Tájékoztató az Útravalóhoz
Út az érettségihez

1. A pályázat célja
Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola
sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése céljából.
2. A támogatás mértéke
Az alprogram keretében a tanuló az előző év végi tanulmányi átlaga alapján 8 000-15 000 Ft/hó
ösztöndíjban részesül.
3. Támogatási időszak
A vissza nem térítendő támogatás egy tanévre, 10 hónapra szól. Az első támogatási időszak
2016. szeptember 1-től 2017. június 30-ig tart.
4. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló
magyar vagy külföldi állampolgár, aki a jelentkezés benyújtásának időpontjában
halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy
ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és
a támogatás időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
•
•
•

az „Út az érettségihez” ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 912. évfolyamon,
továbbá a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő 12-13. évfolyamain tanul.
a tanuló előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 2,5-et.

5. A tanuló– a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az
alábbi feladatokat látja el:
• Együttműködik a mentorral.
• Közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és aktívan részt vesz a
háromhavonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl
a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz.
• Tanulmányi eredményét megtartja vagy javítja.
• Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt, egy
tanévben igazolatlanul 10 óránál többet nem mulaszt.
• Értékelő és élményt adó műhelybeszélgetéseken vagy programokon, vagy versenyeken
aktívan részt vesz.

Várható programok a tanulóknak
Annak érdekében, hogy az Útravaló Ösztöndíjprogram elérje célját: azaz tényleges
esélyteremtést biztosítson azon gyerekek számára, akik mélyszegénységben élnek, illetve nem
vagy nagyon nehezen jutnak hozzá azokhoz a javakhoz, lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz,
amelyek esélyt biztosítanának hátrányaik leküzdéséhez, az iskolai sikerességre fókuszáló, az
önértékelést javító programok kerülnek megszervezésre:
•
•

Útravaló versenyek
motiváló, ösztönző műhelybeszélgetések

Ezen kívül az érettségire felkészítő tananyag és a tehetséggondozást támogató feladatbank kerül
kidolgozásra az ösztöndíjas tanulók és mentoraik számára.
Az ösztöndíjas programokról hamarosan részletesebb tájékoztatást nyújtunk.

