
HATÁRTALAN HATÁS
ERASMUS+ DISSZEMINÁCIÓS KONFERENCIA

ZÖLD SZEMÜVEGGEL,
AHOL MINDEN RÉSZTVEVŐ MÁSKÉPP 
EGYFORMA, MÁSKÉPP TEHETSÉGES VALAMIBEN

Zöld árnyalatok a szakképzésben és 
a munkaerő-piacon délen projektünk 40 fő 
tanulóval és 12 fő szakképzési munkatárssal 
7 szakmacsoportban 8 szakmában valósult meg.



HATÁRTALAN HATÁS

Hidat képezve a szakadékok között a célok összeérnek

Végtelen híd

Középpontban a szakember, a tanuló a tanulási folyamat 

az                       szemléletű tanulási eredmény

a végzettség nélküli iskolaelhagyás

és a sikeres munkavállalás



HATÁRTALAN HATÁS

Egy  modern innovatív iskola középpontjában a tanuló áll. 

A jó iskola kulcsa pedig a naprakész, továbbképzett európai 

tapasztalatokkal kapcsolatokkal rendelkező együttműködő 

pedagógus.

Széleskörű együttműködés



HATÁRTALAN HATÁS
A mai világban nincsenek mindenki számára megfelelő
válaszok.

Az összetett problémák nem hagyományos megoldásokat
igényelnek, csak tudni kell, hogy hol keressük őket.

Hatékony kommunikáció

MEGOLDÁS 
AZ ERASMUS+KA1 SZAKKÉPZÉSI PROJEKT
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Egész életen
át tartó tanulás

MERJETEK ÁLMODNI!
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ERASMUS+

Élményeket teremt, ahol teret kap a közös gondolkodás a 
közösségi tanulás, a kreativitás és innováció, hidat épít az 
együttműködés, a párbeszéd és a kapcsolatépítés során.

A projekt betöltötte azt a feladatot, hogy a 
fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű fiatalok 
társadalmi beilleszkedését előmozdítsa és hozzásegítse 
őket a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatásához,
a teljes produktív élethez.

Esélyegyenlőség
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CÉLOK
Új tanítási módszerek, rendszerek megismerése, bevezetése
által, új eszközök használata segítségével nőtt a tanulók
tanulás iránti kedve, a pedagógusok motivációja, mely egyben
hozzájárult a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás
csökkenéséhez a diákok tanulmányi eredményeinek
javulásához, a környezettudatos, egészséges életvitelhez.

Más szemlélet



HATÁRTALAN HATÁS
CÉLOK
Kulcsfontosságúnak tartjuk, az SNI-s fiatalok munkaerő-piaci 
esélyeik érdekében, hogy az intézményben oktatott illetve a 
projektben résztvevő szakmai ágazatokban (kreatív, faipar, 
agrár, stb.) tanulmányozzák elsajátítsák az újrahasznosított 
anyagok alkalmazását, a természetes bútorok trendjét, a 
legújabb zöld és digitális technológiákat és azt sikerrel 
beépíthessék az itthoni munkájukba, mely egyben
növeli mind a tanulók mind a munkatársak szakmai

kompetenciáit.



HATÁRTALAN HATÁS

A többségében sajátos nevelési igényű tanulók a nyílt 
munkaerő-piacon  inkluzív környezetben szereztek 
munkatapasztalatokat.

Szakképzési munkatársak szakmai látogatásokon vettek 
részt. Műhelymunkák során gondolkodtak közösen.

Széleskörű együttműködés



HATÁRTALAN HATÁS

Diákjaink büszkék a megszerzett ismeretekre. Megerősödött
a motivációjuk és az igényük a továbbtanulásra, mivel az
elméleti és gyakorlati tudásukat konkrét külföldi
tapasztalatokkal fűszerezhették.

Munkaerő-piaci tapasztalatok, kapcsolatok
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A tanulók egészen megváltozott jövőképpel érkeztek haza.
A külföldi tapasztalatszerzést lehetőségként élték meg, telve
önbizalommal, mely után hittel, motiváltan tekintenek
jövőjükre.

Pozitív énkép
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A Portugál szakmai irányítók tanulóinkat családi
környezetben is vendégül látták.

Valamennyi munkahelyre jellemző volt hogy különleges
empátiával, megértő odafigyeléssel fordultak a sajátos
nevelési igényű tanulóink felé.

Kapcsolatépítés
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Egy testvérpár például Portugáliában egy kárpitosüzemben
kapott lehetőséget munkavállalásra. Egy fazekas diáknak
pedig olyan logisztikai készsége került felszínre, melynek
itthon is hasznát veszi. A pék tanulók portugál receptúrái
(pastel de nata – portugál krémes, serradura krémpohár)
megjelentek a miskolci tanüzemek kínálatában és népszerűvé
váltak a vásárlók körében.

Esély a munkaerő-piacon
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Ha Lisszabonba vagy Miskolcon jártok kóstoljátok meg a 
híres portugál édességet, a pastel de natat

Cím: R. de Belém 84 92, 1300-085 Lisboa, Portugália
3529 Miskolc Áfonyás utca 18, 
Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

(tanüzem)

Lisszabon Miskolc
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A szakemberek módszertára bővült. A kollégákban
tudatosult, hogy hatékony módszerek növelik a tanulók
aktivitását és a tanítás-tanulás eredményességét.

Tudásmegosztó fórumokon lelkesedéssel és környezettudatos
szemlélettel adták át a jó gyakorlatokat.

Kritikus gondolkodás – hatékony kommunikáció
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A projekt értékei
A projekt hatása nemcsak a kiutazók, valamint a projektbe
közvetlenül bevont résztvevők körében érzékelhető, hanem az
intézmény működésének egészére kiterjed, a projektben
szerzett tapasztalatok, új ismeretek beépültek az iskola
mindennapjaiba.

A tanulók elhelyezkedési esélyei javultak             az oktatók a  
szakmájukhoz kapcsolódó új ismeretekkel gazdagodtak, 
és a projekt eredményeként a lemorzsolódás 
csökkentéséhez kapcsolódó  jó gyakorlatokat
ágyazták be munkájukba.

Piacképes tudás elismerése
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A Portugáliában szerzett tapasztalatok, gyakorlatok egy
modern rendszerszemléletű iskola kialakítását eredményezték,
amely az egyéni kezdeményezésekre, és az állandó párbeszédre
támaszkodik, ezáltal korszerű követelményeknek megfelelő
képzést tud nyújtani–testre szabott bánásmóddal, harmonizált
élettérben, szervezésében differenciáltan, sokszínűen.

Innováció
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Az Erasmus+ kihívás, lehetőség. Világossá tette, hogy a 
fenntartható rendszerszintű változás csakis egy fejlődésbarát 
környezetben jöhet létre, ami lehetőséget biztosít 
tapasztalatcserére, együttműködésre, Jó gyakorlatok 
adaptációjára. 

A program az intézményi szakképzés minőségének és 
eredményességének javítását, a szakképző évfolyamon 
tanulók továbbtanulási esélyeinek növelését,
SNI tanulóink munkaerő-piaci sikereit jelentheti.

Széleskörű együttműködés
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Az Erasmus+ számomra bebizonyította, hogy az új
technológiák, innovatív digitális rendszerek világméretű
terjedése az információ szabad áramlásával valósul meg és a
világ bármely pontján hasznosítható.

Végtelen híd – eltűnő szakadék
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A terveink között új projektek megvalósítása és a jó
gyakorlatok adaptációja is szerepel. Hiszen aki elhivatott , az
állandóan úton van, új és új élményekre van szüksége ahhoz,
hogy munkájában mindig élénk és kreatív maradhasson.

„Olvasni a sorok között” A sok információ között 
találjátok meg a lényeget, keressétek a valódi 
tartalmakat és értsétek meg a rejtett üzeneteket.

Az átlátszó templom szimbolikus üzenete



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

MISKOLCI SZC MARTIN JÁNOS SZAKISKOLA ÉS 
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
CÍM: 3529 MISKOLC, ÁFONYÁS UTCA 18/A
TEL: +36 46/562-200
EMAIL: titkarsag_martin@miskolci-szc.hu

Lénárt Györgyné    Hollóné Kalász Mónika
Igazgató Projekt koordinátor

Kiss Gábor        Molnár Péter
Kancellár            Főigazgató

MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
CÍM: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.
TEL: 46/796-020
EMAIL: titkarsag@miskolci-szc.hu


