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FELJEGYZÉS: 

 

Iskolánk, az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI, szakiskolai 
intézményegysége, pályázatot nyújtott be, 2016 februárjában. A pályázatban, konzorciumi 
megállapodást kötöttünk, melyben együtt vállaltuk a feladatot, hogy az Erasmus+Program keretein 
belül szakmai gyakorlati (mobilitási) feladatot valósítunk meg.  

A pályázat, sikeres elbírálást kapott, így a projektben iskolánk 5 tanulója vehet részt, akik a 
szakképzésben folytatnak tanulmányokat. A szakmai gyakorlat külföldön, Spanyolországban valósul 
meg. A fogadó szervezet APROSMO 30 éve foglalkozik SNI tanulók, fiatal felnőttek 
életminőségének javításával. Három éve pedig együttműködik a magyarországi Empíria nonprofit 
szervezettel. Az együttműködés keretében magyar mássággal élő fiatalok szakmai gyakorlaton 
vesznek részt az Aprosmo munkahelyein. A város pedig ahol vendégül látják tanulóinkat, Motril , 
Granadában. 

Intézményünket, 3 fő virágkötő (Nagy Erika – Kétyi Gabriella – Varga Renáta), 2 fő 
asztalosipari szerelő (Halász Szilveszter – Németh János) képviseli. Kísérőjük pedig Fülöp Anita 
intézményegység – vezető.  A gyakorlat időtartama: 2016.10.08. – 216.10.29.  

A munka mellett természetesen, jut majd idő a szórakozásra is. A város kellemes klímája, a 
tenger közelsége, a mediterrán hangulat, mind-mind nagy élményt jelenthetnek ezeknek a fiataloknak. 
A projekt pedig, valamennyi partner számára rendkívül fontos és kiemelkedő eredményeket mutat. Az 
Aprosmóban lakók mindig nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadják a vendégeket. A gyakornokok 
hasznos segítséget jelentenek a kertészetben és az asztalosműhelyekben egyaránt. A résztvevők tehát 
egy igazán befogadó környezetben, jó feltételek mellett gyakorolhatják szakmájukat, miközben 
megismernek egy idegen országot és kultúrát, ami egy életre szóló élményt jelent. 

Nem utolsó sorban pedig jó például szolgál valamennyi szakiskolai tanulónak: érdemes, kiváló 
eredményeket elérni a szakma tanulása közben, hiszen a kitartó munka egészen Spanyolországig 
vezethet. 

Külön köszönet a székesfehérvári tankerületnek – Török Szabolcs Igazgató Úrnak - a 
mindig pozitív, segítő támogatásnak, hogy ezt (is) a pályázat adta lehetőségekkel élve, 
megvalósíthattuk. 

 

Székesfehérvár, 2016. 09. 20. 

 

Tisztelettel: 

       Fülöp Anita 
      intézményegység - vezető 


