A Magyar Szakképzési Társaság
A Magyar Szakképzési Társaság 1989-ben alakult.
1998 óta közhasznú társaságként, független szakmaitársadalmi egyesületként, társadalmi ellenırzést
gyakorló szervezetként vállal szerepet a szakképzés
fejlesztésében,
a
szakképzési
hagyományok
ápolásában, a hagyományteremtésben, a korszerő
munkakultúra terjesztésében. Érdek-képviseleti
tevékenysége során részt vesz a szakmai képzést
érintı oktatáspolitikai döntések elıkészítésében.
Rendszeresen kezdeményezi szakmai fórumok,
továbbképzések és tanulmányutak szervezését, és
széles körő hazai és nemzetközi kapcsolatok
ápolását, továbbfejlesztését.

bizonyítványt, szakképesítést szereztek. A csoport
oktatói nagy hangsúlyt fektettek az elméleti oktatás
mellett a gyakorlati tudás, a szakmai ismeretek,
jártasságok átadására.
A ’Másképp Mester’ Tagozat mára az érintett szülık
mellett számos szakemberrel bıvült: tagjai között
vannak szakoktatók több szakma képviseletében,
pedagógusok, gyógypedagógusok, stb., s a kezdeti
törekvések is kiegészültek, átalakultak.

Számukra a klasszikus, frontális módszerekkel
történı elmélet-központú oktatás nem megfelelı,
szakmatanulásuk nem eredményes, a tanulási
folyamat nem sikeres. Viszont a gyakorlatra épülı,
kiscsoportos formában történı oktatás segítségükre
lehet abban, hogy elsajátítsák egy-egy szakma
fogását és megtanulják a minıségi munkavégzést, az
eladható
termékek
készítését,
az
egyéni
képességekhez, készségekhez alkalmazkodva.
A ’Másképp Mester’ tagozat eredetileg azért jött
létre, hogy támogassa a fogyatékos emberek
szakképzését. Mára azonban szükségessé vált az is,
hogy segítse a pályaválasztásukat, felkarolja a
felnıtt korú, de tanulni vágyó fogyatékosokat,
továbbá összefogja azokat a szakembereket, akik a
sérült fiatalok és felnıttek szakképzését felvállalják.

Az MSZT taglétszáma a Társaság megalakulása óta
dinamikusan növekszik. Az évek során a
Társasághoz több száz egyéni, iskolai és egyéb
intézményi, illetve vállalkozói tag csatlakozott. A
Társaság funkcionális és területi tagozatokat
mőködtet.

A ’Másképp Mester’ Tagozat története
A ’Másképp Mester’ Tagozatot 10 évvel ezelıtt - az
MSZT tagozataként - a Down Alapítvány
klienseinek szülei hozták létre, hogy értelmi
fogyatékos gyermekeik szakmatanulását támogassák.
A Tagozat megalakulását követıen a MIOK József
Nádor Gimnázium és Szakképzı Iskolával
együttmőködve a Down Alapítvány 12 downszindrómás fiatalja két évig tartó, félig integrált
szakképzésben vett részt. Hatalmas eredményként
értékelhetı, hogy a sérült fiatalok a bırtárgykészítı
szakmát nappali tagozaton, külön osztályban, de ép
társaikkal közös iskolában tanulták, s OKJ-s

Képzési lehetıségek

A ’Másképp Mester’ Tagozat
célja, tevékenysége
A Down Alapítvány szakképzés projektjének
létrehozásával az volt az érintett szülık célja, hogy
gyermekeik, a fogyatékos fiatalok, felnıttek
iskolarendszerő képzésben vegyenek részt, és olyan
szakmát sajátítsanak el, amely a késıbbi
megélhetésük alapja lehet. A szakmatanulás pedig
oly módon, olyan iskolai keretek között történjen,
ahol a fiatalok integráltan, kortársaikkal együtt
fejlıdhetnek.
A Tagozat névválasztása tudatos volt, a ’Másképp
Mester’ kifejezi azt, hogy az értelmi fogyatékos
emberek a hagyományos oktatástól eltérı módon,
másképpen tudnak a szakmájuk mesterévé válni.

A Down Alapítvány és a József Nádor Speciális
Szakiskola
együttmőködésében
indított
szakképzések értelmi fogyatékos kliensek részére:
-

bırtárgy-készítı rész-szakképzés: 2 éves
képzés, esti és nappali tagozaton végezhetı,
OKJ-s végzettséget adó képzés; a fejlesztı
gyakorlati oktatás a Down Alapítvány
mőhelyeiben zajlik; a mőhelyekben védett
munkahelyen fizetésért dolgozhatnak a
szakképzett kliensek

-

kerti munkás és parkgondozó részszakképzés: 2 éves képzés, esti tagozaton
végezhetı, OKJ-s végzettséget adó képzés; a
fejlesztı gyakorlati oktatás a Down
Alapítvány intézményeiben zajlik

-

konyhai kisegítı rész-szakképzés: 2 éves
képzés, esti tagozaton végezhetı, OKJ-s
végzettséget adó képzés; a fejlesztı
gyakorlati oktatás a Down Alapítvány
tankonyhájában történik.

A szakképzés növeli az esélyegyenlıség mértékét és
megalapozza a sérült fiatal ill. felnıtt önálló
életvitelének kialakítását.
A képzési program biztosítja az élethosszig tartó
tanulást, a fejlıdést az értelmi fogyatékos személyek
esetében is.
Az oktatás a sajátos nevelési igényő tanulók részére
adaptált képzési program alapján történik, amely a
József Nádor Speciális Szakiskola által kidolgozott
helyi tananyagot tartalmazza.
Az oktatásban enyhe- és középsúlyos sérült fiatalok
vesznek részt, osztályonként 12 fıvel.
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