PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kézművesipari Szakgimnáziuma pályázatot ír ki a
2019/2020. tanévi Erasmus+ mobilitási programban való tanulói részvételre

A pályázat célja:
A projekt célja, hogy a résztvevő tanulók az itthon megszerzett szakmai tudásukat és ismereteiket a
fogadó intézményben és az általa szervezett gyakorlati helyeken kipróbálhassák, újabb ismeretekkel
bővíthessék. Célunk továbbá, hogy diákjaink megismerhessenek más technológiákat, más
szemléletmódokat a tapasztalat- és tudáscsere útján.
A pályázat tárgya:
A pályázat keretében 2019. október 06. és 2019. december 06. között, két hónap összefüggő
időtartamra lehet pályázni:
 a barcelonai La Industrial Escola d’ Art-ban letöltendő szakmai tanulmányútra
- a jó gyakorlatok átvételére, képzésben való részvételre,
- képzési célú szakmai találkozón, tréningen, kiállításon való részvételre.
Mire pályázhatnak a tanulók?
Az Erasmus+ program keretében a támogatottak képzési és megélhetési támogatásban részesülnek.
Az Erasmus+ támogatás a kiutazás és a szállás teljes költségét és a kinn tartózkodás „megélhetési”
költségeit részben fedezi, ezért szükség van egyéni anyagi hozzájárulásra is (költőpénz).
Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:
• az iskolával tanulói jogviszonyban van;
• ötvös illetve aranyműves szakon a 2019/2020. tanévben 14. évfolyamon, nappali
tagozaton vagy nappali rendszerű felnőttoktatásban vesz részt képzésben;
• angol és/vagy spanyol nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre,
• tanulmányi eredménye legalább 4,5;
• vállalja a nyelvi, kulturális, szakmai és informatikai felkészítésen való részvételt, összesen
maximum 9 alkalommal, alkalmanként 2-3*45 percben a kiutazást megelőző 1 hónapon
belül tanítási időn kívül (délután vagy hétvégén)
• a pályázati célkitűzésben és feladatokban leírtak megvalósítását (melléklet),
• vállalja a tanulmányút utáni disszemináció (tanulótársak, külső szakemberek)
megtartását.
• vállalja a szerződésben rögzített módon és határidőig a MobilityTool adatbázis résztvevői
kérdőívének kitöltését.
A pályázatban támogatást elnyerhetők maximális létszáma:
ötvös/aranyműves: 2 fő
Biztosítás: az utazás és a szakmai gyakorlat teljes időtartalmára az iskola biztosítást köt a
résztvevők számára, emellett az „Európai egészségbiztosítási” kártya kiváltása kötelező (ingyen
kiváltható az OEP-nél).

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni. A pályázat
benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13. (péntek) 12.00 óra. A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, zárt borítékban Marosi László munkaközösség vezetőnek. A borítékra rá kell
írni: „Erasmus+ pályázat - Barcelona”.

Pályázati dokumentumok:
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:
 kitöltött pályázati űrlap;
 pályázati szakmai dokumentáció (ld. melléklet).
A pályázati űrlap az ötvös szakmai munkaközösség vezetőnél vehető át. A hiányos, feltételeknek nem
megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat szeptember 16-ig az iskola által felállított szakmai bizottság bírálja el. A
pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
 a pályázó által benyújtott pályázati anyag igényessége,
 a pályázó motiváltsága a projektben való munkavégzésre.
A pályázatok elbírálásának speciális szempontjai:
 jelen pályázat nyertesei nem nyújthatnak be pályázatot a 2020 február-március időszakra
kiírásra kerülő müncheni tanulmányútra!
A támogatott pályázókkal az iskola Ösztöndíj szerződést köt.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Kovács Tünde igazgató nyújt további
felvilágosítást.

