
 

 

 

Pályázati felhívás munkatársak számára háromhetes Portugál szakmai 

tanulmányút és tapasztalatcserére  

ERASMUS+ Szakképzési Mobilitási projekt keretében a Tempus 

Közalapítvány támogatásával 

 

A résztvevők programja: 

- Kezdő időpontja: 2019.09.20. 

- Záró időpontja: 2019.10.12. 

 

A projekt keretén belül a munkatársak háromhetes gyakorlaton vesznek részt 

Portugáliában Barcelos és Braga városában, az Emec Eto – Escola de Technológia e 

Gestao de Barcelos, Povoa de Varzim Escola Secundaria de Rocha Peixoto, Escola 

Profissionalt de Braga, Profitecla, Escola Secundaria de Barcelos, Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave szakképző iskolákban szakmai tapasztalatokat szereznek. 

Továbbá Padaria Independente (pék), Manuel Costa & Gomes,Lda (asztalos), Fabrika 

de Estofos João Lopes e Imão, Lda (kárpitos), Tulipa - Cerâmica Decorativa, Lda 

(fazekas), Agregado E Comérció De Produtos Agrícolas (parkgondozó), Martins 

Seguros (számítógépes adatrögzítő), Loja De Arranjos Maria Da Conceição Costa (női 

szabó), Mota & Ferreira Artes Gráficas (kézi könyvkötő) illetve gyakorlóhelyen 

teljesítik feladataikat. 

A tapasztalatokról, munkavégzésről a munkatársak napi rendszerességgel munkanaplót 

készítenek.  

A portugál szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat adaptált jó gyakorlatokat, 

módszereket az egyes hiányterületek részletes ismereteit, melyre a diákjainknak nagy 

szüksége lesz különös tekintettel a munkaerőpiacra, a szaktanári mobilitást követően 

beépítik, illetve továbbfejlesztik tanmeneteiket a tantárgyaik oktatására, melyet a 

szabadsav keretében tudnak oktatni. 

Megszerzett ismereteiket tudásukat „projektbe” foglalják, melyet konferencia 

workshop stb. keretében mutatnak be. 



 

 

Fő cél a hasznosítható tudás megosztása, egy színenergikus gondolkodás kialakítása, 

hogy az eredmények hogyan építhetők be más tevékenységbe illetve különböző 

tanulási formákba is. 

Az eredményeket 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. 

 

A beadandó pályázat követelményei 

A munkatársak az intézmény tagintézmény-vezetőjéhez 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 (tagintézmény-vezető) 

Hollóné Kalász Mónika (projekt koordinátor) 

 



 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

TANULÓK SZÁMÁRA HÁROMHETES PORTUGÁLIA SZAKMAI 

GYAKORLATRA 

ERASMUS+ Szakképzési Mobilitási projekt keretében a Tempus 

Közalapítvány támogatásával 

 

A résztvevők programja: 

- Kezdő időpontja: 2019.09.20. 

- Záró időpontja: 2019.10.12. 

 

A projekt keretén belül a diákok háromhetes szakmai gyakorlaton vesznek részt 

Portugáliában Barcelos és Braga városában: 

 

 NŐI SZABÓ: LOJA DE ARRANJOS MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA 

 PÉK: PADARIA INDEPENDENTE 

 ASZTALOS: MANUEL COSTA & GOMES,LDA 

 KÁRPITOS:VL ESTOFOS–FABRIKA DE ESTOFOS JOÃO LOPES E IMÃO, LDA 

 FAZEKAS: A TULIPA - CERÂMICA DECORATIVA, LDA 

 MEZŐGAZDASÁG - PARKGONDOZÓ: FERNANDO LAGE AVEZEDO 

 AGREGADO E COMÉRCIÓ DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ: MARTINS SEGUROS 

 KÉZI KÖNYVKÖTŐ: MOTA & FERREIRA ARTES GRÁFICAS,  R. DAS  

ARTES E OFÍCIOS 

gyakorlóhelyeken teljesítik feladataikat.  

A gyakorlati helyen való munkavégzésről a tanulók napi rendszerességgel, előre 

meghatározott szempontok alapján munkanaplót készítenek. A hétvégén pedig a fogadó 

intézmény szervezésében kulturális és szabadidős programokon vesznek részt. 

 



 

 

 

A BEADANDÓ PÁLYÁZAT KÖVETELMÉNYEI 

 

A diákok az intézmény tagintézmény-vezetőjéhez 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 könnyűipar, faipar, nyomdaipar, mezőgazdaság, informatika, népi kézműves, 

élelmiszeripari képzésben résztvevők nyári szakmai gyakorlati idejéből lehetőség 

szerint 1 hetet beszámítunk a külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért.  

A képzés résztvevőinek képzésük egy-egy részterületét projektmunka módszerével kell 

feldolgozniuk a portugál szakmai gyakorlaton és hazatérve prezentáció keretében 

mutatják be, ami az alábbi tantárgyak jegyeibe számít be súlyozottan. A tanulók által 

készített munkanapló is segíti az értékelést. 

MEZŐGAZDASÁG - PARKGONDOZÓ: Kertfenntartás gyakorlat, Termesztési ismeretek  

gyakorlat 

NŐI SZABÓ: Textiltermék készítése gyakorlat, Ruhaipari gyártáselőkészítés gyakorlat 

PÉK: Szakmai gyakorlat 1, Szakmai gyakorlat 2 

ASZTALOS: Faipari szakmai gyakorlat, Asztalosipari szerelési gyakorlat 

KÁRPITOS: Járművek kárpitozása gyakorlat, Kárpitozott termékek készítése, javítása  

gyakorlat  

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ: Irodai alkalmazások gyakorlata, Kommunikáció a 

 titkári munkában 

KÉZI KÖNYVKÖTŐ: Kézi könyvkötés gyakorlata, Gyártáselőkészítés gyakorlata 

FAZEKAS: Fazekas szakmai gyakorlat, Fazekas szakmai rajz, díszítő technikák gyakorlat 

 

A projekt résztvevőinek a gyakorlat sikeres elvégzését követően kiállítjuk az 

EUROPASS MOBILITÁSI IGAZOLVÁNY-t. 

 

Az érdeklődők további kérdésekkel az alábbi személyekhez fordulhatnak: 

Lénárt Györgyné (tagintézmény-vezető) 

Hollóné Kalász Mónika (projekt koordinátor) 
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