
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

TANULÓK SZÁMÁRA HÁROMHETES PORTUGÁLIA 
SZAKMAI GYAKORLATRA 

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 projekt (Nemzetközi szakmai kreatív alkotó tevékenységek - Bolygónk és az 
emberek tiszteletében címmel) keretén belül a diákok háromhetes szakmai 
gyakorlaton vesznek részt Portugáliában Barcelos és Braga városában - 
szakmájukban: 

 ASZTALOS

 PÉK - CUKRÁSZ

 KERTÉSZ

 BŐRTERMÉKKÉSZÍTŐ

 NÉPI KÉZMŰVES/FAZEKAS

 NYOMDÁSZ 

 DIVATSZABÓ

 FAZEKAS

a nyílt munkaerőpiacon szakmájuknak megfelelő munkahelyeken, cégeknél teljesítik 

feladataikat. 
A munkahelyen való munkavégzésről a tanulók napi rendszerességgel, előre 

meghatározott szempontok alapján munkanaplót készítenek a képesség - tudás - 
attitűd - felelősség tükrében. A hétvégén pedig a fogadó intézmény szervezésében 

kulturális és szabadidős programokon vesznek részt. 
A megszerzett ismereteket, tudást, tanulási eredményeket projektekbe foglalva 

mutatják be iskolai - városi szinten lehetőség szerint országos szinten is. 



 

A BEADANDÓ PÁLYÁZAT KÖVETELMÉNYEI 
 
 

Beadási határidő: 2022.08.24 14 óra 
 

A diákok az intézmény titkárságára benyújtott motivációs levéllel pályázhatnak. 

 
Motivációs levél 

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

magyar nyelvű 

kézzel írt 

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? 

 
 Motivációs interjú 

 
A pályázatok beadását követően motivációs interjú során kell 

bizonyítaniuk rátermettségüket. 

 Szituációs gyakorlat 
 

A pályázók szituációs gyakorlatok keretén belül bizonyítják majd 

rátermettségüket. Tesztek 

A tanulók teszteket töltenek ki és adnak számot idegen nyelvi és szakmai tudásukról. 
  



 

ÉRTÉKELÉS 
 
 

Motivációs levél értékelése: 20 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 

 
A motivációs interjún szerezhető maximális pontszám: 10 

pont A nyelvi tesztek maximális pontszáma: 15 pont 

A szakmai tesztek maximális pontszáma: 15 pont 

Szituációs gyakorlatokon szerezhető maximális pontszám: 15 pont 
 
 
 

TOVÁBBÁ BESZÁMÍTÁSRA KERÜLNEK MÉG 
 
 

Tantárgyi és verseny eredmények maximális pontszáma: 15 

pont Tanári ajánlások maximális pontszáma: 5 pont 

Diákönkormányzat ajánlása: 5 pont 
 
 

A fent említettek alapján a pályázó összesen 100 pontot érhet el; hátrányos helyzet 

igazolása esetén maximum 105 pontot.  



 

A KÜLFÖLDI GYAKORLAT ITTHONI BESZÁMÍTÁSA 
 

A kreatív - nyomdász, divatszabó, fa és bútoripar - asztalos, mezőgazdaság - 

kertész, művészet – népi kézműves/fazekas, élelmiszeripar - pék-cukrász ágazati - 

szakmai képzésben résztvevők nyári szakmai gyakorlati idejéből lehetőség szerint 

1 hetet beszámítunk a külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért. 

A képzés résztvevőinek képzésük egy-egy részterületét munkaerőpiaci 

projektmunka módszerével kell feldolgozniuk a portugál szakmai gyakorlaton és 

hazatérve prezentáció keretében mutatják be, ami a gyakorlati tantárgyak (félévi-

évvégi) jegyeibe is beszámít súlyozottan. A tanulók által készített tanulási 

eredményeket is bemutató munkanapló is segíti az értékelést. 

 
 
 

A projekt résztvevőinek a gyakorlat sikeres elvégzését követően kiállítjuk az 

EUROPASS MOBILITÁSI IGAZOLVÁNY-t. 
 
 

Az érdeklődők további kérdésekkel az alábbi személyekhez fordulhatnak: 

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

 


