
Felhívás! 
 
 
 
 

Kedves Illéssy-s Diákok!  
Iskolánk ebben a tanévben is folytatja sikeres pályázatát  az Erasmus+ mobilitási projekt keretében.  
A pályázaton belül lehetőség van diákok számára KÜLFÖLDI szakmai gyakorlat megszerzésére! 
Fontosabb információk: 
 Érintett szakmák: cukrász, szakács, pincér, valamint vendéglátóipari szakgimnáziumi tanulók 
 Tervezett kiutazás: 2018. július 15. – augusztus 4. 
 Kiutazás időtartama: 3 hét 
 Utazás: repülőgéppel 
 Egy turnusban résztvevő tanulók létszáma: 12 fő 
 Célállomás: Barcelos, PORTUGÁLIA 
 A munkavégzés helyszíne, időbeosztása: a külföldi partnercég által szervezett 

vállalkozásoknál az ottani munkarendnek megfelelően. 
 Munkanyelv: angol 

 
A külföldi szakmai gyakorlatra a kiválasztás pályáztatás útján történik.  
Pályázni minden Illéssy-s diák pályázhat aki fent felsorolt szakmában tanul. 
 

A pályázat feltételei: 
 

Motivációs levél leadása!   (Adatlapot az iskola titkárságán lehet kérni!) 
Megjegyzés: az előző tanévben pályázatot benyújtó diákok kedvezményben részesülnek, DE nekik 
is ismételten be kell nyújtani a motivációs levelet. 

1. Ebben kérjük térjen ki, hogy szakmai készségek, tudás fejlesztését várja a programtól. 
2. Milyen történelmi, kulturális értékeket tekintene meg szívesen a célállomáson vagy annak 

környékén. 
A motivációs levél leadásának határideje: 2018. március 23. (péntek)    

 Szabó Károly projektmenedzser 
  

 



Felhívás! 
 
 
 
 

Kedves Illéssy-s Diákok!  
Iskolánk ebben a tanévben is folytatja sikeres pályázatát  az Erasmus+ mobilitási projekt keretében. 
A pályázaton belül lehetőség van diákok számára KÜLFÖLDI szakmai gyakorlat megszerzésére! 
Fontosabb információk: 
 Érintett szakmák: hegesztő, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos 
 Tervezett kiutazás: 2018. augusztus 12. – augusztus 25. 
 Kiutazás időtartama: 2 hét 
 Utazás: autóbusszal 
 Egy turnusban résztvevő tanulók létszáma: 12 fő 
 Célállomás: Drezda, Németország 
 Tervezett program: 1. hét hegesztési feladatok, 2. hét forgácsolási feladatok. Időbeosztás az 

ottani munkarendnek megfelelően. 
 Munkanyelv: német 

 
A külföldi szakmai gyakorlatra a kiválasztás pályáztatás útján történik.  
Pályázni minden Illéssy-s diák pályázhat aki fent felsorolt szakmában tanul. 
 

A pályázat feltételei: 
 

Motivációs levél leadása!   (Adatlapot az iskola titkárságán lehet kérni!) 
Megjegyzés: az előző tanévben pályázatot benyújtó diákok kedvezményben részesülnek, DE nekik 
is ismételten be kell nyújtani a motivációs levelet. 

1. Ebben kérjük térjen ki, hogy szakmai készségek, tudás fejlesztését várja a programtól. 
2. Milyen történelmi, kulturális értékeket tekintene meg szívesen a célállomáson vagy annak 

környékén. 
A motivációs levél leadásának határideje: 2018. március 23. (péntek)    

Szabó Károly projektmenedzser 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pályázati adatlap 
 
 
 

Tanuló neve:  ........................................................      osztálya: ..............................  

Tanuló telefonszáma: ………………… e-mail cím: ……………………………. 

Tanult szakma: .....................................................  

Tanult idegen nyelv: .............................................  

Motivációm leírása 

1. Milyen szakmai készségek, tudás fejlesztését várja a programtól? 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................   

2. Milyen történelmi, kulturális értékeket tekintene meg szívesen a célállomáson vagy annak 
környékén? 
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

          ___________________ 
tanuló aláírása 


