Beszámoló az Útravaló- MACIKA esélyteremtő ösztöndíjról
Tegnapelőtt még csak arról tájékoztathattam volna a tantestületet, hogy a
2015/16-es tanévben végeszakadt az Útravaló programnak. Nem tudtuk miérthisz hivatalosan nem értesítették az iskolát.
Tegnap részt vettünk egy tájékoztatón Polonkai Ibolya ig.h.-sel és jó hírt
oszthatok meg Veletek.
A 2005 óta működő Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram esélyteremtő
alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének
elősegítése.
A mi iskolánk tizensok éve vesz részt a programban.
„2012/2013. tanévtől az esélyteremtő ösztöndíjak esetében- tekintettel a
legrosszabb továbbtanulási esélyű gyerekek körében a roma származású
gyerekek magas arányára valamennyi esélyteremtő alprogramban(- út a
középiskolába, - út az érettségihez) a támogatottak legalább 50%-ig roma
származású tanulót kell bevonni”. A 2016/17-es tanévtől EU-s támogatással
zajlik.
Ez a mi iskolánkban 100%-ra teljesült, hisz minden nyertes tanulónk roma
származású.
Kik pályázhatnak?
A Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói
jogviszonyban álló magyar, vagy külföldi állampolgár, aki:
- 7. vagy 8. évfolyamos tanuló
- halmozottan hátrányos helyzetű
- családba fogadott
- átmeneti nevelésbe vett
- ideiglenes hatállyal elhelyezett
- utógondozásban, ill. utógondozói ellátásban részesül
- hátrányos helyzetű
- új elem, hogy az internetes jelentkezésnél időbélyeget kap minden jelentkező,
és egyenlő pontszám esetén ez dönt.
Ez a felsorolás egyúttal az elbírálás sorrendjét is jelzi!
A 2016/2017. tanévben az Út a középiskolába alprogram esetében új belépőként
kell mindenkinek pályáznia.
A mentorok pályáznak az általuk választott tanulókkal, akinek a 2015/16-as
tanév végi átlaga eléri a 3,0.

A pályázat menete: a mentor és a tanuló elekronikusan benyújtja pályázatát,és az
összes jogosultságot igazoló papírt Türr István Képző és Kutató Intézet
ellenőrzött adatrögzítési felületére, a feladatellátási hely adminisztrátora
leellenőrzi azt, és jóváhagyja a feltöltést a meghatározott ideig.
Miután vonalkóddal-egyéni azonosítóval ellátták ezt,a kinyomtatott
nyomtatványt aláírásával ellátja a szülő, a tanuló, ill. a mentor.
A tanuló az űrlaphoz csatolja a:
- halmozottan hátrányos helyzetét igazoló jegyzői határozatot
- a szociális jogosultságot igazoló határozatot / ezek nem lehetnek 30
napnál régebbiek!/
- a roma származásáról tett önkéntes nyilatkozatot, melyet a roma
önkormányzat vezetője kézjegyével ellátott
a tanuló 2015/16 tanév végi bizonyítványának az intézmény vezető által
hitelesített másolatát.
- A KLIK, mint fenntartó ellenjegyzi azt.
Mentor lehet, aki:
- pedagógus
- szociálpedagógus
- gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik
- ped.főisk. utolsó éves hallgatója
Mentor max. 5 tanulóval pályázhat.
A mentorálási időszak megegyezik a tanévvel, tehát szeptembertől- júniusig tart.
Erre az időszakra mentori ösztöndíj jár, ami 7000Ft/hóA tanulói ösztöndíj: 7000-14000Ft/hó.
A tanulók-mentorok automatikusan tovább haladnak a programban a következő
tanévben, „továbbfutók” lesznek. Kizáró ok: ha a tanuló osztályozó vizsgára
kötelezett, vagy évfolyamot kell ismételnie, vagy10 órától több az igazolatlan
hiányzása.

Új elemek: - feladatellátási hely adminisztrátor: leellenőrzi az adatok
helyességét, jóváhagyja azt- utána javításra nincs lehetőség.
PÉNZT NEM KAP ÉRTE!!!
- mentoroknak kötelező 30 órás akkreditált továbbképzés(távoktatási
formában)
- elektronikusan, interneten keresztüli-naprakész dokumentum vezetés- 3
havonkénti ellenőrzéssel. Ígéret szerint sokkal kevesebbet kell majd
nyomtatnunk!!!
- Jóváhagyás után 3 havonta utalás
- tanulónként heti 2 óra, de csoportos, vagy páros munkánál heti 4 óra
- év végén legalább 2 területen mérőeszközzel mérhető legyen a tanuló
fejlődése, vagy 4,0 alatt 1 egész jegyet javítson.
- az Útravaló Program Iroda rendezvényein együttműködik a
szaktanácsadókkal, szupervizorokkal.
- A mentoroknak tehetséggondozó feladatbankot hoznak létre.
- a tanulóknak programokat, versenyeket szerveznek.
Július 1.-től él az UTRAVALO. TKKI felület.
Augusztus 1-től lehet kitölteni a jelentkezési űrlapokat.
Augusztus 23.-tól nyitják meg azt, véglegesíthető.
Szeptember 23. zárás.
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