MIT IS JELENT A MOBILITÁSI ÓRA?
A Tempus Közalapítvány programjának célja, hogy időben
felhívja a középiskolások figyelmét a főiskolai/egyetemi éveik
alatt megpályázható nemzetközi lehetőségekre és ezek
tudatos megtervezésére. A program során volt ösztöndíjasok
számolnak be mobilitási élményeikről, középiskolák osztályfőnöki és/vagy nyelvórái keretében.

MIBEN SZÁMÍTUNK RÁD PONTOSAN?
» Vegyél részt a Tempus Közalapítvány által szervezett
egész napos felkészítő tréningen, ahol egy jól használható
módszertani és szakmai alapot és hasznos tippeket adunk
a saját előadásod megtartásához.
Helyszín és várható időpont: Tempus Közalapítvány,
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2017. szeptember 8., péntek
» Kereshetsz egy Magyarországon tanuló külföldi ösztöndíjas diákot magad mellé a programban való részvételhez!
(nem kötelező)
» Tarts kettő vagy több népszerűsítő előadást egymagad
vagy a külföldi hallgatóval együtt az általad választott
középiskolában 2017. szeptember 15. és 2018. június 15.
között, az általad megszervezett időpontban!
» Készíts rövid beszámolót és fotó-dokumentációt a megtartott óráidról.

MIBEN ÚJULT MEG
A MOBILITÁSI ÓRA PROGRAM
A KORÁBBIAKHOZ KÉPEST?

Feltétlen várunk Téged a programba, ha
» rutinos ösztöndíjas vagy: jártál már külföldön ösztöndíjjal (részt
vettél Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, EGT Alap, Államközi

A legfontosabb újdonság, hogy

Ösztöndíjak, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Campus Mundi
vagy esetleg más mobilitási projektben), és a bolognai folyamat,

» az órát nem feltétlenül egyedül kell

illetve az Európai Felsőoktatási Térség fogalma sem idegen

megtartanod, hanem egy jelenleg
Magyarországon tanuló egyetemista/
főiskolás ösztöndíjas külföldi hallgató
segíthet.
is segíthet.
Külföldi diáktársad elmondhatja,
hogyan érzi magát itt ösztöndíjasként,
mi motiválta a mobilitásra. Őt neked
kell magad mellé toboroznod, ám
jóval színesebbé, izgalmasabbá teheti
az élménybeszámolót. A nagyvilágot
viheted az osztályterembe az előadás
idejére, igazán nemzetközi légkört
teremtve.
» Ahány középiskolában tartasz előadást,
annyiszor 8 000 Ft előadói díjat kapsz.
» Ha sikeres volt a toborzó munkád,
tehát külföldi diákkal együtt mész,
úgy iskolánként 12 000 Ft előadói díj
a jutalmad.
(Külföldi diákpárod útiköltségét jegyek
alapján megtérítjük.)

a számodra;
» szívesen felráznád a középiskolás diákokat élményeiddel;
» tanácsaiddal, tapasztalataiddal (akár idegen nyelven) segítenéd
azokat, akik még nem mertek belevágni;
» ismersz hazánkban – esetleg épp a te egyetemeden/főiskoládon
– tanuló külföldi hallgatót, és rá tudnád beszélni, hogy vegyen
részt veled a programban;
» felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkezel
(az órák megtartásának időpontjában is), és van néhány óra
szabadidőd.

MIÉRT JÓ EZ NEKED?
» A megtartott Mobilitási órákért iskolánként nettó 8 000 vagy
12 000 forint „előadói díjat” kapsz, mely tartalmazza az előadások és az utazás(ok) díját is;
» közkinccsé teheted tudásodat, tapasztalataidat, élményeidet egy
idegen országról;
» a projektben való közreműködésedről kérésedre részvételi
igazolást állítunk ki, amely jól mutat az önéletrajzodban, előnyt
jelenthet további ösztöndíjaknál;
» a felkészítő nap és az előadások révén fejlesztheted előadói
készségedet;
» lehetőséged lesz a kapcsolatépítésre hasonló érdeklődésű ﬁatalokkal;
» egy jó hangulatú projektben bővítheted tapasztalataidat és
ismereteidet;
» tagja lehetsz a Tempus Közalapítvány Alumni hálózatának;
» további önkéntes programokon vehetsz részt a mobilitással kapcsolatban.

HOGYAN TUDSZ JELENTKEZNI?
Jelentkezésedet az alábbi űrlapon
teheted meg: http://limesurvey.tpf.hu/
index.php/169281?lang=hu

Jelentkezési határidő:

Jelentkezni bármely magyarországi felsőoktatási intézmény
hallgatójaként lehetőséged van (feltétlenül szükséges a hallgatói jogviszony, az óráid megtartásának időpontjában is!).

2017. augusztus 13. (vasárnap)

Egy rövid bemutatkozásban győzz meg
minket, miért épp téged válasszunk!

Ha kérdésed van, keresd Borsosné Polónyi
Orsolyát az orsolya.polonyi@tpf.hu email címen.

Írj magadról pár sort, mikor, melyik országban, mely intézményen keresztül és milyen szakon vettél részt valamely ösztöndíjprogramban.

Kiválasztás
A jelentkezők közül az alábbi szempontok alapján választjuk ki a programban részt vevőket: motiváció, jó kommunikációs készség, releváns
tapasztalatok.
Előnyt élveznek azok a volt ösztöndíjasok, akik
» vállalják, hogy több iskolát felkeresnek,
» bevonnak külföldi hallgatót a programba,
» már rendelkeznek hasonló információs és tájékoztatási tapasztalattal,
» blogot, vlogot, rendszeres Instagram vagy Facebook csoportot
vezetett a mobilitásáról és ezt elérhetővé, felhasználhatóvá teszi
számunkra.

HOGYAN TELJESÍTHETED A MOBILITÁSI ÓRÁKAT?
» Jelentkezz legkésőbb 2017. augusztus 13-ig a fent megadott
linken, adataid megadásával és bemutatkozó soraiddal. Amenynyiben sikeres a jelentkezésed, az általad megadott e-mailen
értesítünk.
» Vegyél részt a Tempus Közalapítvány által szervezett egész
napos tréningen, ahol a diákszövetkezet szerződést köt veled
a tiszteletdíjad kiﬁzetésére!
» Toborozz magad mellé egy Magyarországon tanuló külföldi
ösztöndíjas diákot, aki elmeséli, hogyan érzi magát nálunk ösztöndíjas hallgatóként! (Ez nem kötelező, de jól jársz, ha így teszel.)
» Válassz (legalább) 1 – (legfeljebb) 4 magyarországi középiskolát,
a Tempus Közalapítvány hivatalos levél formájában felveszi velük
a kapcsolatot.
» Keresd fel őket személyesen vagy telefonon, egyeztess velük
időpontot a mobilitási óra megtartására!
» Meséld el a 2017. szeptember és 2018. június 15. közötti időszakban iskolánként legalább egy osztálynyi (min. 15 fő), 11-12.
évfolyamos diáknak, hogy micsoda élmény volt számodra és
milyen előnyökkel jár a mobilitás!
» Készíts (vagy kérj meg erre valakit a résztvevők közül) előadásonként legalább 2 fényképet, mely igazolja óráid megtartását!
» Írasd alá és pecsételtesd le a középiskola igazgatójával
vagy helyettesével a Tempus Közalapítvány igazolását
az óra megtartásáról!
» Készíts legalább 1 oldalas beszámolót az óráid sikerességéről, tapasztalatairól, amely tartalmazza a diákok által feltett
kérdéseket is!
» Töltsd ki a diákszövetkezet jelenléti ívét és írd alá!
» Küldd el az összes dokumentációt a Tempus Közalapítvány
munkatársa számára 2018. június 20-ig.

