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A pályázat rövid összefoglalása: 

 

Azonosító:   EFOP-3.7.3-16-2017-00266 

Cím:    Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése Komlóskán 

Támogatási összeg: 51.775.019.- Ft. 100 %-os támogatás. 

Megvalósítás helyszíne: Komlóska 

Megvalósítás ideje:  2018.03.02 – 2019.03.01. 

Képzési programok: 14 különböző képzés 

 

A szakmai megvalósítás több, 10 közösen tanuló, vagy valamilyen művelődési 
tartalmat rendszeresen gyakorló kisközösség létrehozását és működtetését 
fogalmazza meg. Elvárás volt az is, hogy a pályázat fogja át a település a kulturális és 
közösségi életét. A pályázat lezárultával bizton állíthatjuk, hogy a megfogalmazott 
célokat időarányosan sikerült teljesítenünk.  
 

Képzések: 

Népdalkör 

Voltak már meglévő csoportjaink, elsősorban a hagyományápolás és népművészeti 
értékeink területén. Népdalkörünknek kimagasló éve volt. A pályázat ösztönzésére 
rendszeressé váltak a próbák, erősödött a közösség.  
 
Új, egységes, divatos fellépőruha készült a tagoknak, s a településen és azon kívül is 
sok fellépést sikerült megvalósítaniuk.  
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Eljutottak egészen Nagypáliig, Hódmezővásárhelyig, és kiemelt arany minősítést 
kaptak a Népek Tánca, Népek Zenéje szegedi döntőjében. Természetes, hogy 
műsoruk gerincét ruszin nyelven adják elő.  
 
A csoportot vezető Szemán Andrásné szakmai munkáját külön dicséret illeti.  

 

 

Helyben látogatható tanfolyamok 

 

A pályázaton belül jelentős szakmai terület az egyéni tanulás a sikeresebb életért, az 

előrehaladásért. Az életvezetési tanfolyamok a boldog és kiegyensúlyozott élethez 

szükséges tudásanyag fejlesztésében, a hátrányos helyzet leküzdésében adtak 

segítséget havonta megtartott foglalkozásaikkal, sok érdekes beszélgetéssel.  

Tanfolyamok: 

 Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében 
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 Gyakorlati készségfejlesztés a munkaerőpiacon való érvényesülés érdekében 

(tábor) 

 Életpálya tervezés 

 Switch - gondolkodásmód váltás egy boldogabb életért 

 Életvezetés és pénzzel való gazdálkodás 

 

Ezeken a területeken a foglalkozásvezetők: Mendler Ildikó és Nagy Róbert voltak. 

Szinte komlóskaivá váltak, olyan mély emberi kapcsolatokat sikerült kiépíteniük. 
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E-learning és bentlakásos képzés 

Bizonyos szakmai területen lehetőség volt „távoktatásra”, internetes képzésen való 
részvételre is. Így a távolságok áthidalhatóvá váltak. Az alábbi e-learning képzéseken 
volt alkalma pallérozni tudását nem csak a Komlóskai lakosoknak, hanem minden 
érdeklődőnek: 

E-learning tanfolyam: Számítástechnikai ismeretek 

E-learning tanfolyam: A sikeres pályakezdés 

E-learning tanfolyam: A boldog és sikeres élet egyik sarokköve az egészség és az egészséges életvitel 

E-learning tanfolyam: Angol nyelvi alapismeretek 
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E-learning tanfolyam: Magyar helyesírás szabályai 

E-learning tanfolyam: A képszerkesztés fortélyai 

 
 
A megvalósított szakmai tevékenység kiemelkedő része volt 2018. július 11-15. között 
egy 30 fős, helyi lakosokból álló csoport nyíregyházi, képzéssel egybekötött közös 
pihenése. A délelőtt közös tanulással telt. Ebéd után ismerkedtünk a megyeszékhely 
nevezetességeivel (városnézés kisvonattal, múzeum, részvétel görögkatolikus 
egyházi rendezvényen, közös esti programok, állatkert, fürdő). A csoport igazi 
közösséggé formálódott az öt nap alatt.  
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Informatika klub 

Igen sikeres terület volt az informatikai képzés az alapismeretektől a komolyabb 
tudásig. Itt Pauleczky Imre Zsolt oktatói munkáját kell kiemelni, meg persze a helyi 
Ruszin Nemzetiségi Általános Iskola technikai segítségét.  
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Népművészeti Klub 

Az óvoda épülete adta a bázisát ennek a klubnak, ahol fiatal szülők gyermekeikkel 

együtt vettek részt kreatív kézműves foglalkozásokon. A foglalkozásokon használati 

tárgyakat, vagy az otthon szépségét emelő dísztárgyakat készítettek. 
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