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Szerző: Covic Judit

Köznevelési mobilitásban való
részvétel a KASZK pedagógusai
számára
Az idei évben lehetőség van munkatársainknak olyan külföldi képzési lehetőségre jelentkezni, melyen valamilyen közismereti készségét fejleszti. Ez lehet egy külföldi tanulmányút, egy nyelvtanfolyam, de akár tanítási gyakorlat is. Nagyon fontos, hogy ezen pályázat keretében csak közismereti tárgyakhoz kapcsolódó fejlesztési területre lehet jelentkezni.
Legfontosabb információk:
kurzus időtartama - 2nap - 2 hónap
kurzusdíj: 70eur/nap - maximum 700 EUR
megélhetési ráta - Tempus Közalapítvány oldalán
utazási támogatás - Tempus Közalapítvány oldalán
Időszak: 2017. július elejétől 2017. augusztus 20-ig
(saját intézményvezetővel egyeztetve)
A pályázatról bővebben itt érhetőek el információk:
http://tka.hu/palyazatok/243/koznevelesi-intezmenyekmunkatarsainak-mobilitasa
Kurzuskereséshez ajánljuk:
www.schooleducationgateway.eu
www.etwinning.net
http://ec.europa.eu/epale/
Jelentkezés feltételei:
Europass magyar nyelvű önéletrajz (pdf)
Minimum 1 oldalas szakmai motivációs levél a kiválasztott kurzusról és a fejleszteni kívánt készségekről/
kompetenciákról (word)
Jelentkezési lap pontos kitöltése (excel)

Jelentkezési határidő: 2017. január 20. péntek
Jelentkezés és információk:
toth.judit@kaszk.hu
A határidő után beérkezett jelentkezéseket
sajnos nem áll módunkban befogadni.
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Irány
Portugália és
Spanyolország!
Lezajlott a portugál és a spanyol
tanulói utak kiválasztása, melynek
megfelelően a következő tanulók
utazhatnak és szerezhetnek gyakorlatot külföldön 2017.tavaszán:
SPANYOLORSZÁG
Lovas gyakorlat:
Erős Angéla, Gaszt Petra,
Gröschl Szilvia,
Maglic Domonkos
Farmgyakorlat:
Sarkadi-Nagy Fruzsina,
Csitári Dorina
Kísérő tanár: Covic Judit
PORTUGÁLIA
Lovas gyakorlat:
Dubovszky Virág, Magyar Vivien
Farmgyakorlat:
Széles Gergely, Simon Richárd,
Terényi Brigitta, Kovács Vivien
Kísérő tanár: Vörös Ildikó

Az úthoz sikeres és
eredményes felkészülést
kívánunk!

Az EUROPEA az európai agrár-szakképző iskolák
önkéntes szakmai szervezete. 1992-ben alakult,
és azóta töretlen lendülettel működik. Mára a
kontinens 24 országának több mint 1000 iskoláját
tudhatja tagjai között. Az egyesületet jelenleg
Henrik Dethlefsen (DK) Főtitkár vezeti. A kitűzött
cél az agár-szakképzés fejlesztése. Ennek érdekében évente két szakmai találkozó kerül megrendezésre. EU-s projekteken dolgozunk együtt, és
szakmai versenyeket szervezünk (pl. EUROPEA
Borverseny, Erdészeti Európa bajnokság, Szántóverseny, AGROLYMPIA). Az együttműködés a bizalomra épül; egyszerű és hatékony. Az egyesület
mottója: „Together we’ll go futher” – együtt erősebbek vagyunk, többet érünk el. Itthon a MASZE
és a HOI képviselik az EUROPEA-Hungaryt. Nemzeti koordinátorunk Wayda Imre, a hazai egyesület elnöke Horváth Győző. Intézményünk is tagja
a szervezetnek. A KASZK elmúlt években futtatott EU-s projektjeinek jelentős része EUROPEA
partnerek által valósult meg (pl. EBBEY,
NourishEU, ANGIE 2.0, C-TEST, AQUAP, ALIVE).
Ők voltak a külföldi szakmai gyakorlataink fogadóintézményei, illetve a tanári tanulmányutak
szervezői is (pl. Valencia-ES, Beder-DK, GüstrowGE, Ilmajoki-FIN, Perigeaux-FR). A jövő évi ERASMUS pályázatunkba még több EUROPEA partnert
tervezünk bevonni. Látogass el a honlapunkra
(www.europea.org) vagy kövess minket a
Facebookon: Europea International

HATÁRTALAN!
A korábbi 3év sikerei után iskolánk ismét indul a
decemberben meghirdetésre került Kárpátalja
akcióprogram és az Együttműködés szakképző
iskolák között című pályázatokon.
A pályázatot idén egy kárpátaljai és egy délvidéki
utazásra fogjuk beadni.
A kárpátaljai program koordinátora:
Mezei Veronika
A délvidéki program koordinátora:
Furcsa Gábor
Az utazások várható időpontja:
2017. ősz és 2018. tavasz
Csoportlétszámok: 24 tanuló + 3 kísérő tanár
(utanként)

