
 

 

 

Pályázati felhívás munkatársak számára háromhetes Portugál szakmai 

tanulmányút és tapasztalatcserére  

ERASMUS+ Szakképzési Mobilitási projekt keretében a Tempus 

Közalapítvány támogatásával 

 

A résztvevők programja: 

- Kezdő időpontja: 2018.05.18. 

- Záró időpontja:  2018.06.09. 

 

A projekt keretén belül a munkatársak háromhetes gyakorlaton vesznek részt 

Portugáliában Barcellos és Braga városában, az Escola Profissionalt de Braga, 

PROFITECLA, Escola Secundaria de Barcelos, Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave szakképző iskolákban szakmai tapasztalatokat szereznek. Továbbá 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) 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 megosszák a különböző elektronikus felületeken /honlap, 

facebook, EPALE (Európai Felnőttkori tanulás elektronikus platformja), e-Twining 

platform, pendrive, 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 

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? 

 

2. Nyelvi készség mérése interneten 

 

3.További csatolandó dokumentumok 

- tantestületi ajánlás 

- munkaközösségi ajánlás 

- vezetői javaslat 

- diákok javaslata 



 

 

Értékelés 

1) 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 

 

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) 

 


