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„Tanodásnak lenni jó!” OKT-16-ET-TAN-1-0055 

JELENTKEZÉSI LAP 

 
Kedves Leendő Tanodásunk! 

 

A Gastro-Ker Alapítvány, mint fenntartó támogatási igényt nyújtott be OKT-16-ET-TAN-1-0055 

Tanoda programok támogatása c. felhívás „Tanodásnak lenni jó” program megvalósítására, amelyben 

támogatásban részesült. 

A tanoda programja 

 

A tanoda program megvalósításával célunk olyan komplex támogatást nyújtani a bevont tanulók 

számára, mely az egyéni szükségleteken alapul, motiváló hatású, a tanulmányi eredmények javítása 

érdekében gyors segítséget képes nyújtani és a helyi kulturális szokások ápolásával, a szülőkkel való 

együttműködésben közösségépítő funkciót is képes betölteni. Célunk a tanulók iskolai sikerességének 

növelése, a sikeres szakmaszerzés, az érettségi megszerzésének segítése, továbbá a tudatos 

pályaválasztás segítése, a felsőfokú oktatási intézményekben való továbbtanulás esélyeinek növelése. 
 

Megvalósításra kerülő tevékenységek:  

 tudatos életpálya-építés, továbbtanulást, pályaválasztást segítő foglalkozások 

 egyéni igényeken és szükségleteken alapuló tanulást támogató foglalkozások (tantárgyi 

felkészítés)  

 fejlesztő foglalkozások (idegen nyelvi képességek, IKT kompetenciák, tanulási részképesség 

fejlesztése)  

 tehetséggondozás (tantárgyi és szakmai versenyekre felkészítés)  

 szociális, érzelmi, mentálhigiénés közösségfejlesztő programok  

 szabadidős programok (múzeum-, színházlátogatás, sportolás stb.) 
 

Megvalósítás helyszíne:  

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Corvin Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 6800 

Hódmezővásárhely, Városház u. 1. 

 

A program megvalósítása 2017. május 31-ig tart. 

 

Az alábbi területeken tudunk segíteni: 

Szakmai megvalósítók Szakterületek, projektek 

Albert Ferenc 

IKT kompetenciafejlesztés, szociális-, érzelmi- és mentálhigiénés 

közösségfejlesztés, tehetséggondozás, iskolaújság szerkesztése, tantárgyi 

fejlesztés informatikából 

Bódainé Szilasi Edit Márta 

Tantárgyi fejlesztés szakmai elméleti tantárgyakból (szakács, cukrász, pincér 

elmélet, szakmai számítások), tehetséggondozás, szociális-, érzelmi- és 

mentálhigiénés közösségfejlesztés 

Földesi Gábor 

Tantárgyi fejlesztés szakmai elméleti tantárgyakból (szakács, pincér elmélet, 

szakmai számítások), a tanulók gazdasági szemléletének kialakítása, vállalkozói 

kompetenciák fejlesztése, tehetséggondozás, szociális-, érzelmi- és 

mentálhigiénés közösségfejlesztés, projektkoordinátor 

Kemény Adrienn 

Tantárgyi fejlesztés szakmai elméleti tantárgyakból, szakmai számítások, a 

tanulók gazdasági szemléletének kialakítása, vállalkozói kompetenciák 

fejlesztése, tehetséggondozás, szociális-, érzelmi- és mentálhigiénés 

közösségfejlesztés 
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„Tanodásnak lenni jó!” OKT-16-ET-TAN-1-0055 

Rákosné Horváth Erzsébet 

Tantárgyi fejlesztés magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, szövegértés, 

szövegalkotás, drámapedagógia tehetséggondozás, szociális-, érzelmi- és 

mentálhigiénés közösségfejlesztés, szabadidős programok szervezés 

Sipos Mihály 
Tantárgyi fejlesztés történelem, földrajz, szakmai elméleti tantárgyakból, 

tehetséggondozás, szociális-, érzelmi- és mentálhigiénés közösségfejlesztés 

Sovány Mihály 
Tantárgyi fejlesztés matematika, fizika, informatika tantárgyakból, 

tehetséggondozás, szociális-, érzelmi- és mentálhigiénés közösségfejlesztés 

Szalai Tünde 

Tantárgyi fejlesztés magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, francia nyelv, 

szövegértés, szövegalkotás, gépírás, levelezés, informatika, pályaorientáció, 

tanulásmódszertan, tehetséggondozás, szociális-, érzelmi- és mentálhigiénés 

közösségfejlesztés, szabadidős programok szervezése 

 
A program biztosítja a tanulók számára: 

 egyéni fejlesztési terv elkészítését, bemeneti és kimeneti méréseket 

 tantárgyi fejlesztést, felzárkóztatást a fenti szakterületekből 

 szociális-, érzelmi- és mentálhigiénés fejlesztést 

 tehetséggondozást 

 a tanulást és a fejlesztést elősegítő írószer csomagot, számológépet 

 szabadidős programokat 

 fényképes tanodai tagsági igazolványt 

 szerződést a tanuló, a szülők és a tanoda között 

 
 

Jelentkező neve:  Születési hely:  

Születési idő (év, 

hónap, nap): 
 Anyja neve:  

Lakcím:  
E-mail cím 

(aktív): 
 

Telefonszám:  OM azonosító:  

Szülő neve:  Szülő lakcíme:  

Szülő 

telefonszáma: 
 

Szülő e-mail 

címe(aktív): 
 

 

Nyilatkozat státuszáról (HH, HHH, SNI, BTMN) 

Kérjük a megfelelő aláhúzását és a későbbiekben az erről szóló igazolás benyújtását! 

 

Nyilatkozat valamely nemzetiséghez való tartozásról. 

A nyilatkozat mellékelve, kérjük kitöltve, aláírva visszajuttatni! 

http://gastro-ker.hiszk.hu/
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