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IMPRESSZUM 

 

Készült az EFOP 3.3.7-17-2017-00022, „Mesterfogások” című projekt keretében. 

Projektmenedzser: Forrainé Kószó Györgyi. Fotók: a pályázat résztvevői, valamint 

Antalóczy Tibor. Szerkesztette: Dr. Arany Mihály György. 
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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 az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt. 

A projektben részt vevő intézmények: 

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola (375 

fő) 

6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola (462 fő) 

6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. és Szent István tér 3. 

Németh László Gimnázium, Általános Iskola (578 fő) 

6800 Hódmezővásárhely, Németh László u. 16. 

 

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

Projekt címe: „MESTERFOGÁSOK” 

Projekt azonosító száma: EFOP 3.3.7-17-2017-00022  

Projekt megvalósítás ideje: 2018.01.01. – 2020.06.30. 

 

A projekt célja: pályaorientáció, a munkaerő-piaci kompetenciák 

erősítése innovációs műhelyek keretében. 
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Az EFOP 3.3.7-17-2017-00022 

számú Mesterfogások címet 

viselő program 2018. január 1-

jétől induló projekt.  

A projekt kezdetétől megtörtént a 

szakmai munka beindítása, a 

szakmai feladatok kijelölése. A 

projektmenedzsment (3 fő), a 

szakmai vezetővel, a szakmai koordinátorokkal (3 fő) a szakmai tervezés 

alapján elkezdte a munkát.  

A projekt bemutatása megnyitó program keretében valósult meg, ahol 

egyben szakmai műhelymunka is történt a három intézmény bevont 

pedagógusainak közreműködésével 2018. február 7-én. A pályázatba 

bevont pedagógusok szakmai megbeszéléseket tartottak és az 

„Esélyegyenlőség az oktatásban” címmel belső képzés is megvalósult.  

 



 

 
5 

A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola bevont 

pedagógusai Budapesten voltak szakmai látogatáson 2018 márciusában 

a Bűvösvölgyben, ahol médiaműhelyekbe, azok működésébe kaphattak 

betekintést (10 fő pedagógus). 
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2018 tavaszán a Németh László 

Gimnázium, Általános Iskolából 20 fő a 

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése a 

köznevelésben című képzésen, továbbá a Hódme-

zővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános 

Iskolából 5 fő pedagógus az „Élmények és kalandok” című 

továbbképzésen vett részt. Ez utóbbi 

képzésen 2018 augusztusában 20 fő 

pedagógussal vett részt a Németh 

László Gimnázium, Általános Isko-

la. 2018. szeptember végén képzé-

sen vett részt a Hódmezővásárhelyi 

Szent István Általános Iskola 5 fő 

pedagógusa. 
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A módszertani fejlesztés tematikájának és módszertanának kidolgozása 
mindhárom intézményben befejeződött. A Hódmezővásárhelyi Szent 
István Általános Iskola 12 fő bevont pedagógussal „A lehetőségek 
tárháza”, a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 
10 fő bevont pedagógussal a „Bűvös Liszt” és a Németh László 
Gimnázium, Általános Iskola 6 fő bevont pedagógussal a „Találd meg az 
utad” címmel készítette el a három módszertani fejlesztést. Ezeket a 
módszertani fejlesztéseket egy-egy dokumentumban összegezték.  

 

Módszertani fejlesztés alapján műhelyfoglalkozások megvalósítása 
történik az érintett intézményekben 2018. szeptember 1-jétől. A 
műhelyfoglalkozásokon nem formális keretekben dolgoznak, és 
valamennyi tanuló bevonására törekednek.  
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1. Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola: 

„Bűvös Liszt” 
Médiaműhelyek működtetése: 

 Animációs 

műhely 

 Filmművészeti 

műhely 

 Fotóművészeti 

műhely 
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 Honlapkészítő 

műhely 

 Sulirádió műhely 

 Iskolaújság 

műhely 
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2. Németh László Gimnázium, Általános Iskola:  

„Találd meg az utad!” 
Innovációs műhelyek működtetése: 

 Vállalkozói kompetencia fejlesztése 
műhely I.  

 Vállalkozói kompetencia fejlesztése 
műhely II.  

 Drámapedagógiai/fórumszínház 
műhely 9-11-12 éves korosztály számára 
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 Kommunikációs 
műhelymunka IKT-
eszközök felhasználásával  
 Pályaorientációs 

műhely  
 Stratégiai és 

táblajátékok 
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3. Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola:  

„A lehetőségek tárháza” 
Élményműhelyek működtetése: 

 WUNDERLAND: Angol 

I. és Angol II., Német I. 

és Német II., Magyar I. 

és Magyar II. 

 MUTASD MEG MAGAD! 

(1-2-3-4): Média, Mé-

dia Gyakorlat, Stúdió  
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 ROBOTOLJUNK!: Elmélet, Gyakorlat  

 GÉZ- HELYZET: Biológia, Sport, Gyakorlat  

 CSI-SZI: Fizika, Kémia, Gyakorlat 

 

 

 

 

A műhelyek kapcsán az 
intézmények teljes tanulói köre 
kapcsolatba kerül a pályázat 
szakmai tevékenységével. 
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A szakmai terv alapján a három bevont intézmény közreműködésével 
„Kubik-nap/Tanösvény programot” valósítottunk meg bekapcsolva a 
rendezvénybe a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
hódmezővásárhelyi intézményeit is. A „MESTERSÉGEK 
VÁNDORÚTJÁN!” elnevezésű program megvalósítására 2018. október 
13-án került sor Hódmezővásárhelyen, a Téglagyári tanösvényen (802 
fő). 
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A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 2018 októberében két 
szakmai programot valósított meg: a projektbe bevont diákok és tanárok 
részt vettek Szegeden a Pályaválasztási napokon (43 fő), továbbá 
üzemlátogatást tettek a Herbária és a Premium Choco-Csokigyár 
üzemeiben Székkutason (42 fő). Novemberben pedig a Keller Lajos 
Városi Könyvtár és Kulturális Központba, Mindszentre látogattak el (42 
fő). 
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2018 októberében a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei 
Általános Iskola „Fotó- és filmművészeti előadás” előkészítése, 
lebonyolítása is megtörtént (39 fő).  

 

 

 

 

 

 

2018. december 21-én szakmai kirándulás történt Szegedre a 
Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola tanárai és tanulói 
bevonásával, melynek része volt egy színházi előadás megtekintése is 
(56 fő). 
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A tanárkonferencia megtartására 2019. március 26-án került sor a 
Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában, ahol a 
pályaorientáció kérdésében hallottak előadást a kollégák, majd 
workshopra került sor a működő műhelyek bemutatására (123 fő).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 
részt vett a Szakma Sztár programon 2019 
márciusában. A Hódmezővásárhelyi Liszt 
Ferenc Ének zenei Általános Iskolában 
megvalósult a Médiaelőadás 2019. április 
29-én, ahol fiatal, lelkes csapat 
tájékoztatta a tanulókat a média világáról 
és az ezzel kapcsolatos lehetőségekről (50 
fő). 
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A Hódmezővásárhelyi Szent István 
Általános Iskola bevont pedagógusa-
ival szakmai kiránduláson vett részt 
Kecskeméten a Mercédesz gyárban 
2019. május 14-én.  

 

A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc 
Ének-zenei Általános Iskola tanulói és 

bevont pedagógusok szakmai kiránduláson vettek részt a Korda 
Filmparkban, mely egy különleges világot mutatott a résztvevőknek (50 
fő). 
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A Németh László Gimnázium, Általános Iskola Gazdálkodj okosan című 
nyári táborának megvalósítása (28 fő) 2019 júniusában megtörtént, két 
szakmai kirándulással Ópusztaszerre (27 fő) és Mindszentre (28 fő). 
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A szakmai műhelyek a 2019/2020-as 
tanévben újra elindultak. Sokrétű, 
sokszínű programokkal, foglalkozá-
sokkal vonják be a tanulókat a 
foglalkozások vezetői.  

A három bevont intézmény tanulói és 
pedagógusai közül 36 fő Debrecenbe 
az Agóra Tudományos Élményköz-
pontba utazott szakmai kirándulásra 
2019 októberében. Itt közel negyven 

tudományos ismeretterjesztő játék található (fizika, kémia, orvosbiológia, 
hidrobiológia, botanika, környezet-
tudomány és a csillagászat), és 
mindenki kedvére kipróbálhatta az 
eszközöket. Ezen kívül izgalmas 
előadásokon, bemutatókon is részt 
vettek tanulóink. 

 

A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola tanulói és 
pedagógusai (56 fő) az esztergomi Suzuki gyárba és a kecskeméti 
planetáriumba látogattak el. Mindkét 
program kiváló lehetőséget nyújtott a 
pályaorientációs tevékenységek színe-
sebbé tételéhez és szorosan kapcso-
lódott a szakmai műhelyek munká-
jához. 
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2019. december 13-án rendeztük meg a projektet, illetve a műhelyek 
szakmai munkásságát összegző Diákkonferenciát a Németh László 
Gimnázium, Általános Iskolában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valamennyi program, konferencia előadás, illetve szakmai műhelyek a 
projekt célkitűzéseivel összhangban a szabadidőben zajló informális, 
nem formális tanulási forma kihasználására törekszik. A projektben a 
tevékenységek az élménypedagógiára épülnek. A kiemelt cél a projekt 
során a sokoldalú tapasztalatszerzés, a kommunikáció, az együttes 
munka megtapasztalása, a kreativitás fejlesztése és a tanulók 
sikerélményhez juttatása. Fontos, hogy tudatosan készüljenek a tanulók 
a felnőtt életükre. 
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