Pályázat hátrányos helyzetű kistelepülések általános
iskoláiban végzett mentorálás jó gyakorlatainak a
bemutatására mentorhallgatók számára
2020. ősz
EFOP-3.4.3-16-2016-00011
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Tanárképző Központja (továbbiakban: TKK) pályázatot ír ki
a hátrányos helyzetű kistelepüléseken végzett mentorálási jó gyakorlatok bemutatása támogatásának az elnyerésére.

I. A JOGOSULTAK KÖRE
A kiírásban megadott hátrányos helyzetű települések általános iskoláiban aktívan mentorálást végző hallgatók, akik
teljesítik a pályázati kiírásban megadott feltételeket.

II. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
•

•
•

A pályázó a pályázat benyújtásakor aktív mentorálást végez a következő települések valamelyikén: Bag, Csemő,
Dány, Domony, Ecseg, Héhalom, Nyársapát, Örkény, Pánd, Tápióbicske, Tar, Tatárszentgyörgy, Tereske,
Tinnye, Valkó.
A pályázati anyag részeként leír legalább két, általa kipróbált, bevált mentorálási jó gyakorlatot.
Vállalja, hogy a pályázati szerződéshez kapcsolódó mentorálási időszakban, 2020. november 30. és 2020.
december 6. között végzett mentorálási tevékenységéről rövid beszámolót készít a TKK által megadott
sablonban.

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
1. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani a palyazat@tkk.elte.hu címre.
2. A pályázat benyújtásának ideje:
A pályázat benyújtásának időszaka: 2020. november 18. – 2020. november 25. 24 óra
A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú, hiánypótlásra nincs lehetőség.

IV. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. A pályázat kötelező tartalma:
•
•

•

Pályázati űrlap aláírva és kitöltve a pályázó adataival (név, Neptun-kód, alapkar, hallgatói státusz, ímélcím,
telefonszám) és a mentorálás helyének, félévének megnevezésével.
Aláírt nyilatkozat (a pályázati űrlap részeként) arról, hogy a hallgató:
o sikeres pályázat esetén vállalja egy rövid beszámoló (előrehaladási napló) megfogalmazását a TKK által
megadott sablonban a november 30-án kezdődő héten folytatott mentorálásról, valamint ennek 2020.
december 6-án 24 óráig történő benyújtását a palyazat@tkk.elte.hu címre.
Jó gyakorlat leírása: legalább két, az őszi félévben kipróbált jó mentorálási
gyakorlat leírása külön-külön a Tanárképző Központ által megadott
sablonban, benyújtása a pályázati anyag részeként 2020. november 25én 24 óráig szerkeszthető, Word formátumban.

2. Az ösztöndíj mértéke:
A pályázati támogatás, az ösztöndíj mértéke: 10 000 Ft
hallgatónként. A pályázati keret 100 000 Ft. (Nagyszámú pályázat
esetén a pályázati keret növekedhet.) Az ösztöndíj-támogatás az

EFOP-3.4.3-16-2016-00011 projekt keretében történik.
3. A pályázat menete:
Pályázati
időszak

•

Bírálás

•

•

Fellebbezés

•
•

Utalás

•

•

A pályázati időszaknak a kiírásban megadott időpontjáig 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 időbeli sorrendje és a pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján történik.
A pályázók a döntésről a pályázat benyújtását követő 2 napon belül értesítést kapnak.
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.
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: a pályázat benyújtási határidejét követő 2 hónapon belül.

4. A megfelelő dokumentumok:
•

A pályázat elbírálására kijelölt Bizottság csak magyar nyelvű, aláírt, elektronikus, pdf-formátumban benyújtott
pályázati űrlapot fogad el. A jó gyakorlat(ok) leírását szerkeszthető, Word formátumban lehet benyújtani.
•
A Bizottság az elküldött dokumentumok eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok feltöltése
fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.
•
A pályázó a dokumentumok elküldésével felelősséget vállal a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi
követelményeknek való megfelelésért.
5. Adatkezelés:
•

•
•

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a TKK 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 mentorálási jó gyakorlat bemutatásának a támogatásában részesül, valamint az
ösztöndíj célja, összege nyilvánosságra hozható. E tényt a pályázatának benyújtásával a hallgató tudomásul
veszi.

Budapest, 2020. november 18.
ELTE Tanárképző Központ

