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Leonardo da Vinci  partnerség 
 

„Kelet és dél európai mobilitási hálózat különleges 

bánásmódot igénylő tanulók számára- Easy mobil“ 

projektszám: 2012 - 1- DE2 – LEO 04 - 11 641 1 

időtartam: 2012 – 2014 

Partnerek bemutatása 
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“Formazione Mantova – For.Ma”,  
Mantova / Italy (csendes partner) 

 
Formazione Mantova - For.Ma egy szakképzési központ 
Mantova tartományban. 1976-ban alapította a lombárdiai 
régió. 
 
 

 foglalkoztatási szolgáltatás munkanélküliek, fiatal 
felnőttek, a munkaerőpiacról kiesett és fogyatékos 
emberek számára 

 

 alapképzés és felsőfokú szakképzés 
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szakképzés a Castiglione delle Stiviere -ben 
 
3 éves szakképzés (14-17 éves diákok) 
 

 műszaki szakterület  
   -  autó/motor szerelő képzés 

 villanyszerelő 
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Szakképzés Mantova-ban 
 
3 éves szakképzés (14-17 éves diákok) 
 

 vendéglátás szakterület 
- segédszakács 
- pultos 

 kozmetikus/fodrászképzés 
- szépségápolás 
- frizurakészítés 

 
szakképzés felnőttek számára 
 
Gyakornoki tanfolyamok (18-29 éves gyakornokok) 

 gyakornok tanfolyam 

 szakoktató tanfolyam 
 
 

Költségtérítéses tanfolyamok: szakács, irodai ügyintézés, 
idegen nyelvek, számítógép felhasználás, vízvezeték 
szerelés, hegesztés, munkavédelem 
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EMPLOYEMENT SERVICES

In line with regional and provincial guidelines, For.Ma supports the 
following services to help people to access in the job market:

 
 
 
A “Bigattera Centre” fogyatékosok támogatása 
 
1986 óta a következő tevékenységekkel támogatja a 
fogyatékkal élőket 
 

 képzési támogatás 

 munkakezdés 

 karrier tanácsadás 

 együttműködés elősegítése más iskolákkal 

 szakmai gyakorlat szervezése cégeknél fiatal felnőttek 
számára 
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Szolgáltatások fogyatékos emberek számára 
 

 Szociális- farm projekt 

 szakképzési szolgáltatások fogyatékkal élőknek: 
egyéni képzési tervek készítése szakértők és szülők 
bevonásával 

 Munkaerőpiacon való elhelyezkedést elősegítése 

 testi fogyatékkal élő emberek támogatása: 
pszichológus, gyógypedagógus, és tárgyi eszközök 
bevonásával (speciális tankönyvek, hanganyagok) 

INTERNATIONAL EXCHANGE

Region Lombardia supported the following 
project (2009-2011):
- Learning Week with international 
institutions of higher land (Sweden, Ireland)

- Welcome exchange students from Haiti in 
the food industry

The twinning that arises between the Province of Mantua and the 
Province of Paderborn (Germany) in 2011: N.8 German students  in
international exchange with the Leonardo Project in the food industry 
and car technology.

Studenti della scuola professionale 
tedesca di Paderborn
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Regional Enterprise Support Centre Pleven/ 
Bulgária 

 

 
 

Az non profit intézmény 1998 november 23-óta működik, 
stratégiai célja a Pleven régió fenntartható gazdasági és 
szociális fejlődésének elősegítése. 
 
Támogatják: 
 

 kis és középvállalkozások fejlődését 

 előnyös vállalkozói kultúra fejlődését 

 aktív munkavállalási intézkedések 
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A célok elérésének érdekében: 

 stratégiák kidolgozása  gazdasági és szociális 
fejlődéshez 
(tréningek/konzultációk/projektmunka) 

 projektek kidolgozása a helyi források optimális 
kihasználására és regionális problémák 
megoldására 

 aktív közösségi részt vétel népszerűsítése a 
fiatalok körében különös tekintettel az európai 
polgárságra 

 európai együttműködés serkentése a fiatalok 
körében 

 hátrányos helyzetű fiatalok bevonása különböző 
tevékenységekbe és kezdeményezésekbe 

 
Szolgáltatások: 
 

 segítségnyújtás önálló vállalkozás indításához 

 kis és középvállalkozások menedzsmentjének 
támogatása 

 nemzeti és nemzetközi kapcsolatok építése 
(projekt menedzsment) 

 
Fő projektek: 
 
"Social enterprises" (2003-2006) 
 
 “Network for social involvement of disabled people” – 
2007-2008 
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 “Creating a joint labour market through mobility and 
training services in Olt-Pleven area”, Cross Border 
Cooperation Programme Bulgaria-Romania, 2011-2013. 
 
 “European model for sustainable employment”, 2012-2013 
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Vocational Institute Raahe/Finnország 
 

Raahen koulutuskuntayhtymä ( Raahe Region Authority for 
Vocational Education and Training) három intézményből áll: 
Raahe Vocational Institute, Ruukki Agricultural Institute és a 
Lybecker Institute of Crafts and Design. Az intézményben 
tanuló diákok száma 2012-2013- as tanévben 1057 volt. 
 

 
 
A tavaly 50 éves Raahe Vocational Institute –ban 
intézményben műszaki, vendéglátó ipari és szolgáltatóipari 
szakmákat tanulhatnak a tanulók. 
1993 óta részt vesznek nemzetközi együttműködésekben, 
2005 óta a Leonardo da Vinci program által támogatott 
mobilitásokat szerveznek diákok és oktatók számára. 
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2010 óta hátrányos helyzetű illetve diákokat is bevonnak a 
nemzetközi mobilitásokba. 
 

 
 

A finn szakképzési rendszerben a sajátos nevelést igénylő 
tanulóknak egyéni fejlesztési tervet készítenek és a 
szakképzési intézmények kötelezettsége felzárkóztató és 
fejlesztő foglalkozások szervezése a SNI-s tanulók számára. 
Az sajátos nevelést igénylő tanulók jellemzői: 

 figyelem, koncentrációszavar 

 nyelvi zavar (diszlexia) 

 viselkedészavar 

 tanulási zavarok 

 mentális zavar 

 pszichikai betegségek 

 fizikai betegségek 

 hallászavar 

 látászavar 
 
A Raahe Vocational Instiute Sajátos nevelést igénylő tanulói 
az 1,3 és a 4 csoportba tartoznak. 
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WEXEdU Alapítvány Szentendre / Hungary 

 
Az Alapítvány célja, hogy elősegítse az európai integrációt 
és mobilitást interkulturális kapcsolatok kiépítésével, a 
külföldi és magyar fiatalok, valamint szakemberek 
együttműködésének elősegítésével, szakmai képzésekkel, 
szakmai gyakorlatok megszervezésével és az önkéntességen 
alapuló programok, illetve. ifjúsági cserék lehetőségeinek 
kiaknázásával az európai integrációt és mobilitást 
elősegítése. 
 
Tevékenységek: 
 
• Külföldi diákok szakmai gyakorlatának megszervezése  
hazai cégeknél 
• Külföldi partnerintézmények oktatási szakembereinek 
szakmai tanulmányút, továbbképzés szervezése 
Magyarországon, a magyar oktatási szakembereknek pedig 
külföldön  
• A szakképzésben érintett magyar fiatalok külföldi szakmai 
gyakorlatának megszervezése európai partnerekkel 
együttműködve 
• Akkreditált EVS (European Voluntary Service) küldő- és 
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fogadóintézményként fiatalok önkéntességen alapuló 
tapasztalatszerzését elősegítése 
• Széleskörű európai partnerhálózat révén pedig sokféle 
oktatási és ifjúságot érintő tananyag, segédanyag, termék  
kidolgozása multilaterális projektekben 
 

 
 
 
Szolgáltatások: 
• Szakmai gyakorlatot szervezése, a felszolgálástól a 
hegesztésen át a belsőépítészetig. 
• Magyarországi intézmények, szervezetek bevonása 
nemzetközi projektekbe, amelyekben a diákoknak, 
szakoktatóknak, valamint a kollégáknak eddig nem adódott 
lehetősége az európai kitekintésre, ezzel támogatva őket a 
nemzetköziesedés útján történő elindulásban. 
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In BIT Szczecin/Poland 
 

 
 
„ A kompetenciák lehetőségeket teremtenek” 
 
Az InBIT  lehetőséget biztosít  résztvevők számára olyan 
kompetenciák fejlesztésére, amelyek emelik esélyeiket  a 
lengyel munkaerőpiacon. 
 
Fő tevékenységek: 
 
- szakmai készségek fejlesztése szakmai gyakorlatok 
szervezésével 
- nyelvtanfolyamok és nyelvvizsgák szervezése 
- a Goethe intézet kihelyezett nyelvvizsgaközpontja 
 
2005 -2007 között partnerként  vett részt az EUTREX 
projektben. 
A projekt célja egy olyan multimédiás platform létrehozása 
volt, amely lehetővé teszi az információ- és 
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tapasztalatcserét szakmai gyakorlatokról illetve a 
projektben részt vevő országokról. 
 
A krakkói InBit iroda 2005 óta működik, és fő tevékenységei 
között szerepel: 
 
- szakmai számítógépes tanfolyamok szervezése 
illetve nyelvtanfolyamok (üzleti nyelv, gazdasági nyelv) 
- új vállalkozások beindításának segítése  
- meglévő vállalkozások menedzselésének támogatása 
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Stiftung Bildung und Handwerk 

Paderborn/Germany 
 

A Stiftung Bildung und Handwerk egy 2oo1 -ben létrehozott 
non profit intézmény, amely számos képző központot, kis-
és nagyvállalkozást fog össze és több németországi 
városban képviselteti magát. 
Nemzetközi tevékenységek: 
 
- az alapítvány tulajdonában lévő intézmények 
fenntartása (Észtország, Lengyelország, Spanyolország, 
Vietnám) 
- együttműködés számos európai oktatási 
intézménnyel 
- nemzetközi projektek szervezése  
 
Leonardo da Vinci mobilitás: 
Az SBH több éve lehetőséget nyújt a szakképzésben részt 
vevők számára, hogy külföldön szerezzen szakmai 
gyakorlatot. Fogadó és küldő intézményként vesznek, részt 
a programban ezzel elősegítik a határokat átívelő egymástól 
való tanulást, tapasztalatcserét. Szakképzési szakemberek 
számára lehetőséget nyújtanak európai képzési rendszerek 
megismerésére, jó gyakorlatok átvételére. 
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Az SBH fontos szerepet vállal a hátrányos helyzetű, tanulási 
nehézségekkel küzdő fiatalok szakmához segítésében, 
munkához jutásában. Ezek a tanulók, akiknek nem sikerült 
egy külső cégnél gyakorlati munkahelyet találni, az SBH 
tanműhelyeiben töltik a szakmai gyakorlatukat az ő 
igényeiknek megfelelő támogatás mellett. 
 
- elméleti és gyakorlati oktatás 
- szakmai tanfolyamok 
- felzárkóztatás 
- szociálpedagógusok bevonása 
- a munka világába való bekacsolódás támogatása 


