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A projekt fő célkitűzései: 

1. A gazdasági angol nyelvtudás fejlesztése.  

2. Gyakorlati tapasztalat biztosítása a gazdaságtan területén. 

3. A tanárok tudásának és készségeinek fejlesztése  

 

A pályázat tevékenységei:  

a. A szakképzésben tanulók rövid távú mobilitása  

b. A tanárok tanfolyamokon és képzésben való részvétele 

 

Kihatás, eredmények: 

 A gazdasági osztályok tanulói egy olyan mobilitáson vehetnek részt, amelynek fő célja az 

angol nyelvű kommunikációs készségek, a vállalkozói készség, a csapatszellem és a szociális 

érzékenység fejlesztése. A beválogatott jelentkezők részt fognak venni a fogadó intézmény által 

szervezett háromhetes mobilitáson, amely a közgazdaságtan témakörében releváns témákkal, 

specifikus angol terminológiával, hatékony kommunikációval és gyakori munkahelyen előforduló 

szituációkkal állítja szembe a diákokat. A pályázat/progrm középpontjában a szakmai tudás beépítése 

és a nyelvi készségek fejlesztése áll, ennek következtében a résztvevők hatékonyabban fognak 

kommunikálni a közgazdaság területén végzett munkában.  

 Ebben a mobilitásban a gazdasági szakosztály 10., 11.és 12. osztályos tanulói vehetnek részt.  

A mobilitás az iskolán belüli vagy a helyi vállalatoknál szervezett gyakorlat helyett a formális oktatás 

által kínált nonformális és informális oktatáson keresztül történő kiegészítést szolgálja majd, ami 

gyakorlati tapasztalatok megszerzését eredményezi a saját tanulmányi területen, továbbfejlesztve 

ugyanakkor az angol nyelvtudást is.   

 Szakosztályban tanító tanáraink az ötnapos továbbképző tanfolyamon új, modern tanítási 

módszereket fognak elsajátítani.  

 



Részvételi feltételek tanárok és diákok számára: 

  

 A tanulók beadnak egy jelentkezési mappát, amely tartalmaz egy angol nyelvű önéletrajzot, 

egy szándéknyilatkozatot, amelyben leírják miért szeretnének részt venni a projektben és milyen 

előnyökkel jár ez a projektcsapat számára, valamint két tanár ajánlólevelét.  

A jelentkező diákok szigorúan a gazdasági szakosztály tanulói kell legyenek.  

Ha két jelentkezőnek azonos pontszáma van, akkor az előző év tanulmányi átlagát veszik figyelembe. 

Ezeket a dokumentumokat egy bizottság elemzi és pontozza, az eredményeket pedig közli a 

pályázókkal.  

 A tanárok jelentkezési mappája tartalmazni fog egy Europass típusú önéletrajzot, egy 

szándéknyilatkozatot, igazolást arról, hogy az utolsó 2 évben tanított a gazdasági osztályban és egy 

leírást arról, hogy miképpen fogja hasznosítani a képzésen tanultakat.  

 

Meghirdetett helyek száma: 

a. Tanárok számára: 6  

b. Diákok számára: 15 

 

A jelentkezési portfóliót az iskola titkárságán lehet leadni.  

 

Jelentkezési határidő:  

Tanároknak: 2022.02.14. 

Tanulóknak: 2022.02.14. 

 

 

 

 

  


