
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉS: 
Boda Község Önkormányzat 
Szakmai vezetőjénél:  
Keresztes Bernadettnél 
Személyesen: a Teleházban/Könyvtárban  
08:00-16:00 között 
Emailben: keresztes.bernadett@gmail.com 
Telefonon: +36 30 488 3349 számon  
 

MINDEN KEDVES 
ÉRDEKLŐDŐT NAGY 
SZERETETTEL VÁRUNK! 

INGYENES TANULÁSI 
LEHETŐSÉGEK BODÁN! 

A PROJEKTRŐL ÉS CÉLJAIRÓL 
Boda Község Önkormányzata pályázaton 53,75 MFt támogatást nyert az EFOP-3.7.3-16-2017-00145 
azonosítószámon nyilvántartott, „Élethosszig tanulás Boda és térségében” címmel, melynek 
keretében 13 féle tanulási foglalkozást tervezünk megvalósítani.  

A projekt két évig tart, melyet éves bontásban, azaz 2x12 hónapra terveztünk lebonyolítani. A 
foglalkozásaink indításának célja, hogy a községünkben élők olyan ismereteket szerezzenek, amelyek 
hozzájárulnak a pozitív önkép kialakításához, önbizalom megerősítéséhez, a személyiségük 
fejlesztéséhez, a tovább tanulási kedv megteremtéséhez, a kreativitás fejlesztéséhez, olyan 
szaktudást szerezve, amelynek segítségével akár a megélhetés biztosításához járulhat hozzá. A 
foglalkozások kellemes és hasznos kikapcsolódást eredményeznek, úgy, hogy a résztvevők új, 
hasznos ismeretekre tehetnek szert vizsgastressz nélkül. Miért? Mert a tanulási foglalkozások 
elvégzése nem jár oklevél megszerzésével, nem jár házi feladatok követelésével (kivéve, akkor ha ezt 
kifejezetten szeretnénk) így vizsgával sem jár! Ezekre a programokra természetesen a kellemes közös 
időtöltés mellett a saját érdeklődési kör és ebből fakadó ismeretek megszerzése miatt várjuk a 
jelentkezőket. 

A jelentkezésnek nincsen semmiféle előfeltétele. Előírás viszont a feliratkozást követően a tanulási 
programokon való személyes megjelenés, éppen ezért a tanulási foglalkozások időpontjait közösen 
határozzuk meg, hogy mindenkinek megfeleljen, akár munkaidőn kívül is. 

A tanulási programok első éves időtartama 2019. júliustól indul és 2020. júniusig tart. 

A tanulási foglalkozások bemutatása a hátlapon olvasható. 

BODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÁMOGATÁST NYERT 
INGYENES TANULÁSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA. RITKÁN ADÓDIK OLYAN 
ALKALOM, AMELY AZ INGYENES TANULÁSHOZ ÉS A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSHEZ IS 
HOZZÁJÁRUL. A JELEN PROJEKT TERHÉRE SZAKÉRTŐ SEGÍTSÉGGEL KÉPEZZÜK, 
FEJLESZTJÜK MAGUNKAT ÉS KÖZBEN CSALÁDTAGJAINKKAL, SZOMSZÉDOKKAL, 
BARÁTOKKAL, ISMERŐSÖKKEL LEHETÜNK EGYÜTT. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

A TANULÁSI PROGRAMJAINK INGYENESEK!  

ÉLETHOSSZIG TANULÁS BODA ÉS 
TÉRSÉGÉBEN 

INGYENES TANULÁSI FOGLALKOZÁSOK 

VARRÓ SZAKKÖR (havonta egyszer 2 óra) 
A cél eljutni az anyagokkal, eszközökkel való ismerkedéstől 
a szabásminta alapján történő ruhavarrásig, hogy ne 
okozzanak gondot a jövőben a szükséges javítások, illetve 
kapjanak lehetőséget a résztvevők ügyességük, 
kreativitásuk bizonyítására. 
Programfelelős: Lajtmanné Gyenis Tímea 
 
TEMATIKUS ANGOL NYELVI FOGLALKOZÁSSOROZAT 
(heti egyszer 2 óra) 
A cél az alapfokú nyelvtani ismereteket gazdag szókinccsel 
kiegészítve jó beszédkészség kialakítása, s a hallás utáni 
megértés fejlesztése. Hétköznapi alapszókincs elsajátítása. 
Programfelelős: Meszlényiné Fehér Eszter 
 
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TANFOLYAM (havi egy 
alkalommal 4 óra) 
Színes programok az egészséges táplálkozás, a testünk 
fizikai és lelki ápolása témában. 
Programfelelős: Lajtman Klaudia 
 
HAGYOMÁNYŐRZŐ KERAMIKUS KOMPETENCIA-
FEJLESZTŐ SZAK (évi egyszer 5 egymást követő napon 
napi 4 óra) 
A keramikus mesterség betekintő megismerése, a primitív 
fazekasságtól a modern kerámia készítés fortélyai. Agyag 
formálása, plasztikus díszek, fogantyúk, kiöntők,stb. 
Tartalmas kézműves szabadidő foglalkozást ígérünk. 
Programfelelős: Bedő Anikó 
 
BORKULTURA NAPJAINKBAN (évi egyszer 3 egymást 
követő napon, alkalmanként 4 óra) 
A borászokra számítunk ismereteik bővítése céljából. 
Programfelelős: Kovács Győző Zsigmond 
 
ALAPKOMPETENCIA FEJLESZTÉSE SZAKKÖR (havi 2 
alkalommal, alkalmanként 2 óra) 
Családi költségvetés, alapvető hivatalos ügyek intézése,  
e-ügyintézés, álláskeresés témában kerül megszervezésre. 
Programfelelős: Varga Mária 
 

GASZTRONÓMIA TANFOLYAM (havonta egyszer 4 óra) 
Legyen szó olasz, francia, vagy akár magyar konyháról, a 
világ minden tájáról találhatunk egy kis ízelítőt olyan 
receptekkel, amiket még nem ismerünk. 
Programfelelős: kijelölés alatt 
 
INFORMATIKAI SZAKKÖR (heti egy alkalommal 3 óra) 
A szakkör célja a lakosság digitális kompetenciájának 
növelése, mely a munkaképes korú felnőtt lakosság körében 
hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához.  
Programfelelős: Rónai Tibor 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI TANFOLYAM (havi egyszer 4 óra) 
Téma a háztáji teendők környezettudatosan való elvégzése. 
Komposztláda készítése és használata, stb. 
Programfelelős: Balogh Tibor 
 
NÉPI KOSÁRFONÁS SZAKKÖR (havonta egyszer 2 óra) 
A hagyományőrzés és önkifejezés támogatásán túl cél olyan 
mélységű technikai ismeretek átadása is, amelyek 
segítségével akár piacképes termékek is születhetnek. Pl. 
fonott tárgyak készítése peddignádból, vesszőből. 
Programfelelős: Barka Istvánné 
 
FILM ÉS ETIKA FOGLALKOZÁSSOROZAT (havonta kétszer 
alkalmanként 3 óra) 
Izgalmas 3D házimozi rendszeren keresztül nézhetnek 
filmeket a résztvevők megvitatva az emberi természetet.  
Programfelelős: Lajtman József 
 
KONYHAKERTI NÖVÉNYTERMESZTÉS (havonta egy 
alkalommal 3 óra) 
A résztvevők a konyhakertben előforduló növények 
termesztéséről kaphatnak bővebb tájékoztatást. A szakkör 
gyakorlati tudást nyújt a háztáji növénytermesztés sikeréhez. 
Programfelelős: Bernáth Zoltán 
 
SAJTKÉSZÍTŐ TANFOLYAM (havonta kétszer alkalmanként 
4 óra) 
Sajtkedvelők számára induló tanfolyam, ahol gyakorlati tudást 
kaphatunk a túró, a joghurt és a különböző sajtok készítéséről. 
A tanfolyam kitér az állattartás ismeretekre is. 
Programfelelős: Kovács Krisztina 

AZ ALÁBBIAKBAN A PROJEKT KERETÉBEN INDULÓ TANULÁSI PROGRAMOK KERÜLNEK 
RÖVIDEN BEMUTATÁSRA ABBAN A REMÉNYBEN, HOGY SIKERÜL ÉRDEKLŐDÉST 
ÉBRESZTENI IRÁNTUK, VALAMINT KEDVET A JELENTKEZÉSHEZ. 

A TANULÁSI FOGLALKOZÁSOKHOZ SZÜKSÉGES ALAPANYAGOT ÉS ESZKÖZÖKET 
INGYENESEN BIZTOSÍTJUK. 


