
 
 
 

 

 

Online kreatív járműépítő foglalkozás videó anyaggal 

 

Kedves Tanárok! 

A Moholy-Nagy Művészet Egyetem EFOP-3.4.4-16-2017-00030 azonosítószámú, a „Jövő új útjai a 
pályaválasztás és az autonóm autózás világában” projekt részeként megvalósuló foglalkozásaink 
elsődleges célja a műszaki tudományok népszerűsítése az általános iskolások körében. A víziónk az, hogy 
minden gyereknek esélyt kell adni, hogy felfedezze a magában rejlő kreatív képességeit, lehetőséget 
teremtve, hogy a jövő mérnökeivé, alkotó embereivé váljanak. 
 
Az online kreatív foglalkozás olyan területet érint, amely főként a manuális készségekre fókuszál. A 
manuális készségek elengedhetetlenek a kreatív gondolkodásban, az élet minden pillanatában jelen 
vannak, meglétük kézzel fogható előny minden korosztály számára. Foglalkozásunkkal - illeszkedve 
vállalkozásunk fősodrához, melyben a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a 
design szűrőjén keresztül figyeljük a világot - kreatív módon oldunk meg feladatokat és készítünk 
tárgyakat az általános háztartásban megtalálható alapanyagokból. 
 
Munkatársaink arra vállalkoznak, hogy egy öt részes videó sorozattal, amelyek egyenként 15-20 
percesek, megtanítjuk a diákoknak, hogy hogyan készítsenek el az otthonukban fellelhető 
alapanyagokból járműmodelleket. Az öt rész különböző technikákat mutat meg, amelyek ismeretében a 
diákok saját ötleteiket kézzel fogható modellekbe tudják megvalósítani. 
 
Az elkészült modellek fotóit kérjük az info@jovoujutjai.hu e-mail címre megküldeni. A beérkezett fotókat 
a projekt honlapján (www.jovoujutjai.hu) kiállítjuk. A beküldött pályázatokból a projekt szakmai zsűrije 
kiválasztja a 3 legjobb alkotást, amelyekből 3D nyomtatott modell készül, s amelyeket eljuttatunk a 
tanulókhoz. Minden további résztvevő apró meglepetésben részesül! 

Néhány fontos tudnivaló a foglalkozással kapcsolatban: 

1. A feladatok megoldásához a következő alapanyagokra és eszközökre van szükség: 
 Papír: karton (hullám, tejes flakon, gyümölcslé flakon), fénymásolópapír, írólap stb. 
 Ragasztó: cellux, stift ragasztó 

 Rúd: hurkapálca, szívószál 
 Eszköz:  ceruza, filctoll, olló, pohár, vonalzó, befőttes gumi 

2. Szeretnénk kérni minden iskolától egy kapcsolattartó személyt. Kérjük, a kontakt személy nevét 
és elérhetőségeit az info@jovoujutjai.hu e-mail címre legyenek szívesek megküldeni 2020. május 
20-áig! 

3. Az járművek elkészítése maximum 2-4 órát igényel a diákok 
részéről. 

4. A videó sorozat iskoláknak történő kiküldésének tervezett 
időpontja: 2020. május 22. 

5. Az elkészült modellek fotóinak beküldési határideje: 
2020. június 2.  

6. A beküldött pályázatok értékelésére június első 
hetében kerül sor. Ezt követően elkezdődik a 3 
legjobb alkotás 3D tervezése és nyomtatása. 



 
 
 

 

A díjazott munkák postára adásának várható időpontja: 2020. június 8. 

A tervezett 5 részes videó sorozat felépítése a következő: 

1. kerék elkészítése, változatok, lehetőségek 
2. alap vázszerkezet elkészítése 
3. formák, plasztikák megjelenése a felületek által, lehetőségek a megvalósításra 
4. papír mechanikák, dekoráció, funkciók megjelenítése 
5. összeállítás, végső kompozíció, fotó elkészítése 

 

Üdvözlettel,  

a „Jövő új útjai” csapat 
EFOP-3.4.4-16-2017-00030 


