
ERASMUS + PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

SZAKKÉPZÉSI MUNKATÁRSAK KIVÁLASZTÁSA 

 

A tanulók értékelésében, kiválasztásában résztvevők köre: 

 Diák önkormányzat /DÖK/ 

 Munkaközösség vezetők 

 Tantestület 

 Projekt menedzsment 

 

Értékelés alapját szolgáló dokumentumok, tevékenységek: 

 Motivációs levél 

 Motivációs beszélgetés 

 Nyelvi teszt 

 

Az értékelésben résztvevők a meghatározott területek értékelését végzik el, majd 

az eredményeket továbbítják a menedzsment számára a végleges rangsor 

felállításához. 

Elérhető maximum pontszám: 100 
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DÖK 

 

SZAKKÉPZÉSI MUNKATÁRSAK ÉRTÉKELÉSE 

Értékelés szempontsora: 

 Elkötelezettség a társadalmi befogadás, inklúzió támogatásáért /2 pont 

 Munkaerő-piaci programok szervezése /1 pont 

 Iskolai ünnepségek szervezése /1 pont 

 Innovációkban, pályázatokban, projektekben valórészvétel /2 pont 

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés/2 pont 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, /2 pont 

 

Maximálisan 10 pont adható a pedagógusnak. 

 

Az értékelők a fenti szempontsor figyelembe vételével készítik el az értékelést. Ezt követően 

ajánlást tesznek pedagógusonként és konszenzuson alapuló döntést hoznak, melynek 

eredményei táblázatban kerülnek rögzítésre, melyet a menedzsment felé továbbítanak további 

felhasználásra. 

 

RANGSOR PEDAGÓGUS NEVE DÖK JAVASLAT   

   

 

  



MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK/SZAKKÉPZÉSI MUNKATÁRS 

 

Szakképzési munkatársak értékelése 

Munkaközösség vezetői javaslat tétel szempontjai: 

 Pedagógus szakmai munkája, felkészültsége /2 pont 

 Egyéni bánásmód érvényesülése, nevelő munkájában /2 pont 

 Integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység /1 pont 

 Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás /1 pont 

 Elkötelezettség – társadalmi és szakmai felelősségvállalás a társadalmi befogadásáért 

és szakmai fejlődésért 2 pont 

 Társadalmi felelősségvállalás (CSR) területén vállalt megvalósított feladatok /2 pont 

 

Elérhető: Max. 10 pont 

 

A munkaközösség vezetők a javaslattétel szempontsorának pedagógusonkénti jellemzése után 

táblázatban foglalja össze az értékelését. 
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MENEDZSMENT JAVASLAT TÉTEL/SZAKKÉPZÉSI MUNKATÁRS 

 

A MOTIVÁCIÓS LEVÉL értékelésének szempontjai: 

Max. 30 pont kapható a motivációs levélért, mely a következők szerint tevődik össze. 

Formai követelmények:  

 terjedelem: egy A/4-es oldal /3 pont 

 magyar nyelvű /3 pont 
 

Tartalmi elemek:  

Az alábbi kérdésekre kifejtett válaszok: 

 Milyen céllal jelentkezik? /6 pont 

 Milyen belső erőforrással rendelkezik a háromhetes gyakorlat teljesítéséhez? /6 pont 

 Miért éppen ő legyen a kiválasztott, aki lehetőséget kap a kiutazásra? /6 pont 

 Miképpen tudja a kint szerzett tapasztalatait munkájában kamatoztatni? /6 pont 
 

VEZETŐI JAVASLAT tétel szempontjai: 

 Intézményi innovációkban való részvétel /1 pont 

 Szaktárgyi, módszertani, pedagógiai felkészültség /1 pont 

 Az önfejlesztés igény megjelenése /1 pont 

 A tanulók és a szülők egyéni elvárásainak való megfelelés /1 pont 

 Pedagógus munkájának eredményessége/1 pont 

 Csapatban való együttműködés /1 pont 

 

Elérhető: Max. 5 pont 

 

NYELVTUDÁS – nyelvi teszt eredménye 

A nyelvi teszteket a szaktanárok értékelik, a pontozás alapját a pedagógus által megírt nyelvi 

tesztek eredménye adja. Az elért %-os eredményeket a szaktanár bocsájtja a menedzsment 

részére további feldolgozásra.  

Elérhető: Max. 35 pont 

 

Nyelvi teszt bemeneti mérés eredményei  

% 

100-81 35 pont 

80-71 30 pont 

70-61 25 pont 

60-51 20 pont 

50-41 15 pont 

40-0 0 pont 

 

  



TANTESTÜLETI AJÁNLÁS /szakképzési munkatárs 

 

Tantestületi értekezleten az alábbi szavazólapon tesznek javaslatot szakképzési munkatárs 

mobilitására. 

ERASMUS+ Szakképzési Mobilitási pályázat 

Támogatod a kolléga mobilitásban való részvételét? Tegyél X-et a megfelelő rubrikába! 

SSZ. PÁLYÁZÓ NEVE IGEN NEM 
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A szavazatok eredményét a menedzsment összesíti.  

 

Tantestületi ajánlás eredményei  

% 

100-91 10 pont 

90-81 9 pont 

80-71 8 pont 

70-61 7 pont 

60-51 6 pont 

50-41 5 pont 

40-31 4 pont 

30-21 3 pont 

20-11 2 pont 

10-0 1 pont 
 

 


