Pályázati kiírás a Prügyi Móricz Zsigmond Általános
Iskolában végzett közösségi pedagógiai gyakorlat
támogatására
2018/2019. II. félév
EFOP-3.4.3-16-2016-00011
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Tanárképző Központja (továbbiakban: TKK) a 2018/2019-es tanév
II. félévére pályázatot ír ki a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában táboroztatással teljesített közösségi pedagógiai gyakorlat
támogatásának elnyerésére.

I. A JOGOSULTAK KÖRE
A közösségi pedagógiai gyakorlaton való részvétel támogatására jogosultak az ELTE bármely közismereti tanári szakján tanuló,
teljes idejű, nappali képzésen levő, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik államilag támogatott/magyar állami
(rész)ösztöndíjas vagy költségtérítéses/önköltséges teljes idejű osztatlan tanárképzésben vesznek részt, és teljesítették a
Közösségi gyakorlat tárgy tanulmányi előfeltételeit.
Közösségi pedagógiai gyakorlaton való részvétel támogatásában részesülhet az a hallgató:


aki 2019 nyarán az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata által szervezett prügyi táboroztatásban vesz részt, és ezzel
teljesíti a 4–10. félévben végezhető közösségi pedagógiai gyakorlatát;



a Közösségi gyakorlat tárgyat a Neptunban a megfelelő kódon felvette, a tanulmányi előfeltételeket teljesítette.

A 2019. nyári közösségi gyakorlattal kapcsolatos információk helye:
http://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2019/05/Ko%CC%88zo%CC%88sse%CC%81gi-pedago%CC%81giai-gyakorlatteljesi%CC%81te%CC%81se_2019_nya%CC%81r.pdf
A tábor helye: Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola, 3925 Prügy, Kinizsi u. 2.
Választható időpontok: június 24–28. vagy július 1–5. (8 órától 16 óráig)
Létszám: hetenként 11-11 fő közösségi gyakorlatot végző hallgató, összesen 22 fő hallgató
A szállást és az utazást az ELTE BTK HÖK támogatja pályázati alapon bármely tanárszakos hallgató számára, az ezzel
kapcsolatos tájékoztató helye: https://forms.gle/C1amM4yTJ7g8ExGs7

II. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani a tanulmanyi@tkk.elte.hu címre.
2. A pályázat benyújtásának ideje:
A pályázatok benyújtásának időszaka: 2019. június 3. 8.00 óra – 2019. június 10.
16.00 óra
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra nincs lehetőség.

III. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A pályázat kötelező tartalma:


Pályázati levél a pályázó adataival (név, Neptun-kód, tanárszak, hallgatói státusz) és a pályázat céljának, a táboroztatás
időpontjának a megnevezésével.



Aláírt nyilatkozat arról, hogy:
o vállalja a részvételt a Pedagógiai és Pszichológiai Kar által szervezett, a közösségi gyakorlatra felkészítő
előadáson a következő időpontok valamelyikén: 2019. június 5. 16–17.30 óra vagy 2019. június 19. 16–17.30
óra (ELTE Kazinczy utca);
o
o
o
o

vállalja a részvételt a Tanárképző Központ által szervezett, a táboroztatásra felkészítő szakmódszertani képzés
valamelyikén: 2019. június 17. 14–17 óra vagy június 18. 14–17 óra (ELTE BTK Ifjúsági ép. II/1.);
aktívan részt vesz az ötnapos prügyi táboroztatásban;
a prügyi táboroztatásban való részvételt a közösségi pedagógiai gyakorlat keretében végzi;
vállalja egy kb. 4 oldalas reflexió megfogalmazását a Tanárképző Központ által megadott szempontsor alapján,
valamint a reflexió 2019. július 10-ei határidőig való benyújtását a tanulmanyi@tkk.elte.hu címre.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a közösségi pedagógiai gyakorlat általános feltételeit is teljesíteni kell a gyakorlat elfogadásához
(befogadó nyilatkozat, igazolás, egyéni fejlődési terv, napló vezetése, záró reflexió szeptember 15-ig), és ezek nem egyeznek
meg a pályázati anyagokkal.
2. Az ösztöndíj mértéke:
Az ötnapos prügyi táboroztatásban való részvétel támogatása, az ösztöndíj mértéke: 50 000 Ft hallgatónként.
Az ösztöndíj-támogatás az EFOP-3.4.3-16-2016-00011 projekt keretében történik.
3. A pályázat menete:

Pályázati időszak



Bírálás







A pályázati időszak végéig, 2019. június 10. 16 óráig a pályázó köteles benyújtani a pályázati
anyagot. A kérvény akkor számít benyújtottnak, ha a pályázó minden szükséges dokumentumot
csatolt a pályázatához.
A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati
kiírásnak megfelelően, valamint a kiírásban leírt tevékenységek és a hozzájuk csatolt nyilatkozatok
alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok elbírálását és összesítését a TKK által kijelölt bizottság végzi. A pályázatok elbírálása
a beérkezés időrendje és a pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján a legfeljebb 22
fős pályázati költségkeret kimerüléséig történik.
A pályázók a döntésről 2019. június 14-ig értesítést kapnak.

Fellebbezés



A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van
lehetőség, amelyet az ELTE Kancellária, Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságra kell
benyújtani (1056 Budapest, Szerb utca 21–23.) a „Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére”
megjelölés mellett.

Utalás



A megítélt támogatás kifizetése csak akkor történhet meg, ha a pályázó (alapértelmezett)
bankszámlaszáma, adóazonosító jele és lakóhelye (Neptunban: állandó lakcím) szerepel a
Neptunban. Ezen adatok bármelyikének hiányában a kifizetés nem lehetséges. Amennyiben a
pályázó a kifizetéshez szükséges adatokat a harmadik kifizetési kísérletig sem rögzíti vagy javítja a
Neptunban, a számára megítélt ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti (Hallgatói
Követelményrendszer 97. § (9) bekezdés).
A kifizetés tervezett ideje: 2019. július



4. A megfelelő dokumentumok:


A pályázat elbírálására kijelölt Bizottság csak magyar nyelvű, elektronikus, pdf-formátumban benyújtott dokumentumokat
fogad el.



A Bizottság a feltöltött dokumentumok eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése fegyelmi
eljárás megindítását vonja maga után.



A pályázó a dokumentumok feltöltésével felelősséget vállal a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi
követelményeknek való megfelelésért.

5. Adatkezelés:


A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TTK által kijelölt bíráló bizottság tagjai
és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve
feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az ELTE Adatvédelmi, adatbiztonsági és
adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően történik.



A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.



Az a tény, hogy a hallgató a közösségi pedagógiai gyakorlat támogatásában részesül, valamint az ösztöndíj célja,
összege nyilvánosságra hozható. E tényt a közösségi pedagógiai gyakorlat támogatása pályázatának benyújtásával a
hallgató tudomásul veszi.

Budapest, 2019. június 3.
ELTE Tanárképző Központ

