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Az Erasmus+KA1 az Európai Unió programja, Magyarországon a program
megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja

Iskolánk ismét megnyerte ezt a pályázatot a 2018-2020-as tanévekre. A pályázattípus célja
a tanulók kompetenciáinak (tudásának, készségeinek és attitűdjeinek) támogatása a személyes
fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés
megkönnyítése érdekében.
A projektben való részvétel lehetőségét iskolánk 10-11. évfolyamos közgazdaság és
közlekedés-szállítmányozás logisztika ágazatos tanulói számára hirdettük meg. Az iskolai
honlapon és az épületben elhelyezett plakátokon tájékoztatást adunk a pályázás lehetőségéről.
A pályamunkák értékelése, tanulmányi eredményeik, nyelvi kompetenciájuk, szociális
készségeik alapján ill. az egyéni szociális helyzetüket figyelembe véve, tantestületi döntéssel
kerültek kiválasztásra a résztvevők. A kiválasztott tanulók iskolánkban további szakmai, nyelvi,
kulturális felkészítésen vettek részt. A három hetes szakmai gyakorlaton a tanulói csoportokat
1-1 kísérő tanár is mentorálja.
A projekt megvalósításának ütemterve










Pályázat meghirdetése a tanulók számára a kiutazók kiválasztása, felkészítésük
megkezdése
Egyeztetés a Fogadó intézményekkel a kiutazás időpontjáról, a szakmai gyakorlati
helyek véglegesítéséről, a konkrét elvárásokról
Kiutazások előkészítése (utazás, biztosítás, szállás, étkezés, szabadidős programok)
A külföldi szakmai gyakorlat lebonyolítása a szerződésben rögzítettek szerint
Munkanapló készítése a szakmai gyakorlatról a résztvevő diákok kötelezettsége a
támogatási szerződésben rögzítettek szerint.
Europass mobilitási igazolványok elkészítése
Monitoring tevékenység
Eredmények értékelése az egyéni értékelő lapok és a teljesítménymutatók alapján
Disszeminációs tevékenység, az eredmények értékelése, terjesztése.

Fogadó partnereink
Olyan partneriskolákat találtunk, ahol a szakképzés a mi iskolánk képzésével
összhangban van, kiegészíti azt.
Diákjaink az iskolákhoz közeli vállalatoknál végezhetik szakmai gyakorlatukat.
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A projekt eredményei
A mobilitást teljesítő tanulók
 szakmai tapasztalatokat szereznek nemzetközi környezetben
 Europass mobilitási igazolványt kapnak
 személyes, baráti kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a fogadó intézmény
diákjaival
 önálló idegennyelv-használatuk fejlődik
 multikulturális közösségeket, más kultúrákat ismernek meg
 betekintést nyernek más országok oktatási rendszereibe
 disszeminációk során alkalmuk van előadókészségük, kreativitásuk fejlődését
bemutatni
 az önértékelés során szakmai tudásuk, alkalmazkodó- és segítőkészségük és
önállóságuk fejlődéséről számolnak be.

Intézményünk
 jól működő nemzetközi partnerkapcsolatokat alakít ki
 kísérő tanáraink tanulmányozhatják más országok oktatási rendszerét, óralátogatások
során ott használt tananyagokat, tankönyveket ismerhetnek meg, módszertani
kérdéseket vitathatnak meg ottani kollégákkal
 a partner iskolákkal kialakított nagyon jó kapcsolat miatt további együttműködésre
számíthatunk

A két tanév során összesen 40 tanulónk vehet részt a projektben, félévente 10-10 diákunk
utazhat a két fogadó országba.
Az első mobilitás (2018. október-november) résztvevői sok élménnyel, tapasztalattal
gazdagodva már haza érkeztek. Beszámolójukat olvashatjátok a honlapunkon.
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