
„Új utakon a Csonka a XXI. századi szakképzésben” című pályázat

ERASMUS + KA1pályázat, szerződésszám: 16/1/KA102/022751

Megítélt támogatás maximális összege: 21910 euró

Összes megítélt résztvevő: 24 fő

Az iskola célja a pályázat keretén belül: mind a hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai eszközkészlet fejlesztése, mind a képzési és 
pályázati területen, élen járó intézmények jó gyakorlatainak megismerése. A projekt hatásai között első sorban a képzések fejlesztését és az új 
képzések indítását várjuk, illetve a tanulási morál javulását. Az eredményeket az iskolán kívül, a szakképzési centrum tagintézményei, illetve a 
leendő kilencedikes tanulók között szeretnénk terjeszteni.

A szlovák partneriskolánkat a program keretében 2016. szeptember 13-14 között kerestük fel.

Érsekújvár (szlovákul: Nové Zámky) város Szlovákiában. A Nyitrai kerülethez tartozó Érsekújvári járás székhelye. A város a Nyitra folyó partján 
található.

Közúton Érsekújvárt az 509-es úton, Párkányon, vagy a 64-es úton-Komáromon keresztül érhetjük el, kb. 120 km iskolánktól.

Meleg fogadtatásban részesültünk. Megállapodásunk, valamint a program előírásainak megfelelően intézményünkből még három alkalommal 
látogatnak el a kollégák Érsekújvárra. (3 nap 3 kolléga, 3 nap 3 kolléga, hét nap két kolléga). A fogadó iskola minden csoport részére biztosít egy 
szakembert, aki segíti, támogatja kollégáinkat, hogy betekintést nyerjenek a dokumentumokba, megismerjék a szlovák iskolában végzett munkát. 

A Szlovák kormány 2015 márciusában fogadta el a szakmai képzésről és felkészítésről szóló törvényt. A törvény alapján azon cégek, amelyek 
bekapcsolódnak a szakmai képzésbe, leírhatják az adóalapjukból a képzésre fordított költségeket.

Szlovákiában a duális képzésbe részvevők száma alacsony, az Érsekújvári iskola sem szeretne csatlakozni a rendszerhez. A duális képzés iránt főleg a 
német és az osztrák cégek alkalmazzák, amelyek már pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek a saját országukban. 

Az iskola nagyon jól felszerelt, igyekszik minél több szakmai rendezvényen, kiállításon, egyre növekedő színvonalú nemzetközi megmérettetésen 
részt venni.

Az iskolának is komoly gondot jelent az egyre kisebb létszámú gyerekek jelentkezése az intézménybe, többfajta képzés indításával igyekeznek 
biztosítani a tanulói létszámot. A műszaki képzésen (autószerelő) kívül, felszolgálókat, szakácsokat, fodrászokat, kozmetikusokat is képeznek. Az 
iskolának így sikerül a kb. 400- 500 fős tanulói létszám elérése.

A Szlovák fenntartó támogatja az iskolákat, pl: szolgálati 0 kilométerek Skoda gépjárművel. Engedélyezik a vállalkozói tevékenység folytatását, 
melyet saját intézményének fejlesztésére fordíthat.

Több, egymástól elkülönült épületekből az intézmény.



Központi épületkomplexum:



Régi, közös emlékek a Nemzetközi 
versenyekről.



Lapos tetejű épület felújítva (tetőtér 
beépítéssel):



Szolgálati gépkocsi:



Fodrász és kozmetika műhely



Autószerelő műhely tantermekkel



Műhely feletti tantermek:



Szimulátor:



Modern felszereltségű tanterem:



 Koliba-Dolina étterem a Nyitra folyó közelében található. A gyakorlati 

képzésben vesznek részt a pincér, szakács, cukrász növendékek a 

Szakközépiskola on Jesenského u. 1 New Castle-ból.

 Az étterem egy nagy és három kisebb szobára van osztva, ahol a 

vendégeket fogadják. Nyitvatartási ideje: 10.00 - 18.00-ig. Házi készítésű 

ételekkel és kedvező árral vonzzák be a látogatókat az étterembe.



Volt egy kis időnk városnézésre is, Varga 
Zoltán igazgató úr vezetésével:



Vár formája


