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Finnországban jártak az FM ASzK oktatói
A szakképző iskola pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Erasmus+ szakképzési programjához. Az Erasmus+ program támogatja, hogy
a szakképzésben tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó szakemberek szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön, s ezáltal Európa-szerte javuljon a szakképzés színvonala. A program segíti, hogy a szakképző
intézmények stratégiai partnerségeket hozzanak létre más intézményekkel
és különböző cégekkel annak érdekében, hogy szoros kapcsolat épüljön ki
az oktatás és képzés, illetve a munka világa között.

Láttunk néhány éve épült, a legmodernebb felszereltséggel működő általános iskolát, korszerű tanműhelyeket és osztálytermeket, jól működő egyéni gazdaságokba látogattunk, ismerkedtünk a finn szakképzési rendszerrel
és a felnőttoktatással.
Vendéglátóink a szabadidős programokba is igyekeztek bekapcsolni
bennünket. Meglátogattuk a perhoi iskola vízi szárnyas telepét, az iskola
diákjai végigvezettek bennünket egy lápi túrán, ahol bemutatták a lápvidék
növény és élővilágát. A finn hagyományok ápolásának is aktív részesei voltunk a „Kansallispuistio” Nemzeti Parkban, mert a kísérőink egy hagyományos szaunába vittek el bennünket. Itt szabadtűzön készült ételeket készítettünk és megkóstolhattuk a medvehúst is.
A látogatás során megállapodtunk arról, hogy a következő évben milyen
területen vesz részt a jánoshalmi iskola kilenc diákja a finn iskola mezőgazdasági gyakorlatain és hogy augusztusban mi is fogadunk három finn diákot
Jánoshalmán. Ezen túl szándéknyilatkozatot írtunk alá arról, hogy a mátrafüredi iskolánk tanulói is eljuthatnak vadászni Finnországba.

A benyújtott pályázat egyik része a négy évvel ezelőtt Jánoshalmán járt
finn partneriskola meglátogatására és az iskola kilenc tanulójának három
hetes finnországi gyakorlatára vonatkozott. A nyertes pályázatunk eredményeként október végén tíz napos tanulmányúton vehetett részt a jánoshalmi iskola kilenc fős oktatói csoportja. A csoport a kokkolai központú
KPEDU iskolatársulás perhoi mezőgazdasági iskolájában kapott szállást.
Innen indultunk el naponta más-más területét megismerni a finn szakképzési rendszernek. Irigylésre méltó, hogy milyen gyors ütemben képes fejleszteni iskoláit az intézményeket fenntartó tizennégy község.
Köszönettel tartozunk Sári Éva és Molnár Gáborné kollégáinknak, hogy
pályázatukkal lehetővé tették számunkra, hogy eljuthassunk ebbe a csodálatos országba és Vukovicsné Vincze Tímeának, mert az ő nyelvtudása nélkül nehezen boldogultunk volna.

A projektet az Európai Unió támogatta.
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen
tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Újabb nyílt nap a szakiskolában
Intézményünk az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a
2015/2016 tanévben is több alkalommal várja az érdeklődő diákokat és szülőket.
November 11-én 9,30 órától újra bemutatjuk iskolánkat és
tanüzemünket, hogy látogatóink minél jobban megismerhessék
iskolánk adottságait, azokat a képzési lehetőségeket, amelyekkel leendő diákjainkat várjuk.
A november 11-ei nyílt napon a Mezőgazdasági Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ), amely iskolánkat választotta Magyarország legjobb gépésziskolájának, szintén képviselteti magát intézményünkben, a tanüzemben pedig
lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődők megnézzék és
kipróbálják a mezőgazdasági gépeinket.
Programunkra mindenkit sok szeretettel várunk!

Adventi készülődés
a szakiskolában

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,

Georgica Alapítványa

2015. november 14-én
Felhívás!
Iskolánk
2015. november 20-án
„Mezőgazdasági gépészmester”
képzést indít.
A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a szakmai képzettségüket kívánják fejleszteni. Azok, aki elkövetkező időszakban tanulókat szeretnének foglalkoztatni, tanuló szerződéssel
vagy összefüggő szakmai gyakorlaton, mert a szükséges végzettség megszerzését ezzel teljesíthetik.
A tanfolyam költsége várhatóan: 220 000 Ft
Jelentkezés feltétele: Mezőgazdasági gépész szakmai végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat.

Mindenkit szeretettel hívunk iskolánkba 2015. november 26-án 17 órára egy kis közös karácsonyi készülődésre, adventi koszorúk, ajtó-és ablakdíszek, karácsonyfadíszek készítésére, mézeskalács dekorálására. A programmal egy időben a téma iránt érdeklődők „fűben, fában orvosság” címmel előadást hallgathatnak meg az előadóteremben.
Vendégeinket forró teával, forralt borral és zsíros kenyérrel várjuk!

További információ: +36/70-33-289-33, telefonon Zadravecz
Györgynél lehet.
Jelentkezés határideje: 2015. November 20.
Cím: FM ASzK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
6440 Jánoshalma, Béke tér 13 sz.

18 órai kezdettel

Jótékonysági bált
szervez

melyre Önt és párját
ezúton szeretettel meghívjuk.
Belépőjegy vacsorával együtt: 3500.- Ft/fő
Amennyiben nem áll módjában részt venni rendezvényünkön, úgy támogatójegyek vásárlásával, vagy tombolatárgy felajánlásával hozzájárulhat alapítványunk
célkitűzéseinek megvalósításához.

Támogatójegyek 1.000-; 5.000.- Ft-os címletekben
vásárolhatóak az Iskola titkárságán.
Részvételi szándékát 2015. november 12-ig kérjük
jelezni a következő elérhetőségek egyikén:
6440 JÁNOSHALMA, Béke tér 13.
Telefon: 77/401-028 Fax: 77/401-746
06-70/458-2366
suli@vmaszk.hu

