Külföldi tanulmányút!
Tisztelt Kollégák, Szakoktatók!
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete sikeresen pályázott a 2015 évben meghirdetett
EGT Alap mobilitási programra. Együttműködő partnereink: Magyar Nagykövetség – Oslo, Magyar
Pékszövetség, Etterstad videregående skole
A Pályázat száma: HU08-0013-M3-2015
A támogatási összeg: 35828 euró
Résztvevői létszám:

14 fő magyar kiutazó
8 fő norvég beutazó

A pályázatunk 3 komponensből áll:
1. mobilitás (6 fő) célcsoport: szakirányú gyártással rendelkező, gyakorlati helyet biztosító
cukrászatok, pékségek delegáltjai
A Oslói helyszínen lehet a nagyüzemi kenyérgyártással, pék és cukrász manufaktúrákkal és
a szakoktatással megismerkedni, szélesítve ezzel a gyakorlati és elméleti tudásunkat.
2. mobilitás (8 fő) célcsoport: szakoktatók, cukrászok, pékek
Az oslói Etterstad videregående skole tanintézmény keretein belül egy hetes
időintervallumban magyar cukrászdát fogunk üzemeltetni, a gyártás folyamataiba a norvég
diákok is bekapcsolódnak. A további időben üzemlátogatásokat tervezünk.
3. mobilitás (8 fő) célcsoport: norvég szakoktatók
Norvég kollégákat látunk vendégül, kérjük, aki be tud kapcsolódni budapesti helyszínnel
(üzemlátogatás, helyszíni prezentáció, iskolalátogatás formájában) jelentkezésével segítse
munkánkat.
A mobilitási program költségeit az EGT Alap finanszírozza.
A pályázat lebonyolításának kijelölt időpontja: augusztus vége- szeptember közepe.
A pályázatról bővebb információt Vojtek Éva ad, elérhetősége:+36-30-912-35-11
A mobilitási program jelentkezéséhez kérünk:
1/ motivációs levél - milyen képesítéssel rendelkezik, hány éve dolgozik a szakmában, van-e
nemzetközi kitekintése, miért jelentkezik az útra, hol tudja hasznosítani a megszerzett
ismereteket, stb.
2/ Önéletrajz beküldése. Segítségül mellékelünk egy europass mintadokumentumot, de más
formátumú dokumentumot is elfogadunk.
3/ európai utasbiztosítás – nyilatkozat (rendelkezem olyan banki szolgáltatással, mely az utazási
biztosítást tartalmazza vagy kijelentem, hogy az utazás idejére az utasbiztosítást megkötöm.)
A jelentkezők kiválasztását az Ipartestület/Pékszövetség által delegált team végzi.

A jelentkezők közötti kiválasztáskor a következő szempontok érvényesültek:





Ipartestületi tagság
gyakorló cukrász, pék
gyakorlati helyen lévő oktatási felelős
első résztvevője egy mobilitási programnak








a szervezetben folytatott szakmai tevékenysége
a szakmát támogató egyéb tevékenysége (verseny, tanfolyami részvétel, szakmai
bemutató, stb.)
fővárosi/ vidéki lakos
a megszerzett ismeretek disszeminációs (terjesztési) lehetőségei
szakmai munkásságát az út mennyiben segíti
közösségi magatartása

Kizáró okok:





nem Ipartestületi/Pékszövetségi tag
résztvevője volt más mobilitási programnak (indokolt esetben nem releváns)
egyazon műhelyből több jelentkező
kért dokumentáció hiányos benyújtása (formai hiba)

Jelentkezni az avojtek20@gmail.com vagy a cukraszat@cukraszat.net email címen lehet, a
programszám megjelölésével.
Jelentkezési határidő: 2016. június 20.
Várjuk jelentkezésüket, bármilyen jellegű információval szívesen állunk rendelkezésükre.

