
 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum pék és cukrász oktatói Erasmus+ 

szakmai továbbképzésen vettek részt Dániában. 

A Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium,  

a Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola 9 

oktatója, a Kemence Pékség meghívott munkatársa és a EUROSKILLS 2023 pék versenyzője 

2022.08.01-06. között Dániában, Zealand Business Collage intézményben fejlesztették szakmai és 

nyelvi készségeiket. 

Az Erasmus+ szakképzési mobilitási projektekben lehetőség van szervezett továbbképzésen részt 

venni, így a centrum munkatársai között meghirdetésre került a ZBC által szervezett: „Bakery and 

pastry” szakmai program, melyre 11 kolléga utazhatott ki Ringsted városába.  

A résztvevők beszámolóiból és személyes élményeiből is egyértelmű, hogy a program sikeres volt és 

sikerült új technikákat, technológiákat elsajátítani, ezen kívül megismerkedhettek a dán élelmiszeripari 

sajátosságokkal is. 

„Modern digitális eszközök használata megkönnyítette a munkát, mert kivetítőn több helyen nézhető 

volt, amit a tanári asztalon mutatott az oktató.” – Szabó Orsolya 

A projekt egyik legfontosabb hozadéka természetesen az, hogy az elsajátított jó gyakorlatokat hogyan 

lehet a hazai oktatásban jól kamatoztatni. 

„A tanulási eredmények jól alkalmazhatók az oktatás területén, gyakorlati foglalkozásokon. Más 

országok hagyományos termékeinek elkészítése, a tanulók szakmai és személyi fejlődését biztosítja.” – 

Stark Ernőné 

Természetesen a szakmai program mellett a résztvevők megismerkedhettek a dán kultúrával, így 

meglátogatták Koppenhága városát és Ringsted látványosságait is. Az Erasmus+ program egyik kiemelt 

területe a környezeti tudatosság, melyre számos hasznos ötletet gyűjthettek a mobilitási programban 

résztvevők. 

„Kimagasló és példaértékű volt számomra a hulladékok szelektív gyűjtése, válogatása. A tanulók 

környezettudatos nevelése, üzem, személyi higiénia, az eszközök higiénikus tárolása, telefon 

fertőtlenítése.” – Gábor László 

A centrum a továbbiakban is tervezi hasonló programok megvalósítását, mely segíti a Közép-

magyarországi Agrárszakképzési Centrum stratégiai irányelveit, többek között a munkaerőpiaci 

elvárásoknak megfelelő, korszerű szakképzés biztosítását, illetve az élethosszig tartó tanulás 

támogatását. 

 



A projekt a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum, Erasmus+ 2021-1-HU01-KA121-VET-

000007347 szakképzési akkreditációs pályázatának köszönhetően valósulhatott meg. 

Képek: https://drive.google.com/drive/folders/1xjNmg-InhP5LYE729npL9Z-lW9XakkS8?usp=sharing 

SAJTÓKAPCSOLAT:  

Tóth Judit Emma 
nemzetközi koordinátor 
E-mail: toth.judit.emma@kmaszc.hu 
Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum 
1062 Budapest, Andrássy út 63-65., Hungary 
Facebook: kmaszc  I  Instagram: kmaszc  I  web: www.kmaszc.hu 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xjNmg-InhP5LYE729npL9Z-lW9XakkS8?usp=sharing
http://Facebook:%20kmaszc
https://www.instagram.com/kmaszc/
http://www.kmaszc.hu/
http://www.kmaszc.hu/

