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A gyerekekkel és fiatalokkal való foglalkozás hosszú távú befektetés a jövőbe. 
Jelenük határozza meg jövőbeni tevékenységüket, hiszen a mai fiatalok pár év 
elteltével a társadalom és a gazdaság mozgatórugói lesznek. Elengedhetetlen tehát 
számunkra, hogy megfelelő tudással, információval és lehetőséggel lássuk el őket. 
Ezek a gondolatok azok, melyek motiválták az intézményt, a hajdúdorogi Görög 
Demeter Művelődési Házat, hogy éljen  EFOP-3.3.2.16 kódszámú Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázati kiírásban rejlő 
lehetőséggel. 

A közművelődési intézmény az EFOP-3.3.2-16-2016-00214 azonosítószámú, 
„EGYÜTT6ÓK” - Közös lépés a tudás felé a hajdúdorogi Görög Demeter 
Művelődési Ház szolgáltatásainak tükrében címet viselő pályázatával innovatív 
módon igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy tevékenységei, 
szolgáltatásai hozzájáruljanak a szűkebb környezetében élő ifjúság pozitív irányú 
fejlődéséhez, mint ismeret- és tudásgyarapítás; személyiségfejlesztés; képességek 
kibontakoztatása; szociokulturális hátrányok leküzdése.

Nem egyszerű feladat a 18 hónapon át tartó igen összetett, ugyanakkor szerteágazó 
szakmai tevékenységet néhány gondolatban összefoglalni és bemutatni. Azonban 
mégis egyszerűvé válik, ha felismerjük, hogy ugyanazon célkitűzések, értékek, 
módszerek, eljárások mentén tevékenykedett az „EGYÜTT6ÓK” projekt minden 
egyes közreműködője. Elkötelezettség és igényesség a projektvezetés és a szakmai 
megvalósítók részéről - aktivitás és együttműködés a tevékenységekbe bevont tanulók, 
óvodások részéről.

Az Időközi Szakmai Beszámoló I. a projekt 2018. április 1-jétől december végéig 
tartó időszakát mutatta be, illetve nyújtott betekintést a munkafolyamatokba. Ez a 
Szakmai Beszámoló már egy átfogó képet kíván nyújtani, rávilágítva arra, hogy a 
szakkörökben, a témanapokon, a témaheteken, a kulturális órákon és a versenyen az 
élmény és tapasztalat alapú tanulás a mindennapok részévé vált. Az interaktív 
munkaformák az egyén és a környező világ kapcsolatrendszerében újabb irányok 
felfedezéséhez, új utak bejárásához biztosított jó alapot.

A projekt - hat együttműködő partnerrel - kiemelten a gyermek és ifjúsági korosztály 
számára valósított meg iskolarendszeren kívüli, az oktatás eredményességét elősegítő, 
használható és alkalmazható tudást megalapozó képzéseket, kiscsoportos alkalmakat, 
fejlesztő, társadalmi integrációt elősegítő foglalkozásokat szakkörök, témanapok, 
témahetek, kulturális órák és verseny formájában, amelynek végén azt mondhatjuk, 
hogy vállalásainkat maradéktalanul teljesítettük! 
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Együttműködő partnerek: Hajdúdorogon négy, Hajdúdorog közigazgatási 
területén kívül Hajdúnánásról egy oktatási-nevelési intézmény került bevonásra. 
Hajdúdorogról:  

 a Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák,
 a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
 a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
intézményből az Általános Iskolai és 

 a Gimnáziumi /középiskolai/ tagintézmény
 Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola 

Hajdúnánásról:
 a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

A művelődési ház munkatársai számára örömteli, hogy a pályázati célfeladatok 
megvalósításával gazdagodott, fejlődött az intézmény szakmai tevékenysége, hogy jó 
munkakapcsolat alakult ki az oktatási-nevelési intézményekkel, melynek nyertesei 
azok a gyerekek és fiatalok, akik részt vettek a foglalkozásokon, akik hónapokon át 
aktívan, kitartóan dolgoztak az általuk választott tevékenységi formákban. Az 
együttműködés során minden egyes foglalkozást sikerült megtartani, illetve 
beszerzésre kerülhettek azok a szakmai anyagok, amelyek nélkülözhetetlenek voltak 
az eredményes, színvonalas és tartalmas munka ellátásához. 

A projekt megvalósítói a személyiség fejlesztésének sok aspektusát szem előtt tartva 
tervezték és irányították a gyerekek tevékenységét.

1/. Képzési tervek, tematikák
A tartalmi elemek kialakítása összhangban volt a projekt fő célkitűzéseivel. A 
feladatok, a gyakorlatok, problémák, tevékenységek tervezésekor fő szempont volt a 
résztvevők életkora, az ismeretek konkretizálása, aktualizálása, individualizálása, a 
készségek és képességek optimális fejlesztése. A tervezetekben rögzítésre kerültek az 
időkeretek, a konkrét fejlesztési területek és célok. A megvalósítás módszerei között 
jelentős hányadban interaktív-reflektív eljárások szerepeltek, amelyek fejlesztették az 
önállóságot és a másokkal való kooperációt egyaránt. A tevékenységek anyag és 
eszközigénye szintén rögzített volt, ez a megvalósítás-lebonyolítás előkészítéséhez 
adott segítséget. Emellett a megvalósítás költségeinek időarányos felhasználását, 
annak átláthatóságát biztosította.

2/. Munkanaplók
A munkanaplók vezetése minden szakmai megvalósító számára kötelező jelleggel bírt. 
Vezetésük folyamatos volt és összhangban van a képzési tervekkel, illetve 
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tematikákkal. A munkanaplóban dokumentálásra kerültek a helyszínek, az időpontok, 
az alkalmankénti tevékenységek és a teljesített óraszámok.
3/. Jelenléti ívek
Vezetésük minden képzési alkalommal és egyéb eseménnyel, programmal 
kapcsolatban megtörtént. Dátummal dokumentálódott az aktuális létszám, és aláírással 
a részvétel.

A szakmai megvalósítók által elkészített beszámolókból egyértelműen kitűnik, 
hogy a gyerekek, fiatalok ismeretei, készségei, képességei sok esetben látványosan 
fejlődtek a foglalkozásokon, kedvezően változott viselkedésük, magatartásuk és 
alakult értékrendjük. A partnerintézmények közül a Kalkuttai Teréz Anya Általános 
Iskolában megvalósult tevékenységi formákban résztvevő tanulók esetében a szakmai 
vezetők összegzőjükben jelezték - ebben az intézményben minden tanuló hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos helyzetű, amelyhez komoly magatartásbeli problémák is 
párosulnak - hogy, a célok elérése sokszor nem a megszokott módon, a tervezetteknek 
megfelelően és ütemben alakult, de mindenképpen sikeresnek értékelendő, mert a 
gyerekek megjelentek a foglalkozáson; elkészítették tárgyaikat; aktívan közremű-
ködtek, és mindez nagyon pozitívnak mondható. 
Az „EGYÜTT6ÓK” projekt sikerességét mindezeken túl semmi nem igazolhatja 
jobban, mint a közreműködők és a résztvevők többsége által megfogalmazódott igény 
a folytatásra. 

A projekt 18 hónap időtartama alatt 30 tevékenység valósult meg az alábbiak 
szerint:

 Zsebünkben a város kulturális óra /3 alkalom (1 alkalom 5 nap időtartamban)/
 Múzeumpedagógiai foglalkozások: Hajdúdorogi értékek nyomában - 

„Görögkatolikus Hitéhez leghűségesebb város - Hajdúdorog” és „Az én 
városom Hajdúdorog” alcímmel megvalósuló témanapok /8 alkalom (1 alkalom 
3 nap időtartamban)/

 Egy ősi technika újra felfedezése heti szakkör 
 A természet csodái témahét 
 Robotika heti szakkör 
 Logikus gondolkodás hete témahét
 Zenevarázs heti szakkör
 Kisgazdasszony heti szakkör
 Asztalitenisz heti szakkör
 Táncos talpak heti szakkör
 Örökségünk heti szakkör
 Sporttal az egészségért témanap
 Színes világ heti szakkör
 Arany-kor témanap
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 Könyvmoly heti szakkör
 Világlátó olvasókör heti szakkör
 Kovácsolás heti szakkör
 3 nap sport!!! verseny (témanap)
 Több mint mese! heti szakkör
 Vitamin-hét témahét
 Több mint játék! havi szakkör

1. kulturális óra

2. témanap

3. heti szakkör

4. havi szakkör

5. verseny

6. témahét

A tevékenységi formák alakulása

1. ábra

A tevékenységi formák alakulását az 1. ábra szemlélteti. A projekt során a heti 
szakkörök valósultak meg a legmagasabb számban. A heti szakkörök után a 
témanapok, majd a kulturális órák és témahetek következtek. Verseny (témanap 
keretében) és havi szakkör egy egy alkalommal tették gazdagabbá a köznevelés 
eredményességét elősegítő programokat.     

A projekt során nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a közoktatási rendszeren belül a 
hátrányos helyzetű, az óvodai és iskolai lemorzsolódás által leginkább veszélyeztetett 
helyzetű gyerekek, tanulók minél nagyobb arányban részesülhessenek a tevékenységi 
formák nyújtotta lehetőségekből. Ez irányú törekvésünk mérlegét a 2. ábra és 3. ábra 
szemlélteti.

A programba mindösszesen 605 fő gyermek került bevonásra. Ebből az óvodás korúak 
száma 62 fő, a 7-27 év közötti tanulók száma 543 fő. A hátrányokkal rendelkező 
gyerekek száma mindösszesen 302 fő (a bevont gyerekekhez viszonyítva 49,92 %). 
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Hátrányokkal 
érkezők aránya

Hátrányokkal 
nem rendelkezők 

aránya

A projektben résztvevő gyerekek és tanulók  száma összesen: 605 fő

2. ábra

Hajdúdorogi Értékek Nyomában témanapok

Zsebünkben a város kulturális óra

Több mint mese! Heti szakkör

Több mint játék! Havi szakkör

Vitamin-hét témahét

Zenevarázs heti szakkör

Asztalitenisz heti szakkör

Kisgazdasszony heti szakkör

Örökségünk heti szakkör

Táncos talpak heti szakkör

Színes világ heti szakkör

Egy ősi technika újra felfedezése heti szakkör

Robotika heti szakkör

A természet csodái témahét

Logikus gondolkodás hete témahét

Arany-kor témanap

Kovácsolás heti szakkör

Világlátó olvasókör heti szakkör

3 nap sport!!! verseny (témanap)

Könyvmoly heti szakkör

Sporttal az egészségért témanap

0% 50% 100%

Hátrányokkal érkezők aránya

Hátrányokkal nem rendelkezők 
aránya

3. ábra
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Összegzés
A projekt olyan tematikával összeállított ismeretátadó, képesség és készségfejlesztő 
tevékenységi formákat tartalmazott, amelyek lehetőséget biztosítottak a felnövekvő 
nemzedék személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek 
kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság 
elterjesztésére. A résztvevőket olyan tudás megszerzéséhez segítette elő, amely 
nélkülözhetetlen a mai társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásban, a munkaerő-
piaci kihívásoknak való megfelelésben. 

A partnerséget vállaló nevelési-oktatási intézmények és a művelődési ház között olyan 
partnerségi kapcsolat jött létre és alakult ki, amely hosszútávon képes biztosítani a 
köznevelés eredményességét, valamint az intézmények pedagógiai programjában 
rögzített céljainak elérését. Új programsorozatok és foglalkozások alakultak ki, 
amelyek a kulturális intézmény által nyújtott szolgáltatások palettáját szélesítette. A 
Görög Demeter Művelődési Ház fejlesztette és elmélyítette az oktatási intézményekkel 
meglévő kapcsolatrendszerét. Az együttműködő partnerekkel, a szakmai programok, 
tevékenységek vezetőivel és megvalósítóival egyetértettünk abban, hogy a bevezetett 
és elindított programok felkeltették a gyerekek érdeklődését, illetve megszerették a 
választott tevékenységi formát, így bízhatunk abban, hogy az érdeklődés a projekt után 
is fenntartható lesz. 

A projekt által megvalósult tevékenységi formák az alábbi célkitűzésekkel 
valósultak meg:

 népünk kulturális örökségének, nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése; 
 a szűkebb és tágabb környezet épített és szellemi örökségének megismerése 

által, azok fenntartására és megőrzésére történő figyelemfelhívás; 
 a kulturális és a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek közvetítése; 
 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése; 
 a természeti és a társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat 

megalapozása; aktív állampolgárságra és környezettudatosságra nevelés; 
 egymás és a másság elfogadására; 
 a szociokulturális hátrányokkal érintett, illetve, az életkorukhoz képest 

alulteljesítő gyermekek számára minél több vizuális, élményt nyújtó 
foglalkozás szervezése, és az ehhez szükséges sokszínű eszközök 
megismertetése, érzelmi életük gazdagítása.

A fentiekben leírt célok elérését a pályázat teljes mértékben megteremtette. 

Rövid és hosszú távú eredményként jelöljük meg:
 többletismeretek szerzése, készségek, képességek fejlődése, esztétikai élmény 

átélése; közösségi érzés megtapasztalása; 
 együttműködési készség és képesség kialakítása és fejlesztése; 
 felelősségérzet, felelősségtudat fejlődése, érdeklődés felkeltése; 
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 környezettudatos magatartás megalapozása; igényesség kialakítása a szűkebb és 
tágabb környezet iránt; 

 a megvalósulás és fenntartás időszakában végbemenő partneri együttműködés 
és közös munka megteremti a nevelési-oktatási-, és közművelődési intézmény 
szimbiózisát; 

 az intézmények együtt képesek lesznek széles műveltségi spektrumot nyújtani.

A projekt megvalósulása során hozzájárult a diákok kommunikációs készségének 
fejlődéséhez; a segítő együttműködés gyakorlásához; a szülőföld és a haza múltjának 
és jelenének megismertetéséhez; az európai és nemzeti kultúra, a természeti és az 
épített környezet értékeinek megbecsüléséhez, védelméhez.

Utószó
A gazdasági ás társadalmi hátrányok térségünkben is jelen vannak, egymással 
összefüggenek, és sok családot érintenek. Leküzdésükhöz elengedhetetlen az egyén 
önmagába vetett hite, emberi tartása, emberi minősége, tanulási hajlandósága és 
tanulási hatékonysága. Ennek kialakításában, fejlesztésében a közművelődési 
intézményeknek és a civil szervezeteknek jelentős szerepe lehet, ha a közoktatási 
intézményekkel együttműködve integrálni tudják mindazt a tudást, tapasztalatot, 
gyakorlatot és szemléletmódot, ami speciálisan csak rájuk jellemző. 

A „EGYÜTT6ÓK” projekt megvalósítójaként bízunk a sikeres folytatásban, s abban, 
hogy a most lezárt projekt tapasztalatait tovább vihetjük, felhasználhatjuk, ezáltal 
munkánkat még eredményesebbé, hatékonyabbá tehetjük. A társadalmi problémák, 
szociokulturális hátrányok egy jól működő, egymás munkáját ismerő, illetve elismerő 
rendszerben csökkenthetők és leküzdhetők.  

 

Hajdúdorog, 2019. december 19.

                                                                              Simon Istvánné
                                                                             projektmenedzser

    sk.


