
 

Tájékoztató 
 

hegesztő, burkoló, festő és villanyszerelő szakmát tanuló fiatalok három hetes 
németországi szakmai gyakorlata  

 
A Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola Eramus + program keretében 
2014/15 évben lehetőséget biztosít hegesztő (12 fő), burkoló (4 fő), festő (4 fő) és 
villanyszerelő (11 fő) szakmát tanuló fiatalok számára három hetes németországi 
szakmai gyakorlaton való részvételre. A projektet a TEMPUS Közalapítvány által 
koordinált Erasmus+ program 
(http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=11245) anyagi támogatásával 
valósítjuk meg. A három hetes gyakorlat 2015 februárjában valósul meg ( előreláthatólag: 
2015. február 01-21-ig) 
 
A gyakorlat helyszíne: Németország, Arnsbergi Kézműves 
kamara,http://bbz-arnsberg.de/  A gyakorlat résztvevői a projekt során tanműhelyekben 
gyakorlati képzésben vesznek részt. Elhelyezés helyben a kamara ifjúsági hotelében lesz 
2 ágyas szobákban. Ellátás: reggel, ebéd és vacsora a szállás menzáján.  
 
A részvétel feltételei: 
• megfelelő tanulmányi eredmény, 
• megfelelő szakmai orientáció (kozmetikus, fodrász vagy szépészet szakirány) 
• nyelvi és informatikai felkészítésen, csapatépítésen való részvétel (legalább 60%) 
• idegen nyelv alapszintű ismerete (aki német nyevvizsgával rendelkezik, annak nem kell 
nyelvi felkészítésre járnia),  
 
A résztvevőknek képesnek kell lenniük arra, hogy tanári útmutatásnak megfelelően adott 
szakmai feladatot el tudjanak végezni, segítséget tudjanak kérni amennyiben a 
feladatértelmezéssel gondjuk volt, tudjanak önállóan dolgozni és megfelelő szakmai         
elméleti kompetenciákkal rendelkezzenek. A részvétel másik fontos követelménye a         
legalább alapszintű német vagy angol nyelvtudás megléte. Ez két szempontból is           
nélkülözhetetlen. A résztvevőnek egyrészt a kinti oktatóval és társaikkal is tudniuk kell            
kommunikálniuk. Másrészt saját szabadidejükben önállóan kell elboldogulniuk idegen        
nyelvű környezetben. A program csak egy rövidebb német nyelvi felkészítést tud a            
projektben való részvételre kiválasztott fiatalok számára biztosítani (kiutazás előtti 1          
hónapban), éppen ezért a jelentkezőknek célszerű már bizonyos szintű idegen nyelvi           
alapismeretekkel kell rendelkezniük, ezért nagyon ajánlott az önálló nyelvi felkészülés. 
Az Erasmus+ Program által nyújtott támogatás: 
 
Az iskola az Erasmus+ Programot koordináló Tempus Közalapítvány pályázatán elnyert          
támogatási keretből finanszírozza a kiválasztott fiatalok külföldi szakmai gyakorlatának 
megvalósítását. Ez a gyakorlatot megelőző felkészítés, egyszeri ki- és hazautazás,          
valamint az utazások idejére érvényes biztosítás megkötése mellett a külföldi gyakorlat           
időtartama alatt bizonyos mértékű megélhetési költség-hozzájárulást is biztosít. Ezen         
összegből biztosítható a napi háromszori étkezés. 
 
 
A támogatás biztosítása érdekében a projektet koordináló valamint a projekt résztvevői a 
Tanulási megállapodás mellett Pénzügyi Szerződést is kötnek, amely a felek jogait és 
kötelezettségeit határozza meg. A megállapodás értelmében az Iskola a Tempus 
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Közalapítvány által megítélt támogatásból biztosítja a projekt költségeinek        
finanszírozását, a szakmai gyakorlat résztvevőjének pedig teljesítenie kell a vállalt          
kötelezettségeit, azaz a szakmai gyakorlat problémamentes elvégzését, valamint a         
projekt alatt napi rendszerességgel munkanaplót kell írnia, továbbá egy         
elégedettségi kérdőív kitöltését kell teljesítenie. A csoport prezentációt készít a          
gyakorlat eredményeiről és valamennyi tag részt vesz a projektet követően az           
eredmények terjesztésében. 
 
Pályázat:  
• motivációs levél 
• regisztráció a www.sziszszi.hu honlapon (teszt kitöltése menüpont) 
 
Pályázat beadásának határideje: 2014.11.01.  
 
 
Kelt.: Szeged, 2014.05.26.  
 
 
Németh-Szabados Klára 
pályázati koordinátor 
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sziszszi.hu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLcKsm1NVyhz3J9HdKgb-npDNNiA

