone w studiu radiowo-nagraniowym EZG.
Efektem warsztatów jest krótki (ok. 2 minutowy) materiał
radiowy do wykorzystania na stronie szkoły oraz
zamieszczony na stronie Radia EZG. 

Zapisy:
Tel.: 665 46 11 45.
stowarzyszenie@ezg.info.pl 
Opłata: 100 zł za grupę / 5 zł od osoby
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           Warsztaty Obywatelskie
           "Nasze Miasto Zgierz"

 
Podczas warsztatów sprawdzamy świadomość                                                  
młodzieży dotyczącą tego, jakie ważne miejsca oraz instytucje
znajdują się w Zgierzu. Omawiamy także różnorodne formy
zaangażowania młodzieży na rzecz społeczności szkolnej oraz
miejskiej: samorząd uczniowski, młodzieżowa rada czy
wolontariat. Warsztaty odbywają się przy dużej aktywności
uczestników w oparciu o pracę w grupach.

 
Zapisy:
Tel.: 665 46 11 45.
stowarzyszenie@ezg.info.pl 
Opłata: 100 zł za grupę / 5 zł od osoby

Wolontariat - Klub Aktywnej Młodzieży EZG
 

Klub jest skierowany do uczniów i uczennic zgierskich szkół i/lub
zamieszkałych na terenie powiatu zgierskiego w wieku 13-19 lat.

Celem Klubu jest promowanie idei wolontariatu wśród
młodzieży, upowszechnianie wśród młodzieży wrażliwości na
potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości, akceptacji,
bezinteresowności oraz tolerancji, organizowanie aktywnego
działania na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej
współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi,
kulturalnymi i charytatywnymi a także pośredniczenie we
włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim
w akcje pozaszkolne, w tym podejmowane przez
Stowarzyszenie oraz inne organizacje.

spotkania, wystawy, akcje informacyjne, kampanie
społeczne i zbiórki publiczne; 
włączanie się w akcje, działania, projekty i wydarzenia
realizowane przez Stowarzyszenie EZG; 
udział i pomoc w działaniach innych organizacji i instytucji
o charakterze kulturalnym, społecznym, charytatywnym
itp.; 
współpracę z placówkami oświatowymi na terenie Zgierza
i powiatu zgierskiego; 
szkolenia służące integracji członków Klubu i ich
rozwojowi osobistemu

Klub realizuje swoją działalność poprzez: 

Zapisy:
kam@ezg.info.pl
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QUESTY
 

ZGIERSKI QUEST HISTORYCZNY
Spacer dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej po miejscach ważnych dla historii miasta. Uczniowie
podążają tropem umowy zgierskiej, poznając zakamarki Miasta Tkaczy.

QUEST FILMOWY
Spacer śladami zgierskich lokacji filmowych. Historia filmowego Zgierza oraz ciekawostki dotyczące
powstających tu filmów. Quest przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół
ponadpodstawowych.

TRASA FABRYKANTÓW
Quest prowadzi śladami rozwoju przemysłowego Zgierza - od warsztatów tkackich i sukienniczych przez
fabryki Zacherta i Borsta, opowiada historię najintensywniejszego rozwoju miasta. Quest przeznaczony dla
uczniów (wydaje mi się że klas VII-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych)

ZGIERSKIE ZAKAMARKI
Quest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, który pozwala dostrzec mniej oczywiste atrakcje
Zgierza - zajrzeć w bramy, przyjrzeć się muralom, makietom, tablicom i reklamom z dawnych lat.

Zapisy:
Tel.: 665 46 11 45.
stowarzyszenie@ezg.info.pl 
Opłata: 100 zł za grupę
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