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2019. februárban és márciusban 6-6 alkalommal vettek részt diákok a Zsigmondy 
szervezésében a DKA műhely foglalkozásain. A gyerekek forrasztottak, szereltek, varrtak, 
hímeztek, gyalultak, egyszerű elektronikai eszközöket, készítettek.  

A foglalkozások mottója: „A munka is lehet játék!”. A gyakorlati tevékenység során szükség 
volt kreativitásra, koncentrálóképességre, fegyelemre, hogy megvalósuljon a feladat. A 
felsoroltak fejlesztése mellett a résztvevő tanulók számos új ismeretet sajátíthattak el. 
Megtanulták különböző számítógépes programok-, gépek-, szerszámok- és eszközök 
használatát. Fejlődtek a manuális készségeik. Betekintést nyerhettek a programozás világába. 
Mindvégig szükség volt a csapatmunkára, ezzel fejlesztettük a gyerekek 
alkalmazkodóképességét is. A foglalkozások tervezése során fontos volt a jó szervezés, mert 
párhuzamosan többféle tevékenység folyt. Igyekeztünk arra törekedni, hogy ne kelljen 
egymásra, vagy valamely gyakorlat befejezésére várni, hanem mindig mindenki „csináljon 
valamit”. 

A meghirdetett foglalkozásokon örömmel vettek részt a gyerekek.  
Igyekeztünk programban szereplő minden diákot bevonni, de ki kellett bővíteni a résztvevők 
körét, a foglalkozások népszerűsége miatt. Év végén a termékekből az iskola aulájában kiállítást 
szerveztünk. 

2019/2020 tanévben nyitottunk az általános iskolák felé. Bemutató foglalkozásra hívtuk meg a 
környező iskolák igazgatóit, valamint a médiákat. Körlevélben értesítettük az általános 
iskolákat, az indítandó foglalkozások témájáról, kértük jelentkezésüket. 

A járvány elindulásáig, mintegy 40 foglalkozást tartottunk a műhelyben. 10 általános iskola 
bevonásával, mintegy 400 diák részvételével, 11 témában, 11 oktató felügyelete mellett. 
Nagyon népszerűek voltak az informatikai és robottechnikai berendezések eszközök 
használatára épülő foglalkozások. Kedvelték a legó-szerűen összeépíthető állatfigurák 
tervezését és lézervágását. is. A lányok inkább az apró ajándéktárgyak készítésére szervezett 
szakkörre jöttek. 

A foglalkozások GINOP programban résztvevő diákjaink számára mindvégig nyitottak 
maradtak. Sajnálatosan, COVID-19 vírus által okozott leállás alatt nem volt alkalmunk a 
projektet folytatni. 
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A mellékelt táblázat jelzi a DKA népszerűségét, az indított projekteket 2019/2020 tanévben: 

 

A jövőben a szakköri munkát folytatni kívánjuk, újabb és újabb ötletekkel saját diákjaink és 
az általános iskolások számára is fogunk szervezni foglalkozásokat. 

2020/2021 tanévben újra meghirdettük legsikeresebb projektjeinket, de a járványveszély miatt 
ezt a tevékenységet jelenleg szüneteltetjük. 

A Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítására, berendezésére az eszközökkel együtt 15,3 
millió forintot költöttünk. 

 

Varrjunk, hímezzünk 4 3 40 
Árnyképkészítés 4 4 40 

Faház készítése járvány miatt 
elmaradt   

Madáretető készítése 6 2 60 
Állatfigurák készítése 2 2 20 
Ismerkedés a 3D-vel 4 6 40 
Ajándéktárgyak 
készítése 8 8 80 

Tervezés, gravírozás, 
forrasztás, elektronika 6 4 60 

Smiley-projekt 2 2 20 
Microbit programozás 2 2 20 
Távirányításos 
robotautó építés 2 2 járvány miatt 

félbe maradt 


