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Szakmai beszámoló  

az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és a tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban című projekthez 

„Mire használd a tudásod? kreatív tevékenységet támogató műhelymunka BTMN-es 

középiskolai tanulóknak” 

Műhelyfoglalkozás tanulók, pedagógusok részvételével 

 

Az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek és a tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban 

című projekt keretében megrendezésre került egy korábbi programunk párja, amely szintén 

tartalmas programot ígért. Most is a KSZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma 

diákjaival működtünk együtt, akik a járásból vesznek részt a szakiskola szakma képzésein. Ezek 

a tanulók és pedagógusaik már a korábbi években is részt vettek a rendezvényeiken, 

fórumainkon a korai fejlesztésben részesülő klienseink támogatásában. Nagyon kedvesen és 

érzékenyen viszonyulnak ehhez a segítő tevékenységhez, amely remélhetőleg továbbra is 

támogatja őket a lemorzsolódás megelőzése szempontjából. A műhelymunka célja: A tanulók 

támogatása, tájékoztatása, a közösségi érzés további fejlesztése, praktikus és hasznos ismeretek 

bővítése, a társkapcsolatok kialakításának segítése, valamint a sikeres tanulói előmenetel 

támogatása, a lemorzsolódás megelőzése.  

Örömmel készülődtünk erre a programra is. A Prifer Profit Kft. ismét segítséget nyújtott az 

előkészületekben. A tanulók között az előzetes bejelentkezés felmérése alapján most is volt első 

éves szakmatanuló, de végzős és a szakma kiváló tanulója is. A diákok érdeklődve jöttek, a 

megérkezést és a köszöntést követően rövid tájékoztatást hallottak a nap programjának okáról, 

témáiról és céljáról. A rendezvényeinken köszönetet mondtunk a résztvevő partnereknek a 

korábbi közös együttműködésekért. Ezt követte a tematikus előadás, majd a sokszínű, 

szigetszerűen megvalósított műhelymunka. Olyan tanulók voltak a nap résztvevői, akik 

valamilyen irányban motiváltak voltak a szakmatanulás, az együttműködés, vagy a kreatív és 

hasznos önkifejezés módjaira. Ők is készültek az ötleteikkel, várták a lehetőséget. Jó volt látni 

a lelkesedést a játékok készítésekor, az érdeklődő arcokat, a motivációt és a kialakuló 

beszélgető csoportokat a tanulók és a pedagógusok körében. Az asztalos tanulók fajátékokat 

készítettek, amelyeket szívesen ki is próbáltak a helyszínen. A szabászatot és varrást elsajátítók 

ujjbábokat varrtak filcből sablonok alapján a fejlesztésben részesülő gyerekeink számára. A 

szakácstanoncok palacsintát sütöttek, illetve gyümölcs- és zöldségszobrokat varázsoltak 

mindannyiunk örömére. A kereskedő szakon tanulók pedig apró cukorkákat rejtő esztétikus 

díszeket és csokrokat kötöttek, amelyek majd díszítik a tagintézményt, továbbá ezek kibontása 

feladat és öröm lesz a kis klienseink számára. A nap érdekessége volt még, hogy miután 

mindenki a saját szakterületén alkotott, kipróbálta 

mások szakmájában is magát. A tanulók egymásnak 

is tanították a szakmák rejtélyeit, így oldódott 

tovább a hangulat. A program hatását látva 

reméljük, hogy további sikeres együttműködésben 

lesz részünk! A délelőtt ismét egy kellemes 

hangulatban elköltött közös pizza-ebéddel zártuk. 

Ez, mint kiderült, megunhatatlan jutalma a közös 

tevékenységnek.  



EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

A beszélgetések során megfogalmazódott a későbbi rendezvényeinken való részvétel igénye, 

ahol személyesen is találkozhatnak a gyerekekkel, illetve valóban együtt örülhetünk a 

játékoknak. Nagyon értékesnek ítéljük ezt az igényt, továbbá azt, hogy a tanulók motiváltak 

voltak az együttműködésre. 

Köszönjük szépen, hogy újra színvonalasabb és élménydúsabb programban részesíthettük a 

tanulókat és a partnereinket! 

Mezőtúr, 2019. március 27. 
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