
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. november 23. és december 13. között, három hét összefüggő 

időtartamra lehet pályázni: 

 a müncheni partneriskolánkban letöltendő szakmai tanulmányútra 

- a jó gyakorlatok átvételére, képzésben való részvételre, 

- képzési célú szakmai találkozón való részvételre. 

 

Mire pályázhatnak a tanulók? 

Az Erasmus+ program keretében a támogatottak képzési és megélhetési támogatásban részesülnek. 

Az Erasmus+ támogatás az utazás és a szállás teljes költségét, 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; 

• fotográfus és fotótermék kereskedő szakon 14. évfolyamon vesz részt képzésben; 

• angol és/vagy német nyelvtudása alkalmassá teszi a programban való részvételre, 

• tanulmányi eredménye legalább jó (4), 

• vállalja  

- a pályázati célkitűzésben és feladatokban leírtak megvalósítását, 

- a kinn tartózkodás ideje alatt Munkanapló vezetését, melyet képes beszámolóval 

kiegészítve a tanulmányút befejezése után max. 2 héttel a projekt koordinátornak 

átad, 

- az Erasmus+ pályázati rendszer elektronikus dokumentáció határidők betartásával 

való vezetését, 

- a tanulmányút utáni disszemináció (tanulótársak, külső szakemberek) megtartását, 

- a nyelvi- és életviteli felkészítőn való hiányzásmentes, aktív részvételt. 

 

A pályázatban támogatást elnyerhetők maximális létszáma: 

 

fotográfus és fotótermék kereskedő tanuló: 4 fő 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 

A pályázatot a pályázati kiírás alapján a pályázati Jelentkezési lap kitöltésével kell elkészíteni. A 

pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 11. 12.00 óra. A pályázat benyújtásának módja: 

személyesen, zárt borítékban az iskola titkárságán. A borítékra rá kell írni: „Erasmus+ pályázat”.  

 

Pályázati dokumentumok: 

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat: 

 kitöltött pályázati Jelentkezési lap; 

 motivációs levél. 



A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, aláírással ellátva kell 

beadni. A Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról (www.kezmuveskepzo.hu). A hiányos, 

feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban 

elfogadni.  

 

A benyújtott pályázatok értékelése: 

A benyújtott pályázatokat 2019. november 13-áig, 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: 

 a pályázó hiányzási óraszáma nem haladja meg a jogszabályban meghatározott maximális 

keretet. 

 

A támogatást nyert pályázókkal az iskola Ösztöndíjszerződést köt. 

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Komáromi Özséb gyakorlati oktatásvezető, 

Must Gabriella igazgatóhelyettes, Kovács Tünde igazgató nyújt további felvilágosítást. 

 

http://www.kezmuveskepzo.hu/

