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KÖZLEMÉNY 

az "ANDRiOS, a jövőt a mobil eszközök programozása jelenti" című, 
Erasmus+ 2018-1-RO01-KA102-048460 számú, szakképzés típusú diákmobilitás projekt 

RÉSZTVEVŐINEK KIVÁLASZTÁSA 

 

 
Kedves diákok,  

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, mint az "ANDRiOS, a jövőt a mobil eszközök 
programozása jelenti" című, Erasmus+ 2018-1-RO01-KA102-048460 számú, szakképzés típusú 
diákmobilitás projekt kedvezményezettje, Válogató versenyt szervez a képzés második turnusán 
résztvevő diákok kiválasztására. 
 
A mobilitás időszaka: 2019. szeptember 1-21 
 
A képzés helye: Barcelos, Portugália 
 
Partner: Mobility Friends Interkulturális Egyesület 
 
Résztvevők: 16 diák 
 

A Válogató versenyen való részvételhez a jelölteknek a következőket kell teljesíteniük: 
 
Jelentkezési feltételek: 
- a jelölt tartozzon a célcsoporthoz  
- legyen tízes magaviseleti jegye a középiskolai időszak alatt 
- rendelkezzen szülői/gyámi beleegyezéssel 
- birtokoljon minimum B1 –es szintű angol nyelvtudást a CEFR szerint (amelyet nyelvi igazolvánnyal 
bizonyít: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/european-skills-passport/language-
passport) 
- készítse el és nyújtsa be a jelentkezési dossziét (1) 
- vegyen részt a meghirdetett interjún (2) 
 
(1) A jelentkezési dossziénak az alábbi iratokat kell tartalmaznia: 
- szándéknyilatkozat 
- Europass formátumú CV 
- Europass nyelvi igazolás 
 
(2) Az interjú angol nyelven zajlik, C++ programozási ismereteket illetve a pályázat témájához (iOS és 
C#) kapcsolódó ismereteket ellenőriz. 
 
Az interjú időbeosztása az iskolai hirdetőn lesz kifüggesztve, 24 órával a próba időpontja előtt. Az 
interjú eredményét nem lehet megóvni. 
 
Kiválasztási szempontok: 
Erkölcsi értékek és magatartás; 
Motiváltság a szakmai gyakorlaton való részvételre; 
Angol nyelvi kompetenciák; 
Szakmai kompetenciák. 
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Értékelési szempontok 
Szándéknyilatkozat (20%) 
- a jelölt motiváltsága a pályázat tevékenységein való részvételre 
- a pályázat tevékenységei iránti elkötelezettség: a jelölt vállalja, hogy részt vesz a mobilitást előkészítő 
tevékenységeken; a pályázó vállalja, hogy részt vesz a mobilitást követően a szerzett tanulási-képzési 
tapasztalatok terjesztésében 
- hogyan tervezi a jelölt a szerzett tudást és tapasztalatokat értékesíteni és megosztani (érdekelt IT&C 
karrier kialakításában) 
- az érvelés minősége 
 
Europass formátumú CV (30%) 
- bemutatja a pályázó érdeklődési területeit, a szakmai fejlődés érdekében kifejtett tevékenységét, az 
elért eredményeit, dokumentumokkal alátámasztva 
- bemutatja a pályázó azon készségeit, képességeit, amelyek lehetővé teszik a csoportos 
együttműködést, továbbá a pályázó alkalmazkodóképességét, a munkafeladatokhoz és az 
interkulturális környezetben végzett munkához való viszonyulását 
- a projekt tevékenységei szempontjából releváns készségek/tapasztalatok/személyes és szakmai 
értékek megnevezése 
 
Angol nyelvtudás (20%) 
- a kommunikációs kompetenciák szintje 
- a beszéd folyékonysága 
- szókincs 
 
Interjú (30%) – időtartama: 30 perc/jelölt, melyből megközelítőleg 20 perc a válaszok előkészítése és 
megközelítőleg 10 perc ezek bemutatása. 
- a bemutatásban a pályázónak a projekt tevékenységei iránti érdeklődését, a tevékenységek ismeretét 
követjük 
- a szakmai ismereteket feleletválasztós- (több válaszlehetőséggel), félig nyitott- , nyitott kérdésekkel 
(4 + 4 + 2 kérdés) ellenőrizzük, a feltüntetett könyvészet szerint 
 
Az értékelt szakmai ismeretek/kompetenciák: 
- a C++ nyelv jelkészlete 
- C++ utasítások 
- függvények 
- programozási készségek 
- alkalmazástípusok (Phone & Tablet, ...) 
- a szoftverfejlesztés lépései 
- a C# nyelv alapjai 
- az iOS operációs rendszer architektúrája 
 
Könyvészet 
1. https://www.roweb.ro/ro/servicii/aplicatii-mobile 
2. https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/calculatoare/modele-de-dezvoltare-a-aplicatiilor-software-
354933.html 
3. https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-
0021_57_szoftverfejlesztes_i/112_kompetencik.html 
4. https://www.math.uaic.ro/~cgales/csharp/Curs1.pdf 
5. https://reiteristvan.wordpress.com/2012/10/17/c-programozas-lepesrol-lepesre-letoltheto/ 
6. https://en.wikipedia.org/wiki/IOS 
7. http://alkalmazasfejlesztes.blog.hu/2017/04/25/android_vagy_ios_188 
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Azonos pontszám esetén, sorrendben a tanulmányi eredmények, a szociális helyzet, a szakmai 
versenyeken elért eredmények, az angol nyelv ismerete határozzák meg a sorrendet. 
 
A beiratkozáshoz szükséges iratok (az alábbi sorrendben) a következők: 
- tartalomjegyzék; 
- beiratkozási kérelem (a Kiválasztási eljárás 2-es számú melléklete); 
- személyi igazolvány másolata; 
- szülői/gyámi beleegyezés (a Kiválasztási eljárás 3-as számú melléklete); 
- orvosi igazolás a családi orvostól; 
- igazolás, amely tartalmazza, hogy a diák melyik évfolyamon és milyen osztálytípusban tanul; 
- az ellenőrző könyv másolata az osztályfőnök aláírásával hitelesítve, melyből kitűnik, az előző 
középiskolai évek átlaga és az előző középiskolai évek tízes magaviseleti átlaga; 
- az angol nyelvtudás szintjét igazoló Europass nyelvi igazolás; 
- szándéknyilatkozat; 
- Europass formátumú CV, amely bemutatja a meglévő kompetenciákat, dokumentumokkal 
alátámasztva; 
 
A Kiválasztási eljárás megtalálható a www.bolyai.ro címen és a projekt Facebook oldalán. 
 
Az iratokat egy dossziéba kell összegyűjteni. A dossziét az iskola titkárságán kell iktatni és leadni. 
 
Az eredmények közzététele 
A 16 résztvevő és a 3 tartalékos diák névsora az iskolai hirdetőre lesz kifüggesztve. 
Egy diák egy mobilitáson vehet részt. 
 
A KIVÁLASZTÁS MENETE 
A beiratkozáshoz szükséges iratok leadása 2019.01.15 
Az interjú 2019.01.25 
Az eredmények közzététele 2019.01.29, 10 óra 
Az óvások leadása 2019.01.29, 14 óra 
Az óvások megoldása 2019.01.30 
 
 
A résztvevő diákok számára a mobilitás előtti felkészülés, a mobilitáson történő szakmai-kulturális 
képzés, az utazás és ott-tartózkodás költségeit a pályázat fedezi. 
 
További információkért keresse fel az iskola weboldalát www.bolyai.ro, a pályázat Facebook oldalát, 
vagy írjon az andrios_bolyai@yahoo.com emailcímre. 
 
 
 
 
 Igazgató Projektvezető 
 Mátéfi István prof. Jakab Irma-Tünde 
 
 


