


A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű, 

a sérült fiatalok speciális képzését, és számtalan új ötlettel, 

differenciált nevelési módszerekkel életesélyt tud adni a hátrányos 

helyzetű embereknek.



A gyakorlati képzés szakterületei az intézményben

Humán szakterület

Műszaki szakterület

Agrár szakterület

Gazdaság-szolgáltatás szakterület



Munkaerő-piaci projektjeink

•9. évf.: Iskolai szolgálat - Holland adaptáció
•0. évfolyam Dobbantó program - Híd a munka világába - 
Munkahelyi megfigyelés
•10. évf.: KOMP - Munkahelyi megfigyelés
•11-12-13. évf.: MHGY - Tényleges munkavégzés
•12-13. évf., iskola befejezése után: Utógondozói program, 
SZAMSZ – Munka közvetítés, nyílt, vagy védett munkaerő-piacon 
több munka-típus kipróbálása



Munkaerő-piaci programjaink felépítése

Dobbantó program 
(0.évfolyam)

KOMP I. program 
(9. osztály)

KOMP II. program 
(10. osztály)

MHGY
(11-14. osztály)

SZAMSZ
(12-14. osztály + végzettek)

Munkaerő-piaci Szolgáltatás ( a 
végzett fiatalok elhelyezkedését 

segítő iskolai munkaerő-piaci 
szolg.)

Munkahelyi gyakorlat

A nevelési-oktatási folyamat 
egészére ható kompetencia 

alapú munkára való felkészítés

A Job Shadowing 
/munkahelyi megfigyelés 

tevékenység/
Életpálya-építés



Leonardo mobilitás projekt

• A projekt címe „Sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek 
javítása a munkaerőpiacon-nemzetközi, inkluzív, nyílt 
munkahelyi gyakorlat” 

• A projekt célja a speciális igényű fiataljaink munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése az egészséges embereket 
foglalkoztató munka világába, mely hozzájárulhat a teljesebb és 
minőségi életvitelük kialakításához.

•  A projekt  eredménye, hogy a résztvevő SNI tanulók a kiutazás 
végén felkészültebbek lettek a tartós munkavállalásra 



•Leonardo mobilitás program,  Braga /Portugália/
Pék szakma



•Leonardo mobilitás program,  Braga /Portugália/
Kárpitos szakma



•Leonardo mobilitás program,  Braga /Portugália/
Női szabó szakma



•Leonardo mobilitás program,  Braga /Portugália/
Gépi forgácsoló szakma



•Leonardo mobilitás program,  Braga /Portugália/
Fazekas szakma



•Leonardo mobilitás program,  Porto /Portugália/
Kulturális program



Minőségbiztosítás

COMENIUS I.
Intézményünkben 2002-ben kezdődött meg a COMENIUS 2000 I. modell 
kiépítése. 

COMENIUS II.
A Comenius 2000 II. modell nyújtott segítséget az intézmény számára a 
teljes működési területet átfogó minőségirányítási rendszer 
kialakításához.

SZÖM
Iskolánk elvégezte a Szakiskolai Fejlesztési Program keretében 
kidolgozott Szakiskolai Önértékelési Modell (SZÖM) I. és (SZÖM) II. 
és a SZÖM III. szintje szerinti intézményi önértékelést.

ESZMK
Az ESZMK az egységesen kezelt szakképzés intézményrendszerére 
alkalmazható egységes eszközrendszer, amely összehasonlíthatóvá 
és értékelhetővé teszi az intézményeket.



Részvételünk az „Elkötelezettség a CSR Kiválóságért” 
programban

Miért vettünk részt a programban ?

•Szervezetközpontú szempontok alapján projektek indítása

•Négy új szempont vizsgálata

•A társadalmi felelősségvállalás a KMD és a SZÖM keretében elvégzett 
önértékelés során is a gyengébb területek közé tartozott
 



A CSR programon belül megvalósított fejlesztési 
projektjeink:

1.Fejlesztési tevékenység: 
„Ilyenek vagyunk”  /Érzékenyítő program – kiállítás/

2. Fejlesztési tevékenység :
Jó gyakorlatok adaptálása horizontális tanulással /Önkéntesség, Mentor 
Program/

3. Fejlesztési tevékenység:
Zöld akciók végrehajtása

4. Fejlesztési tevékenység: 
„CSR elemeinek, szellemének megjelenítése a tanügyi gazdasági és 
munkaügyi dokumentumokban a működés ill. a tanítás-tanulás 
szervezés folyamatában”



„Ilyenek vagyunk”     Érzékenyítő program

•Társadalmi felelősség vállalás fontos területe a 
esélyegyenlőség.

•Társadalmunkban egyre fontosabb feladat a fogyatékkal 
élők elfogadása, befogadása.

•A program a mindennapok a segítségnyújtás az 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód témáit dolgozza fel 8  
speciális területen.

•A program az élményszerű tanulást a megtapasztalást 
támogatja.



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program 

Szájjal festés
Ezen állomás célja sérült, művészettel foglalkozó emberek társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítse, nehézségeik megismerése. 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program
 
Kerekesszék
Ismerkedés,beszélgetés baleset során mozgáskorlátozottá vált  fiatallal.
Próbáljuk meg beleképzelni magunkat az ő helyzetükbe és más 
szemszögből látni a világot.
 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program

Megtapasztalhatják a gyerekek milyen nehéz tájékozódni a világban 
autizmussal élőként.
 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program
Alternatív kommunikáció
Alternatív kommunikációra olyan esetekben lehet szükség, amikor 
valami agyi sérülés miatt akadályozottá válik a beszéd. Ez általában 
szorosan összefügg mozgáskorlátozottsággal,  értelmi  
akadályozottsággal. 

 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program

Bocsa
A bocsa négy végtagsérült kerekes székes emberek számára kifejlesztett 
sportág. Ügyességet és a kombinációs készséget igénylő játék.
 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program 

Hallás
A gyerekek a foglalkozáson megtanulhatják, hogyan kezeljék a siket 
embereket, ne legyenek zavarban, ha találkoznak velük, hogyan 
közelítsenek, mivel segítsenek nekik.

 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program 
Látás
Ezen a foglalkozáson a gyerekek ismereteket szerezhetnek arról, milyen is 
az élete egy vak embernek, vagy egy szürkehályoggal élő 
embertársuknak.

 

 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program 

 

 

 



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program 

 

 

 



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program

MEGISMERTÜK A NATIONAL INSTRUMENTS JÓ GYAKORLATÁT, MELYET 
ADAPTÁLTUNK ISKOLÁNKBA



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program

ÖNKÉNTES ÚTLEVÉL KÉSZÍTÉSE



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program

Nyílt nap Civil Szervezetek meghívásával
(2012. február 08.)

Ökológiai Int. a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány   Zöld Kapcsolat Egyesület



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program

Nyílt nap Civil Szervezetek meghívásával
(2012. február 08.)

Kék Vonal Komputer Klubház Vissza a Világba Ifjúsági Iroda



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program

Társadalmi hatások, eredmények

•DIÁKOK MEGTAPASZTALTÁK AZ EGYÜTTES MUNKA ÖRÖMÉT
•A SEGÍTÉS SZÉLES PALETTÁJÁT
•FEJLŐDÖTT KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGÜK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉGÜK
•MEGISMERTÉK A CIVIL SZERVEZETEK MUNKÁJÁTERŐSÖDÖTT A KÖZÖS 
KOOPERÁCIÓ, EGYÜTTMŰKÖDÉS
•AZ ÖNKÉNTES MUNKÁK SORÁN TÖBBEN ELISMERTÉK , HOGY TÖBB ILYEN 
KEZDEMÉNYEZÉSRE LENNE SZÜKSÉG
•EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT A KÉK VONAL KOMPUTER 
KLUBHÁZZAL 
•ÚJABB CIVIL SZERVEZET JELEZTE, HOGY SZERETNÉ EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL 
ERŐSÍTENI KAPCSOLATUNKAT



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program

Társadalmi hatások, eredmények

•ISKOLÁNK TANÁRAI ÉS DIÁKJAI 20 CIVIL SZERVEZETNÉL VÉGEZTEK 
ÖNKÉNTES MUNKÁT CSOPORTOSAN VALAMINT EGYÉNILEG

•ÖNKÉNTES ÓRÁK SZÁMA

PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN:
 - TERVEZETT ÓRASZÁM:  100 ÓRA
 - TELJESÍTETT ÓRASZÁM: 396 ÓRA

DIÁKOK KÖRÉBEN:
- TERVEZETT ÓRASZÁM:    200 ÓRA
 - TELJESÍTETT ÓRASZÁM: 975 ÓRA 

ARANY OKLEVELET KAPOTT : 3 FŐ
EZÜST OKLEVELET KAPOTT: 6 FŐ



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Önkéntes Program



„Ilyenek vagyunk”   -  Érzékenyítő program

Görlabda
Ebben a játékban az ép mozgású gyerekek is méltó ellenfélre találnak 
mozgáskorlátozott társaikban. 
 



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Mentor Program

A Mentor-programot a Jabil-tól vettük át jó gyakorlatként, és adaptáltuk
Mentor-tréning



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Mentor Program

12 mentor kiképzése megtörtént
Szakterületenkénti megoszlás:

Közismereti tanár: 4 fő
Szakoktató: 3 fő
Gyógypedagógus: 2 fő
Gyógyped.asszisztens: 2 fő
Gazdasági technikai dolgozók: 1 fő

Mentor-tréning



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Mentor Program

-beilleszkedési idő lerövidül

-szociális biztonság nő
-hatékony munkavégzés
-a kezdeti „kudarcok” elkerülése
-elégedettség a kolléga, 

intézmény, tanulók részéről
-folyamatos szakmai támogatás

-belső továbbképzés=megtakarítás
-elkötelezettség az intézmény iránt



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Mentor Program

Elégedettség:
Kollégák esetében:
Az elégedettség: 95 főből 89 fő adta le 
az elégedettségi kérdőívet, eredmény: 
95%
Mentorok esetében 100%
Mentoráltak esetében             100%



Jó gyakorlatok átvétele horizontális tanulással
Mentor Program

Társadalmi hatás, eredmény



Zöld akcióink
Munkabiztonság, megfelelő munkakörnyezet, energiafelhasználás

Cél: a tanulók és az iskolai dolgozók 
figyelmének felhívása öko-barát  
környezet kialakítása és az energiákkal 
való takarékoskodás segítése.

Társadalmi hatás, eredmények
-A rajzpályázatra 70 alkotás érkezett, 
ebből 19 került kiállításra
-A kiállítást 200 tanulónk tekintette 
meg
-A figyelemfelhívó matricák az 
intézmény területén kihelyezésre 
kerültek



Zöld akcióink
Gazdaságosság, felelős beszerzés, Zöld iroda

Cél: olyan cégek felkutatása, akik 
környezetbarát irodaszereket, és 
tisztítószereket forgalmaznak,  
„Zöld iroda”programba való 
belépés,akcióterv kidolgozása.  

Társadalmi hatások, eredmények
•12 takarítószer és 3 vegyszer 
cseréje megvalósult
•Vízfogyasztás csökkent 27 %-al
•Papírtakarékosság  KÖVET 
Egyesülettel való kapcsolatfelvétel



Zöld akcióink
Egészségtudatosság, témahét, biosarok kialakítása

Cél:  hogy megismertessük a 
tanulóinkat  a biotermékekkel, és 
ösztönözzük  ezek 
fogyasztására,használatára
 „Az  egészséges táplálkozás, 
egészségtudatos életre 
nevelés”című témahét megtartása.

Társadalmi hatások, eredmények
-Elkészült a „biosarok”
-A biosarokkal való elégedettség 
elérte a 90%-ot
-Megvalósult a témahét
-A témahéttel való elégedettség 
elérte a 90%-ot
-A témahéten résztvett tanulók 
száma meghaladta a 200 főt
-Két biotermesztővel vettük fel a 
kapcsolatot
-A témahét anyagából jó gyakorlat 
készült



Zöld akcióink
Egészségtudatosság, témahét, biosarok kialakítása



Zöld akcióink
„Bringázz a munkába”, kampány szervezése

Cél: az egészséges életmód  és a 
természet megismerésének 
,szeretetének  kialakítása.
Megvalósítása: körlevél küldése, az 
iskola dolgozóinak és tanulóinak, 
kampány plakátok kihelyezése 
épületenként. Mindhárom épület 
udvarán biztonságos 
kerékpártárolók megépítése.

Társadalmi hatások, eredmények

•Résztvevők 15 fő
•Bringázz a munkába plakát 
kihelyezése
•Résztvevők 16fő
• A résztvevők 91,5%-a sikeresnek 
ítélte meg az akciókat, érdekesnek 
tartalmasnak, nevelő hatásúnak 
találták.



Zöld akcióink
„Bringázz a munkába”, kampány szervezése



Zöld akcióink
„Kerékpárral az egerészölyv nyomában” kampány szervezése

A team feladata, az egészséges 
életmód  és a természet 
megismerésének ,szeretetének  
kialakítása, a biodiverzitás védelme, 
jelentőségének tudatosítása.

Társadalmi hatások, eredmények
-20 fő tanuló részt vett a 
madármegfigyeléseken
-Felvettük a kapcsolatot a Magyar 
Madártani Egyesülettel
-Madárhang megfigyelés
Résztvevők:41 fő amely 15 csapatot 
alkotott.



Zöld akcióink
„Kerékpárral az egerészölyv nyomában” kampány szervezése



Zöld akcióink
Gyógytea-napok

Célunk a gyógyteák megismerteté-
se, és gyógytea fogyasztási 
szokások kialakítása tanulóinknál. A 
figyelemfelkeltéshez szórólapokat,  
plakátokat készítettünk, és 
teakóstoló napot tartottunk .

Társadalmi hatások, eredmények
-Télen heti 3 , tavasszal heti 2 
gyógytea napot tartottunk
-A gyógyteákat saját, ill. városi 
rendezvényeken is terjesztjük
-A gyógytea-napokkal való 
elégedettség elérte a 95 %-ot



Zöld akcióink
Zöld technológiák (Gyógynövények termesztése, feldolgozása, értékesítése) 
zöld területek növelése, virágosítás

A team célja: Növelni a 
gyógynövényes ágyásokat és a 
virágos felületeket. 
A termesztésben biotechnológiákat 
alkalmazunk, vegyszert és 
környezetkárosító anyagokat nem 
használunk. A gyógynövényekből 
készült termékeinket iskolán belül 
gyógymasszázs,egészségmegőrzési 
rendezvények és iskolán kívül is mint 
pl. városi rendezvények, városunk 
lakói közt is terjesztjük.

Társadalmi hatások, eredmények
-A zöld területek 15 %-kal nőttek
-Környezetbarát technológiák 
alkalmazása
-Biológiai növényvédelem 
alkalmazása
-Gyógynövény termékek 
népszerűsítése  intézményi és 
városi szinten
-Kapcsolat az Ökológiai Intézet 
civil szervezettel



Zöld akcióink
Zöld technológiák (Gyógynövények termesztése, feldolgozása, értékesítése) 
zöld területek növelése, virágosítás



Zöld akcióink
Újrahasznosítás a szakmai képzésben a gyakorlati tanműhelyekben

Cél: megtalálni azokat az az 
újrahasznosítási lehetőségeket 
ahol még a selejt és hulladék 
anyagot is fel tudjuk használni.
A csoport kreativitásának 
köszönhetően csodálatos 
használati tárgyak és ruházat 
készült el az újrahasznosított 
illetve a hulladék anyagokból. 
Ezekből a tárgyakból állandó 
kiállítást rendeztünk,amely a 
későbbiekben mintaként szolgál.

Társadalmi hatás, eredmények

-A kiállítást bemutattuk a 
Művészetek Házában
-A tanulók 80,4 %-a megtekintette 
a kiállítást
-A dolgozók 96 %-a megtekintette 
a kiállítást 
-Összesen 433-an tekintették meg 
a kiállítást



Zöld akcióink
Újrahasznosítás a szakmai képzésben a gyakorlati tanműhelyekben



Forrásgondozás

Két bükki karsztforrás gondozását, 
megfigyelését, adatainak mérését 
vállaltuk diákjainkkal:
Szövetség- forrás
Helyiipari-forrás

Társadalmi hatás, eredmények
Miskolci Öko-Kör civil szervezettel 
partnerkapcsolat
20 fő diák vett részt a programban
Az elégedettség 90%-os volt
A mérések eredményeiről beszámoló 
készült 



Zöld akcióink
Újrahasznosítás (szelektív hulladékgyűjtés) 

Cél: az iskolai szelektív gyűjtés 
feltételeinek biztosítása. 

Társadalmi hatások, eredmények
-Felvettük a kapcsolatot az AVE 
Miskolc Kft-vel, így a jövőben 
iskolánk szelektív gyűjtőpont lesz
-Hulladékgyűjtő szigeteket 
alakítottunk ki
-Lehetőség van az italosdobozok, 
PET palackok zsugorítására
-Keletkezett hulladékaink 25 %- a 
szelektíven gyűjtött



Zöld akcióink
Újrahasznosítás (szelektív hulladékgyűjtés) 



Zöld akcióink
Zöld technológia (Komposztálás) 

A team feladata az iskola 
tanulóival, dolgozóval , a szülőkkel, 
az iskola környékén lakókkal 
,megismertetni a komposztálást. 
Komposztálási szokások kialakítása 
otthon.

Társadalmi hatások, eredmények

-A komposztálás iskolai körülmények 
között 100%-ban megvalósult
-Az iskola minden épületénél van 
komposztáló
-Kapcsolat az Ökológiai Intézet 
Alapítvánnyal,  akik segítségével 6 
városi családnál is elindult a 
komposztálás

A komposztáló edények 
megépítésével ,a komposztálás 
beindításával, kezdetét vette egy 
folyamat amely szervesen beépül 
az iskolai élet mindennapjaiba, és 
egyre szélesebb körökben terjed el 
az iskolán kívül is.



Zöld akcióink
Zöld technológia (Komposztálás) 



Dokumentumok, melyek kiegészültek a CSR területeivel

Pedagógiai Program 
Intézményi Minőségirányítási Program
Indikátorrendszer
Környezeti Nevelési Program
Egészségnevelési Program
Esélyegyenlőségi Terv
Továbbképzési Terv
Szervezeti és Működési Szabályzat
Munkaköri leírások
Anyaggazdálkodási Szabályzat
Beszerzési Szabályzat
Munkavédelmi Szabályzat
Energia Szabályzat
Házirend

CSR elemeinek, szellemének megjelenítése a tanügyi gazdasági és 
munkaügyi dokumentumokban a működés ill. a tanítás-tanulás szervezés 

folyamatában



•A 4 végrehajtott fejlesztési projekt által érintett CSR területek belekerültek 
a fontos stratégiai dokumentumokba, szabályzatokba, az elvek szintjétől 
egészen a gyakorlati alkalmazás szintjéig, így intézményi fenntarthatóságuk 
biztosított
•Civil szervezetekkel működünk együtt hosszabb távon, mely 
együttműködések túlmutatnak az iskola falain

•A projektek során több jó gyakorlat született, melyek a társadalmi 
felelősségvállalás terjedését, segítik
•Jó gyakorlatok átvételére került sor 

•A projektek megvalósítása során a mért elégedettségek átlaga 90%- körüli 
átlagot mutat mind az intézményi résztvevők, mind a külső résztvevők 
körében, ami azt mutatja , hogy a továbbiakban is igény van a társadalmi 
felelősségvállalás további fenntartására

•Következő önértékeléseinkben figyelembe vesszük a CSR területeit

•A CSR területei beépültek a szervezeti kultúrába

A CSR program fenntarthatósága



Köszönöm a figyelmet !
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