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A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

támogatási kérelmet nyújtott be az „Informális

és nem formális tanulási lehetőségek

kialakítása a köznevelési intézményekben”

című EFOP-3.3.7-17 kódszámú pályázati

felhívásra, amelyet 2017. november hó 08.

napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma

támogatásra érdemesnek ítélt.
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• Kedvezményezett:

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

• Projekt címe:
„MESTERFOGÁSOK”

• Projekt azonosító száma:

EFOP 3.3.7-17-2017-00022 

• A támogatás összege: 71 480 706 Ft

• Támogatás intenzitása: 100%

• Projekt megvalósítás ideje:

2018.01.01.- 2020.01.01.
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A projektben részt vevő intézmények:

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei

Általános Iskola http://www.lisztferenc.hu/

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános

Iskola http://szentistvanisk.hu/

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

http://nlg.hodtav.hu/

http://www.lisztferenc.hu/
http://szentistvanisk.hu/
http://nlg.hodtav.hu/


„MESTERFOGÁSOK” EFOP-3.3.7.-17-2017-00022

Projektmendzser: 

Forrainé Kószó Györgyi

Pénzügyi vezető: 

Vereczkei Andrea

Prokjekt asszisztens: 

Dr Magyar Andrea

Szakmai vezető: 

Walterné Böngyik Terézia

Intézményi szakmai koordinátorok:

Béleczkiné Tatár Katalin

Kelemen-Fehér Tímea

Kakuk Tünde
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Jelen program horizontjában a 

pályaorientáció áll, melynek 

eredményeként megvalósul a 

tudásintegráció, az alap- és 

kulcskompetenciák, a munkaerő-piaci 

kompetenciák erősítése, a vállalkozói 

készségfejlesztés. 
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A projekt kiemelt célja:

• a munkaerő-piaci kompetenciák erősítése projektmódszer keretében

• vállalkozói készségfejlesztés

• ezeknek a céloknak a megvalósításához innovációs műhelyek
kialakítása

• az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére

• hatékony tanulási módszerek kialakítása

• hatékony tanulásszervezési eljárások kidolgozása

• a pályaorientáció tudatos szervezésével törekszünk arra, hogy
tanulók a tehetségüknek leginkább megfelelő pályára lépjenek

• a felfedeztető oktatáson alapuló műhelyekben az élményszerű,
gyakorlati oktatás népszerűsítése

• a gyerekek számára folyamatosan lehetőséget biztosítunk a
kísérletezésre, az élményszerzésre
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Szakmai munka

1. Alkalmazható ismeretekre

2. A szabadidőben zajló informális, nem formális tanulás

3. Intézményeink hálózattá szerveződve

4. Élménypedagógia, amelyek gazdagítják a tanulási lehetőségeket

5. Tudatos felkészülés a felnőtt életre

6. A diákok képesek legyenek döntések meghozatalára

7. Interaktivitáson alapuló, felfedeztető módszerek

8. Tudatos pályaorientációját

9. Innovatív pedagógiai készség

10.A tanuló sajátos, egyéni igényeihez való igazodás

11.Tanítás individualizálása

12.A tanulási környezet sokféleségének elfogadása
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• A Németh László Gimnázium, Általános Iskolában a fő cél
a munkaerő-piaci kompetenciák erősítése projektmódszer
keretében, vállalkozói készségfejlesztés, innovációs
műhelyek kialakítása, az iskola pedagógiai eszköztárának
bővítése.

• A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános
Iskolában közvetlen cél a médiához kapcsolódó szakmák
megismerésének erősítése, a médiatudatosság, a digitális
kommunikáció fejlesztése.

• A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában a
kísérletezésen alapuló projekt, interaktív, tudományos
foglalkozásokkal történő megvalósítása, a felfedeztető
oktatáson alapuló műhelyben az élményszerű, gyakorlati
oktatás népszerűsítése.
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Együttműködés:

• Az élethosszon át tartó tanulás
képességének kialakítása

• Az iskola tanulási környezetének tágítsa,
erősítse

• A valós élethelyzet által teremtett tanulási
alkalmak

• Személyre szóló, színvonalas események.
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Kapcsolódási pontok:

• Tanár-konferencia

Szervező: Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei
Általános Iskola

• Kubik-nap

Szervező: Hódmezővásárhelyi Szent István Általános
Iskola

• Záró diák-konferencia

Szervező: Németh László Gimnázium, Általános Iskola

• Közös esélyegyenlőségi továbbképzés a bevont tanároknak

• Közös honlap kialakítása

• Kiadvány a módszertani anyaghoz kapcsolódóan
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Intézmények bemutatkozása



Németh László Gimnázium, 

Általános Iskola



Tevékenységek

• vállalkozói és munkaerő-kompetenciákat 

fejlesztő műhelyfoglalkozások 3-8. 

évfolyamon

• üzemlátogatások

• szakmák bemutatása, pályaválasztási 

börzék

• tanártovábbképzések

• táboroztatás

Célok

• alap- és kulcskompetenciák és 

munkaerő-piaci kompetenciák 

erősítése.

• pedagógiai eszköztárunk 

bővítése, az élménypedagógiai 

módszerek fejlesztése 

informális, innovációs műhelyek 

keretében

• pedagógusok és diákok 

felkészítése az informális 

tanulás működtetésére

A PÁLYÁZAT SORÁN MEGVALÓSULÓ CÉLOK ÉS 

TEVÉKENYSÉGEK



MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

1. Stratégiai és kommunikációs játékok (Vas Mariann)

A műhelymunka célja:

– Kreativitás fejlesztése

– Kooperációs készségek fejlesztése

– Döntéshozatal, alkalmazkodás a váratlan helyzetekhez

– Együttműködés és összetartozás érzésének fejlesztése

– A rivalizálás, a versengés helyzetének kezelése, a frusztráció és akadályoztatás 

élmények megismerése konfliktushelyzetben

2. Drámapedagógiai/fórumszínház műhely (Verseginé Hillay Erika)

A műhelymunka célja:

– Megismerkednek a társas viselkedés normáival, az udvarias kommunikáció 

alapjaival

– Az élménypedagógia módszerével megszervezett foglalkozások kitűnő teret 

biztosítanak az önismeretnek és a személyiség fejlődésének

– Pozitív változások elérése a szociális kompetenciák területén
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3. Vállalkozói kompetencia fejlesztése műhely I. (Kókay Erika)

A műhelymunka céljai:

– gazdasági kultúra megismertetése, fejlesztése

– a tanulók tudatos fogyasztókká és a társadalom aktív, felelősségteljes tagjává 
váljanak

– a diákok legyenek képesek eligazodni a mindennapi gazdasági életben

– kiscsoportos feladatokon és szituációs gyakorlatokon keresztül a diákok 
vállalkozási ismereteinek és tudásának bővítése

– munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése

– önismeret fejlesztése

4. Vállalkozói kompetencia fejlesztése műhely II. (Nagy Sándor Balázs)

A műhelymunka célja:

− vállalkozás alapítása: Környezetbarát vállalkozás

− egy vállalkozás fenntarthatósága

− környezettudatos technikák alkalmazása

− költségek-kiadások hatékony megszervezése

− a vállalkozás, a munkafolyamatok megtervezése és bemutatása multimédiás 
eszközökkel történik
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5. Pályaorientációs műhely (Kardosné Kecskeméti Katalin)

A műhelymunka célja:

− a helyes pályairány kialakításához szükséges kompetenciák elsajátítása

− az élethosszig tartó tanulás attitűdjének kialakítása

− a diákok megtanulnak csapatban, kooperatív formákban együttműködni

− szakmák, szakmacsoportok megismertetése különös tekintettel a 
hiányszakmákra

− önismeret fejlesztése

6. Kommunikációs műhelymunka IKT eszközök felhasználásával (Arany Mihály)

A műhelymunka célja:

− az IKT eszközök felhasználási lehetőségeinek megismerése 

− A diákok bevezetést kapnak a mozgóképkultúra és médiaismeret főbb témáiba, 
valamint betekinthetnek a médiához kötődő – ma is rendkívül népszerű –
szakmák működésébe

− tanulók megismerik az írott sajtó, valamint az elektronikus média működését is,

− A diákok megismerkedhetnek a reklámok működésével, a vállalkozások életében 
kifejtett hatásukkal, készíthetnek saját reklámot, megtanulják, milyen a jó 
szlogen, fejlesztik kreativitásukat

− készítetnek sajtó- és más fotókat, kipróbálhatják az elektronikus média egyes 
műfajait (például az interjúkészítést), valamint a kisfilmkészítés alapjait is 
elsajátíthatják, amelyeket ezután az iskola és a  projekt közös honlapján 
megosztanak



ÜZEMLÁTOGATÁSOK

Üzemlátogatások, a pályaválasztáshoz kapcsolódó rendezvények látogatása

Célok: 

A térség és a régió iparágainak, valamint a továbbtanulási lehetőségek megismertetése

– Mindszent, Székkutas - üzemlátogatások

– Szeged, Budapest - pályaválasztáshoz, iskolaválasztáshoz kapcsolódó 

rendezvények,

– szakmák megismertetése a diákokkal szülők bevonásával (hódmezővásárhelyi 

munkalehetőségek)



TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSEK

Célok: 

Módszertan elsajátítása a hatékony, informális keretek között alkalmazható tanulási 

formákhoz, a pedagógiai eszköztár bővítése

• Élménypedagógiai továbbképzés 20 fő részére

• "A vállalkozói kompetenciák fejlesztése a köznevelésben„(JAM) 20 fő részére



Hódmezővásárhelyi Szent 

István Általános Iskola



• Innovációs műhelyek helyszínének kialakítása:

beltéri műhely és stúdió, szabadtéri helyszín

• Eszközbeszerzés

• Tanártovábbképzés

• Műhelyfoglakozások tematikájának kidolgozása

• Műhelyfoglalkozások megvalósítása

12 fő megvalósító

„LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA”

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PROGRAMELEMEI
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Wunder-land:

• Német-angol nyelvű műhely

• Turisztika-vendéglátás

• Gyakorlati feladat:

idegenvezetés és 

programszervezés

IKT eszközök használatának 

segítségével



MUTASD MEG MAGAD!

Médiatevékenységek:

rádiózás, műsorszerkesztés

és -vezetés, újságírás, interjú

készítés, internetes újságírás,

blog-szerkesztés, fotóriporteri

feladatok, videó- és kép-

szerkesztés



TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

GÉZ-HELYZET:
(Sporthoz kötődő feladatok)

Állapotfelmérés, személyi edzésterv  

készítése, sportsérülések és azok 

ellátása, szövettani, humánbiológiai 

vizsgálatok elvégzése

CSI-SZI:
(Rendészet)

A természettudomány 

felhasználása a helyszínelésben 

és a nyomozásban.

(külső és belső helyszíneken, 

szakemberek részvételével)



ROBOTOLJUNK!
(informatikai szakmák)

LEGO robotok tervezése, 

építése, programozása, 

tesztelése team munkában.



SZAKMAI KIRÁNDULÁSOK

Nézzünk a kulisszák mögé!
(diák- és tanárkirándulások)



Hódmezővásárhelyi Liszt 

Ferenc Ének-zenei Általános 

Iskola



TEVÉKENYSÉGEK:

Médiaműhelyek létrehozása és működtetése
Cél: a mozgóképkultúrával és médiaismerettel kapcsolatos ismeretek 
szélesítése, és betekintés a médiához kötődő szakmák működésébe. 

A műhelyek egymás munkáját segítve, együttműködve 
tevékenykednek. 

• Filmművészeti műhely 

• Animációs műhely 

• Sulirádió

• Iskolaújság 

• Fotóművészeti műhely

• Honlapkészítés és fenntartás

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LISZT FERENC 

ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA



Filmművészeti műhely: 

• A projektek célja, hogy a gyerekek a gyakorlatban 
tapasztalhatják meg a filmforgatás folyamatát, 
kipróbálhatják magukat a legfontosabb 
szerepkörökben, operatőrök, rendezők, 
díszlettervezők, színészek lehetnek. 

Animációs műhely: 

• Az alsósok számára animációs, illetve rajzfilmkészítés 
lehetőségét tervezzük megvalósítani. A filmekhez 
maguk készítik a rajzokat, illetve gyurmafigurákat, és 
tabletek segítségével fotókat készítenek, amikből 
filmszerkesztő szoftverrel készítik el a rajz, illetve 
animációs filmeket. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LISZT FERENC 

ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA



Sulirádió: 

• A projektek során az iskola életét bemutató híranyagokból 
riportokat állíthatnak össze. A külső helyszíneken rögzített 
anyagokat felkonffal, narrációval és interjúval egészíthetik ki, 
és élő illetve konzerv adás keretében játszhatják le a 
szünetekben. 

Iskolaújság: 

• Célunk, hogy a tanulók megtapasztalják, hogy milyen tudatos 
tervezés áll az újságok megszerkesztése mögött, hogyan lesz 
egy információból újságcikk, hogy mi egy rovatfelelős, egy 
újságíró, egy főszerkesztő, vagy egy lapkiadó feladata. A 
workshopok során maguk is újságszerkesztőkké válhatnak. A 
gyerekek folyamatosan, havi rendszerességgel készítik el az 
iskolaújságot, mindig tudósítva az aktuális eseményekről.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LISZT FERENC 

ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA



Fotóművészeti műhely:

• A tanulók megtanulhatják a különböző 
képrögzítési eljárásokat, a művészi fotók 
készítésének technikáit, kipróbálhatják, 
hogyan lehet lapfotót, fotósorozatot, 
panorámaképet, stb. készíteni. 

Honlapkészítő műhely:

• a tanulók megismerik a honlapok 
működését, fenntartását, frissítését. 
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ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA



Szakmai látogatások: 
• A bevont pedagógusok megismerkednek a Bűvösvölgy

médiaoktatási központ működésével, gyakorlati és elméleti 
szakmai tapasztalatokat gyűjtenek. 

• Látogatás az etyeki Korda Filmparkban (diákok és tanárok), 
ahol a filmgyár bemutatása mellett a médiához kapcsolódó 
szakmák élményszerű, gyakorlattal összekapcsolt 
bemutatására is sor kerül (smink- és maszkmester, 
hangmérnök, szinkron, világosító). 

Szakmai előadások: 
• Interaktív médiatudatossági előadás. 

• Interaktív film- és fotóművészeti előadás. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI LISZT FERENC 

ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


