Pályázati kiírás hátrányos helyzetű kistelepülésen végzett
pedagógiai gyakorlat támogatására pedagógusjelölt
hallgatók számára
2020. augusztus–szeptember
EFOP-3.4.3-16-2016-00011
(Változás 2020. augusztus 27-től pirossal jelezve)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Tanárképző Központja (továbbiakban: TKK) pályázatot ír ki
hátrányos helyzetű kistelepülésen végzett pedagógiai gyakorlat támogatásának az elnyerésére. A gyakorlat lehetséges
helyszínei: Bag, Csemő, Dány, Ecseg, Héhalom, Örkény, Domony, Nyársapát, Pánd, Tápióbicske, Tar,
Tatárszentgyörgy, Tereske, Tinnye, Valkó.

I. A JOGOSULTAK KÖRE
A támogatására jogosultak az ELTE pedagógusképzésben tanuló azon hallgatói, akik 2020. szeptember 2. és 5. között
élménynapot szerveznek a fent megadott hátrányos helyzetű kistelepüléseken tanuló 6. és 7. osztályos tanulók számára
a Tanárképző Központ koordinálásával. A pályázat benyújtására jogosult az előző feltételeknek megfelelő azon hallgató,
aki nappali képzésben tanul, a pályázás félévében aktív státuszú, államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas
vagy költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű pedagógusképzésben vesz részt, és teljesíti a kiírásban megadott egyéb
feltételeket.

II. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
•

•
•

A hallgató vállalja, hogy az adott iskolához kapcsolódó élménynap szervezésében és lebonyolításában ellátja a
vezetőmentori feladatokat, önállóan vagy vezetőmentor társával együtt koordinálja a feladatvégzést a TKK által
létrehozott Microsoft Teamsben és az élménynapon, képviseli az adott iskolához tartozó hallgatókat, szükség
szerint kommunikál a hallgatókkal, a Tanárképző Központtal, az iskolai koordinátorral és az élménynap
szervezését támogató egyetemi oktatókkal.
A pályázás időszaka: 2020. augusztus 19. és augusztus 31. 23:59 óra között.
Egy hallgató egy pályázatot nyújthat be a megadott pályázási időszakban.

A pályázati tevékenység beszámításának lehetősége a pedagógusképzésben:
•

•

Az élménynap szervezése a tanár szakos hallgatók számára az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat részeként
a Tanórán kívüli tevékenységek és az Együttműködés a szervezetben és azon túl című hallgatói
tevékenységekbe számítható be (l. http://tkk.elte.hu/wpcontent/uploads/2017/03/%C3%B6sszef%C3%BCgg%C5%91-egy%C3%A9ni-gyakorlatkoncepci%C3%B3ja.pdf). Erről a Tanárképző Központ igazolást ad a hallgató kérésére.
A pedagógusképzés egyéb területein a beszámítás lehetőségét a szaktanszékeken szükséges egyeztetni.

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1. A pályázat benyújtásának helye és formája:
A pályázatokat a TKK honlapján megadott pályázati űrlapon elektronikusan kérjük
benyújtani a palyazat@tkk.elte.hu címre. A pályázati űrlap letölthető a TKK
honlapjáról: https://tkk.elte.hu/hallgatoi-palyazatok/
2. A pályázat benyújtásának ideje:
2020. augusztus 19. – 2020. augusztus 31. 23:59 óra.
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra nincs

lehetőség.

IV. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A pályázat eredménye: Iskolánként és azon belül évfolyamonként legfeljebb egy-egy fő hallgató nyerheti el a
vezetőmentori megbízást. A pályázók a döntésről augusztus 25-ig ímélben kapnak értesítést.
2. A pályázat kötelező tartalma:
•

•

•

Kitöltött és aláírt pályázati űrlap a következő tartalmakkal:
o A pályázó adatai a pályázati űrlapon.
o Az iskola és az élménynap adatai a pályázati űrlapon.
Nyilatkozat a következőkről a pályázati űrlapon:
o Vállalja a vezetőmentori feladatok ellátását.
o Vállalja az élménynap megszervezésének a koordinálását önállóan vagy a vezetőmentor társával
együtt.
o Vállalja az élménynap forgatókönyvének az összeállítását a társai és az oktatók segítségével, ezt a
megadott határidőig elküldi a Tanárképző Központ számára a palyazat@tkk.elte.hu címre.
o Vállalja az élménynapról 3 fotó elkészítését.
o Vállalja egy kb. 1 oldalas előrehaladási napló megfogalmazását a szervezésről a Tanárképző Központ
által megadott sablonban.
o Vállalja az előrehaladási naplónak és az élménynap megszervezéséről az iskolai koordinátor
igazolásának, valamint a 3 fotónak a benyújtását az élménynapot követő 2 munkanapon belül a
palyazat@tkk.elte.hu címre.
o Tudomásul veszi, hogy sikeres pályázat esetén ösztöndíjszerződést kötnek vele.
o Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Tanárképző Központ a pályázattal összefüggésben
kezelje.
Motivációs levél (maximum 1500 karakter), amelyben a pályázó megfogalmazza, hogy miért jelentkezik a
vezetőmentori tisztségre, milyen elvek alapján kívánja elvégezni ezt a feladatot, milyen szervezési tapasztalatai
vannak, és mik a tervei a hatékony kommunikációra.

A pályázati űrlap letölthető a Tanárképző Központ honlapjáról (https://tkk.elte.hu/hallgatoi-palyazatok/), a többi
dokumentumot a Tanárképző Központ ímélben küldi el a pályázat nyerteseinek.
3. Az ösztöndíj mértéke:
A vezetőmentori tevékenység támogatására az ösztöndíj mértéke nyertes pályázat esetén 40 000 Ft hallgatónként. Az
ösztöndíj-támogatás az EFOP-3.4.3-16-2016-00011 projekt keretében történik.
4. A megfelelő dokumentumok:
•
•
•

A pályázat elbírálására kijelölt Bizottság csak magyar nyelvű, elektronikus formátumban benyújtott, jól olvasható
dokumentumokat fogad el.
A Bizottság a feltöltött dokumentumok eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis adatok megadása és 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 pedagógiai gyakorlat támogatásában részesül, valamint az ösztöndíj célja, összege
nyilvánosságra hozható. E tényt a pedagógiai gyakorlat támogatása pályázatának benyújtásával a hallgató
tudomásul veszi.

6. A pályázat menete:
Pályázati
időszak

•

Bírálás

•
•

•

A pályázati időszak végéig, 2020. augusztus 31-én 23:59 óráig a pályázó köteles benyújtani a
pályázati anyagot. A pályázat akkor számít benyújtottnak, ha a pályázó a kitöltött pályázati űrlapot
és a motivációs levelet aláírva, jól olvasható formában elektronikusan elküldte a
palyazat@tkk.elte.hu címre.
A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati
kiírásnak megfelelően, valamint a kiírásban leírt tevékenységek alapján kerülnek elbírálásra.
A pályázatok elbírálását és összesítését a TKK által kijelölt bizottság végzi. A pályázatok
elbírálása a pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján és az élménynapok
megszervezését támogató oktatók javaslatának a figyelembevételével történik.
A pályázók a döntésről szeptember 1-én kapnak ímélben értesítést.

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).
Az ösztöndíj-kifizetés tervezett ideje: 2020. október.

•

Budapest, 2020. augusztus 19.
ELTE Tanárképző Központ

