
 

 

Pályázati felhívás munkatársak számára háromhetes Portugál 
szakmai tanulmányút és tapasztalatcserére 

ERASMUS+ rövid futamidejű szakképzési Mobilitási projekt 
keretében a Tempus Közalapítvány támogatásával 

 
 

A résztvevők programja: 

- Kezdő időpontja: 2022.09.24. 

- Záró időpontja: 2022.10.16. 
 
 

A project (Nemzetközi szakmai kreatív alkotó tevékenységek - Bolygónk és az 

emberek tiszteletében címmel) keretén belül a munkatársak háromhetes 

gyakorlaton vesznek részt Portugáliában Barcelos és Braga városában, ahol 

szakterületükön (Élelmiszeripar, Mezőgazdaság és erdészet, Fa és Bútoripar, 

Művészet, Kreatív -ágazat) szakmai tapasztalatokat szereznek - szerezhetnek, de 

önmagában a tapasztalás nem elég, azok tudatos feldolgozása szükséges. Ez pedig 

folyamatos reflexiót kíván a saját tevékenységre vonatkozóan. 

 



 

 

 

 

A tapasztalatokról, a munkavégzésről, a tanultakról, a tudásról a munkatársak napi 

rendszerességgel munkanaplót vezetnek, melyben rögzítik a tanulási 

eredményeket. 

A portugál szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat, tudást adaptált jó 

gyakorlatokat, módszereket különös tekintettel a tanulók munkaerőpiaci sikereire a 

szaktanári mobilitást követően beépítik, illetve továbbfejlesztik tanmeneteiket a 

tantárgyaik oktatására, melyet a szabadsav keretében tudnak oktatni. 

Megszerzett ismereteiket tudásukat a tanulási eredményeket „projektbe” foglalják, 

melyet konferencia workshop stb. keretében mutatnak be továbbá megosztják a 

különböző elektronikus felületeken /honlap, facebook, EPALE (Európai 

Felnőttkori tanulás elektronikus platformja), e-Twining platform, stb/ és utazást 

nem kívánó kooperatív projekteket valósítanak meg. 

Fő cél a tanulási eredmény alapú képzéstervezés és fejlesztés. A tanítási tanulási 

folyamatokban a tanulási eredmény alapú megközelítés, amely nem egyszerűen 

egy új technika, hanem olyan új szemlélet és gondolkodásmód, amely alapvetően 

átalakítja az intézmény oktatás világát.  

 

Munkaforma: 
 

Aktivitásra és közös munkára épülő saját élményű tanulás, 
egymástól való tanulás, közös gondolkodás és megbeszélés 

 

Cél: 

Új szakképzési rendszer tantervi szabályozását meghatározó tanulási 
eredmény alapú szemlélet és annak a mindennapi oktatói munkában 
való alkalmazási lehetőségeinek a megismerése, a projektoktatással 
kapcsolatos feladatok közös megbeszélése 



 

A beadandó pályázat követelményei 
 

Beadási határidő: 2022.08.24 14 óra 

A munkatársak az intézmény titkárságára benyújtott motivációs levéllel 

pályázhatnak. 

 
1. A motivációs levél 

 
 

a) formai elemei: terjedelem: egy A/4-es oldal 

magyar nyelvű pályázat 
 
 

b) tartalmilag a következő kérdések kifejtését várjuk el a 

pályázótól: Milyen céllal jelentkezik? 

Milyen belső erőforrással rendelkezik a háromhetes gyakorlat 

teljesítéséhez? Miért éppen ő legyen a kiválasztott, aki lehetőséget kap a 

kiutazásra? 

Miképpen tudja a kint szerzett tapasztalatait itthon kamatoztatni? 
 
 

2. Nyelvi készség mérése interneten 
 
 

3. További csatolandó dokumentumok 

- tantestületi ajánlás 

- munkaközösségi ajánlás 

- vezetői javaslat 

- diákok javaslata  



 

 Értékelés 

1) motivációs levél értékelése: 30 pont. Max. 5 pont adható az igényes, pontos, 
precíz, 

átlátható, logikailag megfelelően tagolt 

művekért kérdésenként max. 5 pont; az 

értékelés fő szempontjai: a válaszokból erős 

belső motiváció, elhivatottság érezhető, a 

pályázó megbízható, kitartó, türelmes, toleráns, 

alkalmazkodásra képes, aki megfelelően alá 

tudja támasztani kiutazásának indokoltságát 

 
2) nyelvi teszt értéklelése: max. 50 pont 

3) Ajánlásonként további max. 5-5 pont adható. 
 
 

A pályázó összesen 100 pontot érhet el. 
 
 

Az érdeklődők további kérdésekkel az alábbi személyekhez fordulhatnak: 

Lénárt Györgyné (igazgató - projekt koordinátor) 
Hollóné Kalász Mónika (projekt koordinátor) 

 


