Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Pályázati felhívás tanulók számára háromhetes Portugália szakmai
gyakorlatra
ERASMUS+ Szakképzési Mobilitási projekt keretében a Tempus
Közalapítvány támogatásával

A résztvevők programja:
-

Kezdő időpontja: 2017.09.09.
Záró időpontja: 2017.09.30.

A projekt keretén belül a diákok háromhetes szakmai gyakorlaton vesznek részt
Portugáliában Barcelos és Braga városában. Carpintaria Aires, Lda (asztalos),
Geraldino Figueiras Miranda, Lda. (asztalos), Carlos-Estofador (kárpitos), Fábrica de
Estofos Joao Vale Lopes & Irmaos Lda (kárpitos), Modatex (textil), Abilhetey –
Indústria Textil, Lda (textil), Camara Municipal de Barcelos (parkgondozó), Garden
Design

(parkgondozó),

Pastelaria

Santa

Eugenia

(pék),

Siemens

Portugal

(kerékpárszerelő) 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.
A motivációs levél

a) formai elemei:

terjedelem: egy A/4-es oldal
magyar nyelvű
kézzel írt pályázat
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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?
A pályázatok beadását szóbeli meghallgatási követi.
A személyes elbeszélgetés elemei
A pályázók idegen nyelni és társas készségeik színvonaláról szituációs gyakorlatok és
tesztek során adnak tanúbizonyságot, szakmai területen teszt kitöltésével és magyar
nyelvű motivációs interjú során kell bizonyítaniuk rátermettségüket.
Értékelés
a) a motivációs levél értékelése: 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
b) a személyes elbeszélgetés kitöltött tesztek értékelése:
a motivációs interjún legfeljebb 10 pont szerezhető,
a nyelvi, szakmai területeken /tesztek, tantárgyi és
verseny eredmények/, és a szituációs gyakorlatok
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során mutatott teljesítményért max. 15-15 pont
adható

Továbbá beszámításra kerülnek a tanári és diákönkormányzat számszerűsített
javaslatai is, melyekre javaslatonként +5 pont adható.
A fent említettek alapján a pályázó összesen 100 pontot érhet el; hátrányos helyzet
igazolása esetén maximum 105 pontot.
Várjuk a hátrányos helyzetű diákok jelentkezését is.
Hátrányos helyzetűnek számít az a szakmai alapképzésben részt vevő fiatal:
aki a 1993. évi LXXIX. Tv. 121. § (1)/14. szerint hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű tanuló, gyermek;
aki a 2001. évi XXXVII. Tv. 8. § (4) bekezdése szerint ingyenes tankönyvre jogosult;
aki egyedülálló szülő nevel;
aki árvaellátásban részesül;
aki az 1998. évi XXVI. Tv. 4. § a. pontja szerint fogyatékos személy;
a családba fogadtak;
átmeneti nevelésbe vettek;
ideiglenes hatállyal elhelyezettek;
utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülnek;
aki speciális étkezési igényű;
aki hátrányos helyzetű településen él.
E tanulók az értékelés során 5 többletpontot kapnak.
A külföldi gyakorlat itthoni beszámítása
A könnyűipar, faipar, közlekedés,

mezőgazdaság, élelmiszeripari képzésben

résztvevők nyári szakmai gyakorlati idejéből lehetőség szerint 1 hetet beszámítunk a
külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért. Továbbá a képzés résztvevőinek képzésük
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egy-egy részterületét projektmunka módszerével kell feldolgozniuk a portugál szakmai
gyakorlaton és hazatérve bemutatniuk prezentáció keretében. A tanév végi értékelés
kialakításánál a II. félév osztályzatban a:
PARKGONDOZÓ: Kertfenntartás gyakorlat, Termesztési ismeretek gyakorlat
TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ:Textiltermék készítése gyakorlat, Ruhaipari
gyártáselőkészítés gyakorlat
PÉK: Szakmai gyakorlat 1, Szakmai gyakorlat 2
KERÉKPÁRSZERELŐ: Kerékpár karbantartási ismeretek, Kerékpár szerkezeti ismeretek
ASZTALOS: Faipari szakmai gyakorlat, Asztalosipari szerelési gyakorlat
KÁRPITOS: Járművek kárpitozása gyakorlat, Kárpitozott termékek készítése, javítása
gyakorlat tantárgyakban súlyozottan számít az elkészített projektmunka értékelése.

A tanulók által készített munkanapló is segíti az értékelést.
A projekt résztvevőinek a gyakorlat sikeres elvégzését követően kiállítjuk az Europass
mobilitási igazolványt.
Az érdeklődők további kérdésekkel az alábbi személyekhez fordulhatnak:
Lénárt Györgyné (tagintézmény-vezető)
Hollóné Kalász Mónika (projekt koordinátor)

