Az Erasmus+ az Európai Unió új programja, pályázati lehetőség a szakmai alapképzésben részt vevő
tanulók európai uniós munkahelyi szakmai gyakorlaton való részvételére.
Célja a tanulók tudásának, készségeinek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és
az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése terén. A projekt futamideje 2 év.

Iskolánk ez évben megnyerte a kiírt pályázatot. A 2014/15-ös, illetve a 2015/16-os tanévben
iskolánkból összesen 28 tanuló utazhat 3 hetes külföldi szakmai gyakorlatra.
Nyertes projektünk címe: „Kereskedelmi, gazdasági szolgáltatási gyakorlati kompetenciák fejlesztése
európai uniós szakmai gyakorlat során”
Fogadó partnereink
SAMI EDU Savonlinna szakközépiskola Kelet-Finnország regionális intézményeként nagyobb terület
szakképzési igényeit elégíti ki. Az ehhez szükséges, kellő számú férőhelyet biztosító diákszállóval
rendelkezik. Jelenleg a tanulók száma 2200, üzleti és közigazgatási, turizmus, vendéglátás és belföldi
szolgáltatások ágazatokon folyik.
Lycée Jean Monnet Szakközépiskola fő szakirányai kereskedelem-marketing, üzleti menedzsment. Az
iskola Franciaországban, Yzeure-ben található Vichyhez közel. Az iskola marketing - irodai munkaelektrotechnika, ipari karbantartás, vendéglátás, üveg-, és vasmegmunkálás képzést nyújt
tanulóinak. Az iskola tanulói létszáma 1200, rendelkeznek bentlakásos lehetőséggel is.
A Beruflichen Schulen Schwalmstadt szakképző iskola Németországban, Hesse tartományban
található. Jelenleg mintegy 1200 diák tanul az iskolában a különböző szakmákban (banki, ipari,
kiskereskedelmi és IT) három éves duális képzésben. Két nap iskolába járnak, három napot pedig
gyakorlati képzésen vannak, az iskolához közeli vállalatoknál dolgoznak.
Olyan partneriskolákat találtunk, ahol a szakképzés a mi iskolánk képzésével összhangban van,
kiegészíti azt.
A projektben való részvétel lehetőségét iskolánk kereskedelmi és közgazdasági ágazatos
szakközépiskolai, ill. a logisztikai ügyintéző szakon szakképző évfolyamos tanulók számára hirdetjük
meg.
A résztvevők kiválasztásának módja:
A tanulók megadott határidőig pályázhatnak a programban való részvételre. Az iskolai honlapon, az
épületben elhelyezett plakátokon és osztályfőnöki órákon tájékoztatást adunk a lehetőségről.
A pályázat sikeressége, továbbá szaktanári javaslat, tanulmányi eredményeik, nyelvi
kompetenciájuk, szociális készségeik alapján, ill. az egyéni szociális helyzetüket figyelembe véve,
tantestületi döntéssel kerülnek kiválasztásra a résztvevők.
A kiválasztott tanulók iskolánkban szakmai, nyelvi, kulturális felkészítésen vesznek részt,
megismerik a kiutazás és a program részleteit.

A gyakorlat során a diákok számára kötelező egy munkanapló elkészítése.

A projekt megvalósítására ütemterve:
1. Támogatási szerződés megkötése Tempus Közalapítvánnyal
2. Pályázat meghirdetése a tanulók számára, a kiutazók kiválasztása, felkészítése.
3. Egyeztetés a Fogadó intézményekkel a kiutazás konkrét ütemtervéről, a szakmai gyakorlati helyek
véglegesítéséről, a konkrét elvárásokról, együttműködési megállapodások megkötése.
4. Kiutazások előkészítése (kiutazási támogatás igénylése, utazás, biztosítás, szállás, étkezés,
szabadidős programok megszervezése).
5. A külföldi szakmai gyakorlat lebonyolítása.
6. Munkanapló készítése a szakmai gyakorlatról a résztvevő diákok kötelezettsége a támogatási
szerződésben rögzítettek szerint.
7. Az Europass mobilitási igazolványok kiállíttatása.
Monitoring tevékenység, folyamatos kapcsolat tartás a projekt koordinátorok feladata.
8. Eredmények értékelése az egyéni értékelő lapok és a teljesítménymutatók alapján, az időközi és a
záró beszámolók elkészítése a Támogatási szerződésben foglalt határidőre.
9. Disszeminációs tevékenység, az eredmények terjesztése

Kiutazások célországai és időpontjai:
Finnország

2015 február-március

4 tanuló

Franciaország

2015 április

5 tanuló

Németország

2015 április-május

5 tanuló

Franciaország

2016 január

5 tanuló

Németország

2016 január-február

5 tanuló

Finnország

2016 február-március

4 tanuló

