NEMZETKÖZI HÍREK
Megalakult a nemzetközi
csoport
2016. októberében megalakult a nemzetközi
csoport, melynek tagjai:
Tóth Judit Emma – nemzetközi koordinátor
Csollány Emőke - angol-testnevelés szakos tanár
Covic Judit - angol-biológia szakos tanár
Vörös Ildikó - angol szakos tanár

Dániai szakmai gyakorlat
A 2005 óta tartó program a dániai ZBC Roskilde iskolával 12
éve közel 240 tanulónak adott lehetőséget arra, hogy egy
10 hetes program keretében próbálhassa ki magát egy idegen környezetben és tanuljon meg csontozni a világ egyik
legnagyobb sertés-exportőr országában.
Az idei csoport tagjai (Bercsényi Miklós iskola):
A program 2016. augusztus 7 és szeptKiss Kevin
ember 30 között került megszervezésre,
a 8 hét alatt a diákok a vágás, a csontoCsillag Dániel
zás és a termékgyártás lépései mellett
Baranyi Ádám szakmai elméletet is tanultak. A projekt
alapú oktatás eredményeképpen a diáAppelman Reinder koknak a 8 hetes gyakorlat végére egy
tanulói portfóliót kellett készítenie,
Vontszemű Máté melyben bemutatatták a tanult anyagokat és ebből gyakorlati, elméleti vizsgát
Balla Krisztián
is tettek.
A csoport a mindennapos oktatáson kíHolló Gyula
vül számos kulturális és sporttevékenyNovák Richárd ségben is részt vett.
A csoport mindennapjai képekkel és beHuszák Dávid
számolókkal a következő oldalon érhetőek el:
Hortobágyi Bence
www.facebook.com/bercsenyi2016
A csoport kísérőtanárai Németh Szilárd
Bakró Gábor
és Tóth Judit Emma voltak.
Kalmár István
Pesti Attila
Berényi József
Végh Olivér

Feliratkozás a hírlevélre:
international@kaszk.hu

PROJEKTEK
Erasmus+
2016-1-HU01-KA102-022794
Dániai parképítő és fenntartó
szakmai gyakorlat
2016.08.06-2016.10.15.
Helyszín: Green Academy (Beder)
Résztevő tanulók: 20 fő
Résztvevő kísérők: 2 fő
Dániai húsipari szakmai gyakorlat
2016.08.07-2016.09.30
Helyszín: UCR Roskilde (Roskilde)
Résztevő tanulók: 20 fő
Résztvevő kísérők: 2 fő
Finnországi gépészeti
gyakorlat
2016.10.16-2016.11.04.
Helyszín: JAO (Jämsä)
Résztevő tanulók: 6 fő
Résztvevő kísérők: 1 fő

Tóth Gábor
Veréczi Tamás
Pop Krisztián

2016. I. szám
Szerk.: Tóth Judit Emma,
inf.: toth.judit@kaszk.hu
Kiadja: FM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ,
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium
Felelős kiadó: Varga Tamás

A csapat a jövő évben a már korábbi tanulói mobilitásban részt vevő tanulókkal fog kibővülni,
akik a következő évben kiutazó diákok felkészítésében is aktív szerepet kapnak majd.
A csoportba szeretettel várjuk azon kollégák és
tanulók jelentkezését, akik szívesen segítik a csapat munkáját, megosztják tapasztalataikat, segítik az együttgondolkodást a jövő évi tervek kialakításában.
A következő találkozó időpontja:
2016. december 12. Vác - 11.20 óra
Téma: A 2017/2018 évi pályázat koncepciója
Jelentkezni lehet tanulóknak és kollégáknak a
találkozóra a következő
e-mail
címen:
international@kaszk.hu

szakmai

Koczka Tamás
Tóth Tamás

A csoport legfőbb feladata jelenleg a nyertes
2016/2017-es Erasmus+ pályázat soron következő
két tanulói útjára a jelentkezések elbírálása, illetve a nemzetközi stratégiát folytatva a 2017/2018as Erasmus+ pályázatra a jelentkezés beadása,
melynek végső határideje:
2017. február 2. 12.00 óra

Finnországi erdészeti szakmai gyakorlat
2016.10.30-2016.11.19.
Helyszín: SEDU (Ähtäri)
Résztevő tanulók: 8 fő
Résztvevő kísérők: 1 fő

HATÁRTALAN!
A Kárpátalja akcióprogram keretében idén is 24
diákunk és tanáraik utazhattak ki Kárpátaljára,
Técső településére, ahol egy 4 napos kiránduláson vettek részt, majd október végén mi fogadtuk a külhoni csoportot.
Az utazásokról és a tapasztalatokról hamarosan
képes beszámolót töltünk fel a www.kaszk.hu
oldalra.

