Erasmus+ KA1 15/KA1VET/3116 mobilitási program
Pályázati projekt összefoglalása
Iskolánk a Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola középfokú szakembereket képez
informatika és elektronika területen. Intézményünk a pályázatban küldőként vesz részt. A
projektben részt vevő 14 fő Elektronikai technikus szakmát szerez majd az érettségit követő
évben. A szakmai képzés többek között elektronikai áramkörök építését, üzembe helyezését,
villamos készülékek gyártását, ipari gyártórendszerek üzemeltetését és karbantartását,
valamint PLC programok írását és PLC programozását foglalja magában. A tanulók a három
hetesre tervezett gyakorlat során elsajátítják egy komplex feladaton keresztül a gyártási
folyamatok tervezését, a gyártásirányítási folyamatokat, a PLC-vel vezérelt áramkörök
üzembe helyezését, kezelését és az üzemeltetést.
Fogadó partnerünk Németországból a VITALIS GmbH, amely Leipzig mellett, Schkeuditz
városában működik. A VITALIS GmbH fő tevékenységi köre külföldi középiskolai diákok
számára szakmai gyakorlatot bonyolít és szervez. A Leonardo da Vinci projektekben 18, az
ERASMUS+ 2. éve vesznek részt.
A Leonardo da Vinci mobilitási projektbe iskolánk 2008-ban kapcsolódott be először. A
2008., a 2009.; a 2011. és a 2012. évi nyertes pályázatainkkal eddig iskolánkból összesen 73
tanulót tudtunk kiutaztatni külföldi szakmai gyakorlatra. Tanulóink számára igen nagy
lehetőséget biztosított a négy nyertes pályázatunk. Két területen hozott mérhető eredményt,
egyrészt az idegen nyelvterületen történő nyelvgyakorlás, másrészt a külföldi cégnél eltöltött
szakmai gyakorlat terén. Az idegen nyelvterületen történő mindennapi élettevékenység
rádöbbentette tanulóinkat arra, hogy milyen fontos az idegen nyelv ismerete. A szakmai
gyakorlat pedig azt bizonyította be számukra, hogy a középszintű szakmai elméleti és
gyakorlati tudásuk szintje jó, ezért a rájuk bízott gyakorlati feladatokat eltudták elvégezni. A
2015. évi ERASMUS+ pályázati projektünk címe "Az elektronika és az informatika
kapcsolata a korszerű ipari gyakorlatban". Pályázati fő célkitűzésünk most is az, hogy a
projektben résztvevő tanulók idegen nyelvi és szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek.
Célkitűzéseink teljes mértékben kapcsolódnak az ERASMUS+ program célkitűzéseihez.
Intézményünk projektje illeszkedik a magyar nemzetgazdasági stratégiába. Napjaink
legfontosabb feladata a duális szakképzés kiszélesítése tehát az, hogy minél több szakképző
intézményben tanuló diák tanulószerződéssel, vagy megállapodással üzemi gyakorlaton
vegyen részt. A szakképzést iskolánk is a gazdaság igényeihez igazítja és ez a duális képzés
irányába mutat. Iskolánk hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a Miskolcon és környékén
működő nagy vállalatokkal. A pályázattal szeretnénk nemzetközi szakmai gyakorlati
tapasztalatokhoz is juttatni azon tanárainkat és tanulóinkat, akik szakmailag és idegen nyelven
is szeretnének fejlődni.
A projektünk nemzetközi, mert az Európai Unióban valósul meg, de egyben nemzeti is,
hiszen a megszerzett szakmai és nyelvi tudást legtöbben hazánkban fogják majd hasznosítani.
A technikai újdonságok nemzetközivé válása nemcsak az információ szabad áramlásával
valósul meg, de a munkaerő és a termelési kapacitások szabad mozgása által is.
A hosszú távú hatások visszahatnak a szakképzésben érintett tanulókra. Egész Európára
kiterjeszthető a mobilitás, azaz a munkaerő szabad vándorlása. A szakképzéssel foglalkozó
szervezetek, a vállalkozások és más érintett szervek között európai szintű hosszú távú
együttműködés jöhet létre. Ösztönözheti, motiválhatja a szakképzésben résztvevő tanulókat az
idegen nyelvek tanulására.

A megvalósítás főbb lépései sorrendben: információk gyűjtése - iskolai projektmenedzsment
összeállítása - előkészítő tárgyalások - levelezések - program, munkaprogram egyeztetése tanulók és szülők tájékoztatása - tanulók jelentkeztetése - kiutazók kiválasztása - tanulók
(szakmai, idegen nyelvi, kulturális, mentális) felkészítése - kiutazás - 3 hetes szakmai
munkaprogram végrehajtása (Leipzig) - 1 hetes tanári munkaprogram végrehajtása (Leipzig) monitoring látogatás - projekt lezárása - projekt értékelése - eredmények terjesztése.
Szakképző iskolánk fő célja a minőségi szakképzésnek a gazdaság igényeihez történő
alkalmazása, amely nemzetgazdasági érdek is egyben. Ez a pályázat jutalom lenne azoknak a
tanulóknak, akik megfelelő szakmai és nyelvi alapokkal rendelkeznek, jó a tanulmányi
eredményük és motiváltságuk miatt szeretnének szakmailag többet tudni. Másik célunk az
hogy, végzős diákjainknak előnyt tudjunk biztosítani a munkaerőpiacon azáltal, hogy
korszerű tudással vértezzük fel őket. A pályázattal elérhető szakmai sikerek, jó eredmények
tanintézményünk tekintélyét, ismertségét és népszerűségét is növelhetik, ami további
minőségi javulást eredményez a mi iskolánknak és ezzel az egész magyarországi szakképzési
rendszernek is.

Projekt összefoglalója angol nyelven
Our school the Miskolci Kando Kalman Secondary Technical School train secondary
specialists on the area of informatics and electronics. Our institution takes part as a sender in
the application. The 14 people involved in the project will acquire a trade in the field of
electronics technicians in the post-secondary years. The professional training includes the
following: the construction of electronic circuits, installation, and manufacture of electronic
equipment, industrial manufacturing systems operation and maintenance, as well as writing
and programming of PLC.
The students during the planned three – week practice, will learn through a complex task the
designing of the manufacturing process, the production management processes, the PLCcontrolled circuits set up, using and operation.
Our receiving partner is the VITALIS GmbH from Germany, works near Leipzig, in
Schkeuditz town. The main activity of VITALIS GmbH is to complicate and organize
professional practice for foreign high school students. They have been participating in the
Leonardo da Vinci project for 18 years and in the ERASMUS+ for 2 years.

Our school joined to the Leonardo da Vinci project in 2008 for the first time. 73 students
could travel to foreign professional training with our winner projects in 2008, 2009, 2011 and
2012. These projects were a great opportunity for our students. They have got measurable
results on two areas: on one hand in the practice of the foreign - language speaking, in the
other hand the professional training in a foreign country. Activities of daily living in a foreign
country realized our students the importance of foreign language knowledge. The professional
training proved to them that their vocational level of theoretical and practical knowledge is
good; therefore they could do the practical tasks, were entrusted to them.
The title of our 2015 ERASMUS+ project is “The relation of the electronics and information
technology in the modern industrial practice”. Now, our main objective is that our students
obtain foreign language and professional practice experiences in the project. Our objectives

are connected to the ERASMUS+ program’s objectives. Our institute’s project fits into the
Hungarian national strategy. The most important task of today is to broaden the dual
vocational training, so that more students from vocational schools take part in practical
training with student contract, or with agreement. Vocational training is set to the needs of the
economy and it shows to the direction of the dual training. We would like to allocate our
students and colleagues to international internship experiences, who would like to develop
professionally and develop their foreign language knowledge.
Our project is international, because it takes place in the European Union, but also national as
well as the gained professional and language knowledge will be mostly used in our country.
The internationalisation of the technical novelties not only comes true with the free flow of
information, but also by the free movement of labour and production capacities.

The long-term effects react to the students involved in vocational training. Mobility can be
extended throughout Europe, namely the free migration of labour. The vocational training
organizations at European level can be established long-term cooperation between enterprises
and other relevant bodies. Encourage, motivate the students participating in vocational
training to learn foreign languages.
The main steps of the realisation in order: gathering information – school project
management’s compilation – preparatory negotiations – correspondence – the reconciliation
of the program and the work program – inform the students and parents – students’ presenting
– the selection of the students – preparation of the students ( vocational, foreign language,
cultural, mental) – going abroad – the execution of three–week internship program (Leipzig) –
the execution of one-week teacher work program (Leipzig) – monitoring visit – the
complementation of the project – the assessment of the project – the dissemination of the
results.

The main aim of our vocational school is to use the economic needs of the quality of
vocational training, which is also a national economic interest. This project would be a reward
for those students who have the appropriate professional and language knowledge base, and
they have got good scholastic record and because of their motivation would like to know more
professionally. Our other aim is to provide a benefit to our graduate students in the labour
market by arming them with modern knowledge. The vocational successes which can be
achieved with the application, good results may increase our educational institution’s
authority, reputation and its popularity, which results in further qualitative improvement for
our school and for the whole Hungarian training system, as well.

