FELHÍVÁS PÁLYÁZATI ÉRTÉKELŐ SZAKEMBEREK RÉSZÉRE
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában
való részvételre köznevelés, felsőoktatás, felnőtt tanulás, szakképzés, nyelvoktatás és/vagy
ifjúsági területek valamelyikén dolgozó, tapasztalt szakemberek részére.
A pályázaton olyan magánszemély vehet részt, aki
•

legalább B2-es szintű, aktív olvasás- és íráskészséggel rendelkezik angol nyelvből

•

A pályázat beadásakor a jelentkező elfogadja a szakértőkre vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket.1

•

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a szakértői feladatokra történő felkérés során
adminisztratív okokból előnyben részesülhetnek azok, akik vállalkozási szerződés
keretében tudják ellátni a feladatot (egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság). Erről
az űrlapon szükséges nyilatkoznia a pályázónak.

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?
o Pályázat értékelés: magyar vagy idegen nyelven benyújtott pályázati anyagok
előre meghatározott szempontok szerinti objektív értékelése feszített
menetrenddel. Jellemzően on-line értékelési felületen történő munkavégzést
jelent. A pályázatot on-line módon kell olvasni. Szakismeretek mellett on-line
elérhetőség és technikai készségek is szükségesek a feladat elvégzéséhez. Az
Erasmus+ program esetében összetett angol nyelvű háttérdokumentáció
megismerése is elvárás. A pályázatok értékelése előtt felkészítőn való részvétel
előírás lehet!
o Időközi / részbeszámoló értékelés: pályázók által benyújtott időközi tartalmi
beszámoló szakmai értékelése. A pályázati program és a benyújtott pályázat
anyagának ismerete a feladat részét képezi.
o Záróbeszámoló értékelés: a pályázók által benyújtott záróbeszámoló szakmai
értékelése, jellemzően projektek esetében.
o Preventív monitoring: nyertes projektek indulása előtt alapos és átfogó
átvilágítása a szakmai terveknek és menetrendnek. A pályázati program, a
benyújtott pályázat részletes megismerése előfeltétel. A feladat lényege a
szakmai kockázatok azonosítása és egyeztetése az irodával. Részletes és írásos
szakmai vélemény alkotása és elkészítése feszített menetrenddel.
o Monitoring látogatás: személyes részvétel e feladattípus vállalása esetén
kötelező. A látogatást megelőzően a pályázati program és a projekt részletes
megismerése előfeltétel. Csak szakmai feladatot jelent, pénzügyi ellenőrzés,
áttekintés nem része a megbízásnak.

Köznevelés
•

1

Milyen területeken keresünk szakértőket?
Minden szakterületre keresünk szakértőket.

http://tka.hu/2149/a-szakertoi-feladatokhoz-kapcsolodo-jogok-es-kotelezettsegek
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•

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?
Elsősorban:
o Pályázat értékelés
emellett eseti jelleggel, a szakértő szakmai hátterével összhangban:
o
o
o
o

•

Részbeszámoló értékelés
Záróbeszámoló értékelés
Preventív monitoring
Monitoring látogatás

Kiemelten milyen profilú szakértőket keresünk?
•
•
•

STEM és IKT terület
hátrányos helyzetű, illetve speciális igényű tanulókkal foglalkozó szakemberek
környezeti nevelés, környezetvédelem, fenntartható gazdálkodás szakemberei

Felsőoktatás
•

Milyen területeken keresünk szakértőket?
Minden szakterületre keresünk szakértőket.

•

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?
Elsősorban:
o Pályázat értékelés
emellett eseti jelleggel, a szakértő szakmai hátterével összhangban:
o
o
o
o

•

Kiemelten milyen profilú szakértőket keresünk?
•
•
•
•

-

Időközi beszámoló értékelés
Záróbeszámoló értékelés
Preventív monitoring
Monitoring látogatás

természettudományok
mérnöki és műszaki tudományok
művészet
hátrányos helyzetű, illetve speciális igényű tanulókkal foglalkozó szakemberek

a pályázati űrlapon felsorolt tudományterületek valamelyikének szakértője; azaz
tényleges végzettséggel vagy hosszabb munkatapasztalattal rendelkezik az adott
tudományterület(ek)en;

Felnőtt tanulás
•

Milyen területeken keresünk szakértőket?
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Az Erasmus+ program és az Európai Uniós megközelítés a felnőttoktatást tekintve
némileg különbözik a hazai értelmezéstől. Az Erasmus+ program szempontjából
felnőttoktatásnak, felnőttkori tanulásnak tekintünk minden olyan nem szakmai célú
nem munkakör betöltésére jogosító oktatási programot, ami felnőtteket érint, történjen
az:
• iskolarendszerű felnőttoktatás keretében, de kizárólag alapkészségek
oktatása tankötelezettségi kor felett (ún. második esély iskolák, az alapfokú
oktatásba visszatérők iskolarendszerű oktatása)
• vagy iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás keretében általános készségek
oktatása, nyelvi vagy egyéb képzés céljából. Az utóbbi lehet személyiségfejlesztő
tréning, módszertani képzés, érzékenyítő képzés, nyelvi képzés felnőttkorban,
vezetőképzés, orientációs jellegű tanfolyamok, klubtevékenységek,
műhelyfoglalkozások stb.
Nem tartozik ide a felsőoktatási képzés és a szakképzés, illetve a munkakör betöltésére
jogosító felnőttképzés (OKJ illetve FEOR rendszerbe illeszkedő képzések), szakmai
továbbképzés, kivéve a felnőtt oktatók módszertani továbbképzése.
•

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?
Elsősorban:
o Pályázat értékelés
emellett eseti jelleggel, a szakértő szakmai hátterével összhangban:
o
o
o
o

•

Részbeszámoló értékelés
Záróbeszámoló értékelés
Preventív monitoring
Monitoring látogatás

Kiemelten milyen profilú szakértőket keresünk?
•
•
•
•
•
•

e-learning oktatói-tervezői módszertani tapasztalattal rendelkező szakértők
vállalkozói készségek fejlesztésével foglalkozó szakemberek
felnőtt tanulásban fogyatékossággal élő, és speciális helyzetben lévő (pl
fogvatartottak) felnőttekkel foglalkozó szakemberek
alapkészségek oktatása felnőtteknek (írás-olvasás-számolás, digitális
kompetenciák)
felnőtt tanulási módszertannal foglalkozó szakemberek
az angol nyelv mellett legalább még egy EU-s nyelvet B2 szinten beszélő
szakemberek

Szakképzés
•

Milyen területeken keresünk szakértőket?
Minden megjelölt szakterületre keresünk szakértőket.

•

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?
Elsősorban:
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o Pályázat értékelés
emellett eseti jelleggel, a szakértő szakmai hátterével összhangban:
o
o
o
o
•

Részbeszámoló értékelés
Záróbeszámoló értékelés
Preventív monitoring
Monitoring látogatás

Kiemelten milyen profilú szakértőket keresünk?
•
•
•
•

műszaki területek szakértői (pl: gépi forgácsoló)
egészségügyi területen jártas szakemberek
képző- és iparművészet, zene- és előadó művészet területen jártas szakemberek
mezőgazdasági szakterület szakértői

Ifjúság
•

Milyen területeken keresünk szakértőket?
Minden megjelölt szakterületre keresünk szakértőket.

Az ifjúsági szektorban pályázatot benyújtó szakemberektől elvárt az Erasmus+ program
(kiemelten az ifjúsági terület pályázattípusai), a hazai és európai uniós ifjúságpolitikai
folyamatok és fejlesztési irányok, valamint a nemformális tanulási módszertan megfelelő
ismerete.
•

Milyen feladatokra keresünk szakértőket?
o Pályázat bírálat
emellett eseti jelleggel, a szakértő szakmai hátterével összhangban:
o Időközi beszámoló értékelés
o Záróbeszámoló értékelés

•

Kiemelten milyen profilú szakértőket keresünk?

Az elbírálás során előnyt élvez, aki:
• tapasztalattal rendelkezik az ifjúsági szektort érintő nemzetközi együttműködés
keretében folytatott projekt megvalósításában vagy bírálatában, értékelésében,
• képzői, ifjúságsegítői szakmai tapasztalattal rendelkezik, különösen a fiatalok nem
formális tanulása, az iskolán kívüli képzés/nevelés területén,
• tapasztalattal rendelkezik különböző szektorok (pl. közoktatás, felnőttoktatás,
munkaerőpiaci szereplők, önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és az
ifjúsági szektor) közötti együttműködésben megvalósult, ifjúsági célú vagy fiatalok
kompetenciafejlesztését célzó projektekben.
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Hogyan kell benyújtani a jelentkezést?
A jelentkezést online űrlapon kell benyújtani, melynek elérhetősége:
http://tempus.tpf.hu/szakertoi_db/
A pályázati anyag részeként az online felületre Europass formátumú önéletrajz feltöltése is
szükséges. Europass önéletrajz a http://europass.hu/europass-oneletrajz oldalon készíthető.
A pályázat véglegesítéséhez a pályázó által aláírt nyilatkozat elektronikus feltöltése
(képfájl, pdf) szükséges az online pályázati felületre.
A jelentkező a következőkről nyilatkozik:
1. Személyes, vállalkozói és munkahelyi adatok
2. A szakértői terület, amin tevékenységét gyakorolni kívánja
3. A megjelölt tématerületek elméleti, szakmapolitikai vagy gyakorló szakemberként
szerzett tapasztalatok, publikációk
4. Nyilatkozat a megadott adatok hitelességéről, valamint a jogok és kötelezettségek
elfogadásáról
Csak hiánytalanul kitöltött, formailag megfelelő pályázatokat veszünk figyelembe.
A szakértői pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról a Tempus Közalapítvány az alapján
dönt, hogy a pályázó szakterülete, nyelvtudása és eddigi tapasztalatai, publikációi illeszkedneke az értékelendő pályázatok tartalmához, illetve az ellátandó feladatok profiljához.
A szakértői adatbázisba történő felvétel nem jár együtt azonnali megbízással.
Ha Ön már szakértőnk és szakértői területe a felvétel óta bővült, úgy az online pályázati űrlap
kitöltésével frissítheti adatait és aktualizálhatja szakértői területeit. Kérjük, az űrlap 1.
pontjának (személyes adatok) utolsó rovatában jelezze, hogy már szerepel adatbázisunkban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.
A pályázati űrlap és a formai
http://tempus.tpf.hu/szakertoi_db/

követelmények

ellenőrző

listája

honlapunkon:

A pályázattal kapcsolatos további információ elérhető honlapunkon, illetve további szakmai és
technikai információ 2017. november 20. 12:00-ig kérhető a szakertok@tpf.hu címen.
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