2. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Útravaló Program
A Magyar Kormány biztosítani kívánja a mélyszegénységben élő, tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi
réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integráció, ezért a Kormány 1016/2005 (II. 25.) határozata rendelkezett az Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról. A program átfogó célja a hátrányos
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása.
Az Útravaló Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:
- Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra;
- Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából;
- Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között, különös tekintettel a hiányszakmákra;
A pályázásra jogosultak köre :
Tanulók:
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) pályázhat a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi1 állampolgár, aki a
2007/2008. tanévben:
- halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
- családba fogadott; vagy
- átmeneti nevelésbe; vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban; vagy
- utógondozói ellátásban részesül; vagy
- hátrányos helyzetű,
és meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul (ld. az alprogramonkénti részletes feltételeknél).
Mentorok:
Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat:
- a pedagógus végzettséggel rendelkező személy; vagy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben vagy tanítói képzésben az
utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy
- működő tanoda tanára.
Az Út a szakmához ösztöndíj esetében mentorként pályázhat a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai elméleti
vagy gyakorlati tantárgyakat oktató
- pedagógus; vagy
- szakoktató, vagy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg.
Közoktatási intézmények:
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak vonatkozásában közoktatási intézménynek számít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-f) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén működő intézmény:
„20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:
…
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola);
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt: iskola];
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
…”
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és mentor közösen pályázhat (külön pályázati űrlapon).
A pályázatot azon közoktatási intézmény nyújtja be, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll.
A pályázat beadási határideje:
2007. október 8. (postabélyegző dátuma!)
Támogatott időszak
2007. november 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Amennyiben a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló törvény arra forrást biztosít, az ösztöndíjas időszak a 2008. január 1. és 2008. június 30. közötti időszakra is kiterjedhet.
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak több alkalommal is elnyerhetők.
A pályázás módja
A pályázatokat 1 eredeti, aláírt példányban kell benyújtani. A pályázatot azon közoktatási intézmény nyújtja be, amellyel a
pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll.
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