
       

 

 

Pályázati kiírás 

 pedagógus továbbképzésre 
 
 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nyílt pályázatot hirdet pedagógus 
továbbképzésre. 

 

I. A PÁLYÁZAT HÁTTERE 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (a továbbiakban MÖS) a Kormány 1126/2019. (III. 13.) 
Korm. határozata alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében Biatorbágyon új szakképzési intézményt, technikumot (korábban szakgimnázium) 
kíván létrehozni, amelyben az angol nyelv elsajátítását kiemelt fontosságúnak tartva a 
közismereti oktatás mellett gazdasági és informatikai képzést fog nyújtani. Az iskola 
előkészítése 2019-ben szoros együttműködésben kezdődött meg az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal és a szakképzés fejlesztése iránt elkötelezett dán Velux 
Alapítványokkal. 
 
A Technikum nem csak épületében, de pedagógiai célkitűzéseiben és gyakorlatában is 
innovatív lesz. A XXI. század kihívásaira készíti fel diákjait a legmodernebb digitális 
környezetben, az európai “jó gyakorlatok”, elsősorban skandináv minta figyelembevételével 
úgy, hogy az angol nyelv és a szakmai ismeretek magas fokú elsajátítása  mellett a közösségi, 
szociális értékeket és az ezekhez tartozó kompetenciák fejlesztését egyaránt fontosnak tartja. 
Az új szakképzési intézmény pedagógiai koncepciójának célja, hogy diákjai kiemelkedő, 
nemzetközi környezetben is versenyképes tudást szerezzenek, ugyanakkor nagy hangsúlyt 
fektet az emberi együttműködés során alapvető, elengedhetetlen kompetenciák 
(csapatmunka, érzelmi intelligencia, kreativitás, kritikus gondolkodás, komplex 
problémamegoldás, kognitív rugalmasság stb.) fejlesztésére is. A Technikum pedagógiai 
koncepciójának alappillérei: pozitív pedagógia, motiváló, fejlesztő értékelési rendszer, 
személyes mentorálás, projekt alapú és digitális technológiával támogatott oktatás.   
 
 

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA 
 

A pályázat célja együttműködő partnereink támogatásával a kormány által elfogadott 
Szakképzés 4.0 stratégia irányelveivel összhangban lévő magas színvonalú továbbképzési 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A19H1126.KOR&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A19H1126.KOR&txtreferer=00000003.TXT
https://ikk.hu/files/Szakkepzes_4.0.pdf


       

 

lehetőség nyújtása olyan pedagógusok vagy végzős pedagógus egyetemi hallgatók számára, 
akik azonosulni tudnak a létesítendő Technikum fő pedagógiai és módszertani alapelveivel, 
érdeklődnek a XXI. századi pedagógiai irányzatok, módszerek iránt, valamint motiváltak a 
folyamatos tanulásra és fejlődésre. 
Reményeink szerint a pályázatot elnyerő pedagógusok, pedagógusjelöltek közül fognak 
kikerülni a Biatorbágyon létesülő Technikum első tanárai is.1 
 
 
 

III. A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK JELLEMZŐI 

1. Költségek 

A pedagógusképzés költségeit (oktatók díjazása, szakmai anyagok) a Velux Alapítvány fedezi, 

a résztvevők számára ingyenes. Jelen kiírás a résztvevők utazási költségeinek megtérítésére 

nem terjed ki. 

2. A továbbképzés jellemzői, tartalma és időpontjai: 

A képzés jellemzői: 

● A továbbképzés modulrendszerű. 

● A pályázatra jelentkezésnek nem feltétele, hogy a pályázó valamennyi modulra 

jelentkezzen. A pályázatra való jelentkezés során a pályázónak meg kell jelölnie, mely 

képzéseket kívánja elvégezni.  

● A 3. modulnál a résztvevők száma korlátozott, ezért túljelentkezés esetén kiválasztási 

folyamat lesz. Az elbírálás során előnyben részesül az a pályázó, aki mindhárom 

modulra jelentkezik, ill. igazolni tudja, hogy amelyik modulra nem jelentkezik, azt 

korábban már elvégezte. 

● A képzések tervezett időpontjai: online képzésnél hétköznap délutáni, esti idősávok 

(16.00-20.00 között) és szombaton egész nap, jelenléti képzésnél péntek délután és 

szombat egész nap. 

                                                           
1 A pályázat kiírója ugyanakkor kiköti, hogy a továbbképzéseken való részvétel sem a pályázó, sem a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet részéről nem jelent semmilyen további kötelezettséget egy később létesítendő munkaviszony 
tekintetében. 



       

 

● Az 3. modul akkreditált továbbképzés, az 1-2. modul elvégzéséről tanúsítványt állítunk 

ki. 

● A tanúsítvány megszerzésének feltétele legalább 90%-os jelenlét és az előírt 

felnőttképzési szerződés megkötése2. Az online képzés esetében feltétel az online 

bekapcsolódás és a kért produktumok megléte. 

● A MÖS fenntartja a jogot, hogy az adott időszakra vonatkozó egészségügyi és 

járványügyi helyzet függvényében a képzés egy részét vagy egészét későbbi 

időpontban valósítsa meg, ill. szükség esetén törölje.  

A képzés tartalma és időpontjai: 

1. modul: Digitális eszközökkel támogatott projektmódszertan 
Időpont: 2020. október – november – december  
 

30 órás online képzés, amelyet a 2020. október-november-decemberi időszakban 
fogunk megtartani. A képzés a következő elemeket fogja tartalmazni: oktatásban 
alkalmazható virtuális keretrendszerek, tanórákon és digitális munkarendben 
használható digitális módszerek, a digitális eszközök támogatásával végezhető 
értékelés 

 
2. modul: Digitális oktatási módszerek (gamifikáció, digitális tanterem, flipped 

classroom stb.) - 40 órás online képzés   
 

Időpont: 2021. február 
 
A képzés során a résztvevők megismerkednek az Microsoft O365 keretbe ágyazott 
megoldásaival. A Microsoft oktatói közösségének vezetésével a résztvevők 
bepillantást kaphatnak abba, hogy miként lehet a digitális technológiát a 
leghatékonyabban bevezetni a tanításba, valamint elmélyülhetnek a OneNote, a 
Teams, az Office és más eszközök gyakorlati alkalmazásában. 
 
A Flipped classroom (FC) modul segítségével a résztvevők 3x5 online tanórán vesznek 
részt, és felkészülnek egy ténylegesen megvalósítható “fordított tanóra” 
megtartására.  

  

                                                           
2 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 21. § szerinti felnőttképzési 
szerződés 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218103.385589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218103.385589


       

 

3. modul: Pozitív pedagógia - 30 órás jelenléti képzés. 
  

Időpont: 2021. április 
 
A harminc órás akkreditált képzési program célja:  
 

●  Erős, reális személyes értéktudat kialakítása, önbizalom kiépítése, a pálya iránti 
elköteleződés mélyítése 

●  A tanulók személyes erősségeinek felismerését támogató eszköztár elsajátítása 
●  A negativitás felismerése és alternatív értelmezések, optimista túlsúlyú gondolkodási 

szokások kiépítése 
●  Pozitív érzelmek mennyiségének 4:1 arányú biztosítása 

 
3. A képzések helyszíne: 

 
Online térben, illetve Budapesten, előreláthatóan a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
központjában (1221, Budapest, Kossuth Lajos u. 64.) 
 
Az időpont- és helyszínváltozás jogát a szervezők fenntartják! 
 

IV. A JOGOSULTAK KÖRE 

A pályázatra jelentkezhetnek mindazok, akik: 
 

a) az alábbi köznevelési, szakképzési intézmények pedagógusai, szakemberei:  

● általános iskola (felső tagozat) 

● gimnázium, 

● szakgimnázium, 

●  szakiskola 

b) a köznevelésben, szakképzésben jelenleg alkalmazásban nem lévő,  pedagógus 

végzettségű kollégák, akiknek végzettsége az a) pontban felsorolt köznevelési, 

szakképzési intézményekben pedagógus munkakörben a munkavégzést lehetővé 

teszi,  

c) a 2020/2021-es tanévben tanárképzésük utolsó évét megkezdő egyetemi hallgatók, 

akik tanulmányaik befejeztével az a) pontban felsorolt köznevelési, szakképzési 

intézményekben jogszerűen alkalmazhatóak lesznek. 

 

https://www.google.hu/maps/place/Magyar+%C3%96kumenikus+Seg%C3%A9lyszervezet/@47.4240737,19.0373838,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dd8ffbfd25f9:0xe4a62047bb2da319!8m2!3d47.4240737!4d19.0395726


       

 

V. A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI 

A pályázó:   

1. Megfelel a pályázat IV. A JOGOSULTAK KÖRE fejezetének a), b) vagy c) 

pontjában leírtaknak. 

2. A nyertes pályázó vállalja a részvételt a képzésen, valamint hogy 

együttműködési szerződést ír alá. 

3. A 3. modul esetében, amennyiben valaki a szerződés aláírását követően nem 

vesz részt a képzések legalább 60%-án, és hiányzásait nem igazolja orvosi 

igazolással, és/vagy a képzés kötelező követelményét nem teljesítette, attól a 

képzés költsége visszakövetelhető. 

4. A keresztény értékeket tiszteletben tartja, elfogadja. 

VI. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA 

A pályázatot elektronikusan lehet benyújtani ezen a linken lehet. 

A pályázat benyújtásának ideje: 

A pályázatok benyújtásának időszaka: a pályázat megjelenésétől kezdődően 

legkésőbb 2020. szeptember 30-ig folyamatosan. 

 

VII. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. A pályázat kötelező tartalma 

 Linken elérhető űrlap kitöltése, amelynek része 

 a 3. modult is választók esetében az Europass sablonban 

benyújtott szakmai önéletrajz (űrlapon keresztül) 

A pályázó az űrlap elküldésével felelősséget vállal a pályázatban feltüntetett 

adatok hitelességéért. A 3. modult választók esetében tudomásul veszi, hogy a 

bíráló bizottság a feltöltött dokumentum eredeti példányát is bekérheti 

megtekintésre. 

https://forms.gle/TxpnFRdUtzN1wz6HA
https://forms.gle/TxpnFRdUtzN1wz6HA


       

 

2. A pályázat menete 

Pályázati időszak  

A pályázati időszak végéig, 2020. szeptember 30-ig szükséges az űrlap kitöltése és 

elküldése. A 3. modult választók pályázata akkor számít benyújtottnak, ha a 

pályázó a szükséges dokumentumot is csatolta a pályázatához.  

Bírálati eljárás 

A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve 

jelen pályázati kiírásnak megfelelően kerülnek elbírálásra. A pályázatok elbírálása 

a beérkezés időrendje és a pályázási feltételek teljesülésének ellenőrzése alapján 

a pályázati költségkeret kimerüléséig történik. 3 

A pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követően folyamatosan, legkésőbb 

2020. október 15-ig elektronikus úton írásbeli értesítést kapnak.  

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomást vesz arról, hogy a pályázati eljárással 

kapcsolatban felmerülő, bármely esetre vonatkozó jogorvoslati lehetőségéről 

lemond. 

3. Adatkezelés 

A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására a 

MÖS által kijelölt bíráló bizottság tagjai és az általuk megbízott személyek 

jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve 

feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési 

szabályzata rendelkezéseinek megfelelően történik.  

A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban pályázó a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági 

                                                           
3 A 3. modult választók esetében a benyújtott pályázati anyagok alapján kiválasztott pályázókat telefonos vagy 
e-mailben történő egyeztetést követően szóbeli beszélgetésre hívhatja a bíráló bizottság. A bírálat során 
előnyt jelent a dél-budai, ill. Biatorbágyhoz közeli lakhely. 

https://segelyszervezet.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
https://segelyszervezet.hu/adatkezelesi-tajekoztato/


       

 

jogorvoslattal élhet.  

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírás feltételeit indoklás nélkül 

bármikor megváltoztassa, vagy a pályázati kiírást indoklás nélkül bármikor teljes egészében 

visszavonja. 

 

Budapest, 2020. szeptember 7. 

 
 


