Gépészeti és kereskedelmi szakmacsoportos munkatársak mobilitása – Munkanapló
Szakmai összefoglaló
2014. október 20. és 2014. október 24. között 8 fő munkatársunk – Andrási Piroska, Gál István József, Hajdu István, Károlyi Ibolya, Mészáros
András, Nyitrainé Lőrincz Marianna, Schmidt József, Szabóné Ignácz Andrea – szakmai programon vett rész a horvátországi Nova Gradiskai
Szakképző Iskolában. (Industrijsko-obrtnicka skola, Nova Gradiska)

Dátum
2014. október 20. – 1. nap

Munkaprogram
szakmai
kulturális
Szakmai előadások:
Szakképzési rendszerek
bemutatása,
összehasonlítása;
Szakmai standardek
Csoportmunka:
Este séta Nova Gradiska
Kereskedelmi szakmák
bevárosában, Beszélgetés
képzése, követelményei,
a horvát kollégákkal
alkalmazott módszerei;
Gépészeti (fémipari
szakmák képzése,
követelményei,
alkalmazott módszerei

Reflexió
PPT bemutatók a két ország szakképzési
rendszerének bemutatására, összehasonlítására.

Az egyes szakmák követelményrendszereit,
tanmeneteit, tantervi előírásait körüljárva jelentős
különbségeket tapasztaltunk. Az alkalmazott
módszerekben nagyobb a hasonlóság.

2014. október 21. – 2. nap

Szakmai előadások:
Európai elvárások a
szakképzésben, európai
együttműködések szerepe,
mobilitási tevékenységek,
partnerségek

-

Mindkét intézmény bemutatta az európai
együttműködésekben betöltött szerepét, nemzetközi
kapcsolatait, együttműködési formáit. Az eddigi
együttműködések tapasztalatai mellett, szóba
kerültek a jövőbeni lehetőségek, az ezekben rejlő
eredmények, hatások.

Csoportmunka:
Idegennyelvoktatás
szerepe a szakképzésben;
Élethosszig tartó tanulás

Este Cernik kolostor
meglátogatása:
egyháztörténeti kiállítás.

Bemutattuk a szakmai nyelv és a közismereti idegen
nyelv oktatásának rendszerét Magyarországon.

-

Megtekintettük az iskola tanműhelyeit: lakatos,
asztalos, csőszerelő, autószerelő, szakács
szakmákban. Érdekes volt látni, hogy a horvát
szakképzésben nem válik el egymástól szorosan az
elméleti és gyakorlati képzés: egy időben egy

Szakmai előadások,
csoportmunka:
Szakmai tanúsítványok
szerepe a mobilitásban,
európai képzésben,
munkavállalásban;
Szakmai tanúsítványok
alkalmazásának
lehetőségei intézményeink
között
2015. október 22. – 3. nap

Szakképző Iskola
tanműhelyének, gyakorlati
tevékenység helyszíneinek
megtekintése:
Gyakorlati képzési

módszerek megtekintése;
Szakmai eljárások,
módszerek megfigyelése

2015. október 23. – 4. nap

teremben egymásra épülve történik mindez.

Gyakorlati képzésben
érintett vállalkozások
megtekintése:
Gyakorlati képzési
módszerek megtekintése;
Szakmai eljárások,
módszerek megfigyelése
Üzemlátogatás az Ipari
parkban

Este beszélgetés a horvát
kollégákkal.

Az Ipari Parkban egy CNC elven működő fém és
faipari vállalkozást tekintettünk meg, majd egy
bútorgyárat. A bútorgyár egyedi tervezésű iskola és
óvodai bútorok gyártásával foglalkozik. Ezekenek
az üzemeknek a vezetői részéről élénk érdeklődés
mutatkozott az európai együttműködések iránt.

Pozega Szakképző Iskola
és a Szakközépiskola,
gimnázium meglátogatása.
Beszélgetés az
intézmények igazgatóival,
tanműhelyek
megtekintése.
Szakmai előadások,
megbeszélés:
A formális és nemformális, informális
utakon megszerzett tudás,

Városnézés Pozega.

A két látogatott intézmény mindegyike gyakorlott
ERASMUS iskola. Érdekes volt megfigyelni a textil
tanműhely fejlettségét, mivel iskolánkban az
érdeklődés hiánya miatt ezek a szakmák az utóbbi
évtizedben teljesen visszaszorultak.

Vacsora az intézmény
igazgatójával.

kompetenciák, készségek
európai szintű elismerése;
Az ECVET
alkalmazásainak
lehetőségei a mobilitás
során, a két intézmény
között
Következtetések,
összegzés:
A szakképzési rendszer
kihívásai;
Új szakmai eljárások,
módszerek, technikák;
Szakmai tanúsítványok,
ECVET;
Idegen nyelvi kompetencia
szerepe;
A Projekt hatása a
munkatársakra, tanulókra,
tágabb környezetünkre
2015. október 24. – 5. nap

Slavonski Brod Szakképző
Iskola meglátogatása,
Tanműhely megtekintése,
Pályaválasztási Nap
Délután hazautazás.

Slavonski Brod
belvárosának
megtekintése,Slavonski
Brod Vár, Séta a Száva
partján

A Szakképző Iskola tornatermében megyei
pályaválasztási fórum volt, ahol iskolák, kamara
vállalkozások, felsőoktatás képviselői voltak jelen.
A fórumon jelen volt a megye ispánja, városvezetők,
szakképzés fenntartójának képviselői. Szakmai
eszmecserét folytathattunk velük a két ország
szakképzésének hasonló feladatairól, kihívásairól.

