PARTNERISKOLAI NYELVTANULÁSRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

I.

FORMAI ELLENŐRZÉS

A támogatási kérelmek formai ellenőrzését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik, a következő
szempontok alapján:













A pályázó intézmény és a bevont tanulók jogosultak a pályázásra (lásd pályázati felhívás 2.
pont: A kedvezményezettek köre). (A tanulói jogosultságot az Oktatási Hivatal adatbázisa
határozza meg, amely a pályázati rendszerbe feltöltésre került.)
A bevont tanulók rendelkeznek hitelesített szülői/gondviselői hozzájáruló és felelősségvállalási
nyilatkozattal. (A Nyilatkozatot az érintettek a pályázó intézmény felé teszik. A Nyilatkozat
meglétéről és érvényességéről a pályázó intézmény nyilatkozik a pályázati felületen – a
partneriskolai tanulmányútra csak olyan tanuló választható, akinek a szülei/gondviselője
érvényesen nyilatkozott -, illetve az intézmény Nyilatkozatában kijelenti, hogy a szülői
nyilatkozatokat érvényesen szerezte be, azok eredeti példányát őrzi, és szükség szerint
bemutatja a Támogató részére.)
A bevont tanulók által választott célnyelvet a tanuló a 2019/20-as tanévben tantervi keretek
között tanulja. (Mind a tanuló a tanulói adategyeztetés keretében, mind az intézmény
nyilatkozik arról, hogy a nyelvválasztása ennek a feltételnek megfelelt.)
A pályázó intézmény benyújtotta az elektronikus pályázati rendszerből letöltött, aláírt
nyilatkozatot és a kapcsolódó dokumentumokat (aláírási címpéldány(ok)). (A Nyilatkozat az
eredetivel megegyező formátumban és tartalommal lett kiállítva és beküldve, az aláírásokat
tartalmazza, és azok megfelelnek az aláírási címpéldányoknak.)
Rendelkezésre áll a partneriskolával megkötött Együttműködési nyilatkozat. (Az
Együttműködési nyilatkozatot a pályázó intézmény és a 6. pontban meghatározott célországi
partneriskola kötötte, a nyilatkozatban a Külföldi Nyelvtanulási Programban történő
együttműködésükre vonatkozó feltételek kerültek meghatározásra.)
Rendelkezésre áll a partneriskolák részéről a létezésüket és középiskolai státuszukat igazoló
hiteles okirat. (Az okirat igazolja a célországi partneriskola középiskolai státuszát.)
A pályázó intézmény benyújtotta a partneriskolai nyelvtanulás keretében megvalósítandó, a
partneriskolával egyeztetett szakmai programját. (A szakmai program benyújtásra került, a
szakmai program és a megvalósítás időtartama vonatkozásában leírja a projekt tartalmát.)

A formai ellenőrzés esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. A formailag nem megfelelő
pályázatok nem kerülnek szakmai értékelésre.
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II.

SZAKMAI ÉRTÉKELÉS

A formai feltételeknek megfelelő pályázatok kapcsán a Támogató szakmai értékelést végez.
A támogatási kérelmek szakmai értékelését külső szakértők végzik, a következő szempontok alapján:
A projekt fő elemeinek bemutatása (maximum 20 pont)
A pályázó iskola bemutatása (adatai, rövid bemutatása)
-

A pályázati űrlapon az adatok hiánytalanul ki vannak töltve.
Az iskola fő profilja, legfontosabb jellemzői néhány mondatban bemutatásra kerülnek.

A partneriskola bemutatása (adatai, rövid bemutatása, információk a partnerség kialakításáról)
-

A pályázati űrlapon az adatok hiánytalanul ki vannak töltve.
A partneriskola fő profilja, legfontosabb jellemzői bemutatásra kerülnek.
A partnerkapcsolat előzményei, kialakítása, jellemzői kellő részletességgel bemutatásra kerülnek.

A résztvevő tanulócsoport bemutatása (létszám, életkor, nyelvi szint, sajátos nevelési igényű vagy
hátrányos helyzetű résztvevők)
A tanulók kiválasztása
-

A pályázattal kapcsolatos információkat eljuttatják minden érintetthez, a tanulókat, érintett
munkatársakat tájékoztatják a lehetőségről.
A tanulók kiválasztásának szempontjai, módszerei világosak, megalapozottak, átláthatóak, a tanulók
számára egyenlő esélyeket biztosítanak, a kiválasztás módszere kellő mélységben bemutatásra kerül.

A megvalósítandó projekt minősége (maximum 70 pont)
Szakmai munkaterv, egyéb programok (max. 45 pont)
-

-

A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a partneriskolában a projekt megvalósítása, a
Kedvezményezett intézményben a projekt hasznosítása) bemutatása jól áttekinthető, kellően
részletes.
A projekt szakmai tartalmának minősége, a projekt kidolgozottsága: a projekt szakmai tartalma
kifejtett, kellően részletes, ugyanakkor a lényegre koncentrál.
A szakmai program kidolgozása a partneriskolával közösen valósul meg.
A résztvevő tanulóknak nyújtott nyelvi, kulturális és gyakorlati felkészítés minősége
A tanulók bevonása a projekt előkészítésébe, kidolgozásába
A projekt témája és megvalósítása megfelelően szolgálja a tanulók idegen nyelvi fejlődését.
Változatosak, motiválóak a projekttevékenységek a tanulók számára, és megfelelnek életkori
sajátosságaiknak, érdeklődésüknek.
A projekt tartalmaz a partneriskolában legalább 40 tanórának megfelelő nyelvi fejlesztést célzó
programot, és ez megfelelően bemutatásra kerül.
A szakmai munkatervben szereplő egyéb kulturális és szabadidős programok bemutatása kellően
részletes, áttekinthető, és motiváló a tanulók számára.

A megvalósítás gyakorlati lépéseinek bemutatása (max. 25 pont)
-

Az utazásra és megszervezésére vonatkozó információk világosak, jól áttekinthetők, részletesen
bemutatásra kerülnek.
A szállásra vonatkozó információk világosak, jól áttekinthetők, részletesen bemutatásra kerülnek.
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A projekteredmények hasznosítása (maximum 10 pont)
Projekteredmények megismertetése a pályázó magyar intézményben
-

A projekteredmények megismertetésére vonatkozó tervek bemutatása kellően részletes, konkrét
tevékenységeket terveznek.

Fenntarthatóságra vonatkozó tervek
- A partnerkapcsolat fenntartására vonatkozó elképzelések bemutatásra kerülnek.
- A projekteredményeknek az oktatási folyamatba való beépítését tervezi a pályázat, és ezek
a tervek konkrétan bemutatásra kerülnek.

A formailag és szakmailag megfelelő pályázatokat a Tempus Közalapítvány Irodája támogatásra
javasolja a Kuratórium számára. A Kuratórium támogató döntése esetén a Támogató elektronikusan
megküldött Támogatói Okiratban biztosítja a Kedvezményezett intézmény számára a támogatást.
Maximális pontszám: 100 pont
0-30 pont, és
amennyiben a 2.
szempont esetében
nem ér el minimum
20 pontot:
31-60 pont:

A pályázat elutasításra
kerül

61-100 pont, illetve
ebből a 2. szempont
esetében minimum
elért 35 pont:

A pályázat megfelel a
támogatási
feltételeknek,
támogatásra javasolt

Szakmai hiánypótlás

A pályázat elfogadásához a pályázat szakmai
módosítása, kiegészítése szükséges az értékelők
által megadott szempontok szerint.
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