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Lúdtollnokok - NTP-KKI-B-15-0016 kódszámú pályázat
A „Lúdtollnokok” program célja egy agrárszakképzésben tanuló diákokból álló szerkesztőség felkészítése, akik a
későbbiekben akár külső tudósítókkal kiegészülve képesek egy rendszeresen megjelenő országos, agrárdiákoknak
szóló sajtótermék létrehozására. A termék az agrárium és a sajtótermékek szakmaiságát egyaránt kell, hogy tükrözze, a korosztálynak szóló verbális és képi megszólítás sajátosságaival együtt. A létrejövő nyomtatott, illetve
web alapú kiadvány a szakmai, nyelvi, vizuális és IKT kompetenciák mentén a társadalmi hasznosság, a teljes értékű életpálya irányába vezeti a diákokat, túlmutatva egy iskola határain. A program az
agrárdiákok életére, jelenére és jövőjére a saját szemszögükből kínál rátekintési, véleményformálási lehetőséget. Komplex, hisz számos képességterületet szükséges mozgósítani és fejleszteni a közös munka során a szövegalkotástól a digitális szerkesztői
feladatokon át a team munkáig. A program során létrejövő alkotás egy kreatív sajtótermék nyomtatott és online felülettel, hátterében az azt működtetni képes csapattal.

AIESEC GYAKORNOKOK A
SZEPESIBEN ÉS A VARGÁBAN
A Varga Márton iskolába január 4-én érkezett
Maria, Brazíliából, aki 5 hetet tölt az iskolában, segítve a tanulók angol
nyelvű kommunikációjának fejlődését.
A Szepesi László iskolába Indonéziából érkezett Nindy, aki szintén a fenti
területeken segíti a tanulókat.
Mind a ketten imádják Magyarországot, és
lelkesen készülnek az órákra a szakos
kollégák támogatásával.

Az ősszel Finnországban járt 10 piliscsabai tanuló erdészeti szakmai gyakorlaton,
Körmendi Balázs 10-ik osztályos tanulót kérdeztem a tapasztalataikról,
hogy érezték magukat.
Mesélj, hol voltatok és mikor?
2015. október 31-től november 21-ig voltunk Finnországban, Ähtäri városában egy 3 hetes gyakorlaton.
Kik mentetek?
A piliscsabai iskolából mentünk tízen, a kísérő tanárunk Tolnai Miklós volt. Mi nyolcan voltunk a 10-ik osztályból
és 2 fő jött a 11-ik osztályból.
Mi volt a pontos feladatotok, milyen területen szereztetek tapasztalatokat?
Erdészeti gyakorlaton vettünk részt mindannyian, fát vágtunk, tűzifát vittünk ki, lápos területen fákat döntöttünk, azokat szeleteltük fel.
Volt elméleti képzésetek?
Nem, inkább csak gyakorlat volt.
Milyenek voltak a szabadidős programok?
Hétvégenként volt pihenőnk, Hannu elvitt minket egy Nemzeti Parkba, voltunk az Ähtäri állatkertben, összesen 3
hétvégét töltöttünk kint.
Hogy tetszett az ország, a kultúra?
A finn emberek nyugodtak, nem sietnek, a gyakorlaton is sok pihenőt kaptunk. A vacsora és az ebéd is nagyon
korán volt. Mindenki fiatalosnak nézett ki. Az ételek is tetszettek, ettünk lazacot és rénszarvashúst is.
Mi volt a legjobb élményetek?
Az egész 3 hét.
Milyen volt a kommunikáció, volt-e esetleg problémátok?
Eleinte nehezen ment, de aztán belejöttünk. Tolnai Miklós tanár úr
tartott nekünk felkészítőt, mielőtt kiutaztunk volna.
Tanultatok-e valamit finnül?
Hyvää huomenta - jó reggelt, kiitos – köszönöm.
Ezeket hol tanultátok?
Az egyik tanár tartott nekünk egy órát, ahol különböző finn szavakat tanultunk.
Milyen különleges géppel, technológiával találkoztatok ott kint?
Harvester: ez egy gép, ami kidönti a fát, felszeleteli, megméri a fa
sűrűségét. Mi csak a szimulátor programot próbálhattuk ki, és egy
diák mellett beülhettünk a gépbe, végignézhettük a folyamatot.
A mohaláp is nagyon különleges volt, azon dolgozni.
Mit üzennél azoknak a tanulóknak, akik még nem voltak külföldi
gyakorlaton?
Ha tehetik akkor menjenek, de előtte egy kicsit az angolt tanulják!
Van-e valami amiről nem kérdeztelek, de feltétlen szeretnél elmondani?
A szauna! Én minden nap szaunáztam, amikor tehettem, utolsó nap
pedig megkaptuk a tóparti szaunát és pont akkor esett a hó. Akik
nem szaunáztak, építettek egy hókupacot, amibe mi a szaunázás
után beleugrottunk.
A további élményeket, képeket a következő oldalon találhatnak:

finnorszagielmenyek.blogspot.hu

Szerk.: Tóth Judit Emma, inf.: toth.judit@kaszk.hu
Kiadja: FM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ
Felelős kiadó: Gál Ferenc

Feliratkozás a hírlevélre:
foigazgato@kaszk.hu
Felsőfokú intézménybe való
jelentkezés
A jelentkezés elektronikusan történik a
ww.felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül.
A rögzítés határideje: 2016. február 15.
Az E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldési
határideje: 2016. február 23.
A felvételi eljárás során a jelentkező 6 jelentkezési
helyet jelölhet meg. Az első 3 hely ingyenes, mely
három intézménybe való jelentkezésre jogosít, további 3 jelentkezéshez intézményenként 2.000,- Ft
kiegészítő díj fizetendő.
A befizetések határideje: 2016. február 15. –
megegyezik a jelentkezés határidejével.
A meg nem történt befizetés a jelentkezés figyelmen
kívül helyezését vonja maga után.

Középfokú felvételi eljárás
2016. február 12-ig az általános iskola továbbítja a
tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak.
Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás
keretén 2016. 02. 16 – 03. 04. között történnek.
A középfokú iskola 2016. március 9-éig nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi rangsorát.

Érettségi jelentkezés
A 2015-2016. tavaszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje: 2016. február 15.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
* születési anyakönyvi kivonat
* személyigazolvány
* lakcímkártya
* oktatási azonosító
* szakértői bizottság szakvéleménye
* tanulói kérelem a szakvéleményben szereplők
érvényesítéséhez
* testnevelés ill. informatika érettségi vizsga esetén kitöltött Nyilatkozat a középszintű testnevelési
érettségihez, Nyilatkozat a középszintű
informatika érettségihez
* előrehozott érettségi esetén tanulói kérelem
osztályozó vizsga letételéhez és érettségire való
jelentkezéshez
* a letett érettségi vizsgák eredeti törzslapja
* az érettségi vizsga tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező jelentkező számára térítésköteles:
* középszintű vizsga esetén tantárgyanként
17.000,- Ft, ami a jelentkezést befogadó
középiskola pénztárába fizetendő
* emelt szintű vizsga esetén tantárgyanként
28.000,- Ft, amit az Oktatási Hivatal
számlaszámára kell átutalni.

Biogazdálkodás Floch-pusztán
A Vidékfejlesztési Program pályázatán benyújtottuk támogatási igényünket a Floch-pusztai tangazdaság teljes szántóföldi területén ökológiai gazdálkodásra való áttérés támogatására. Terveink szerint 2016. januárjától csak az engedélyezett és minimálisra csökkentett kemikália felhasználás mellett folytatjuk a gazdálkodást. Így bio lucernát, bio
búzát, bio kukoricát tudunk majd termelni. Leghamarabb 2019-ben használhatjuk az előállított termékeinkre a bio jelölést, addig a terület és a talaj
tisztulása idejéig úgynevezett átállási időszak zajlik. Ha tanúsított bio takarmányt tudunk majd előállítani, akkor az állatállományunk is átalakíthatóvá
válik és akár bio tejet és bio tojást is termelhetünk.
A gyakorlati képzésben ez azt jelenti, hogy a tanulóink megismerkedhetnek az ökológiai gazdálkodás technológiájával és így plusz tudást szerezhetnek. Gazdaságunkat a Biokontroll
Hungária Kft. tanúsítja.

