
 

EDU pontok számára keresünk partnerszervezeteket és 

önkormányzatokat 

 

Jelenleg a déli és keleti régiók támogatására összpontosítunk. 

 
A Pontis Alapítvány külső munkatársakat keres EDUpontok létrehozásához az Eperjesi, Kassai, 

Nyitrai és Besztercebányai kerületekben.A kiválasztott partnereknek pénzügyi és egyéb 

támogatást nyújtunk ahhoz, hogy a régióban található aktív tanárokból egy közösséget hozzanak 

létre. 

 

Mi az EDUpont 

 
Az EDUpont egy találkozóhely, ahol olyan innovatív megközelítsek terjesztésére és 

megerősítésére van lehetőség, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a tanulók és diákok oktatására. 

Az EDUpont célja, hogy az aktív tanárok, igazgatók, valamint a nagyközönség számára hozzáférést 

biztosítson az oktatásról szóló inspiráló előadásokhoz, az iskolák jó gyakorlatainak példáihoz, és 

teret biztosítson az oktatás fejlesztésére irányuló javaslatok megfogalmazására. 

 

Együttműködés 
 

Az EDUpontot a Pontis Alapítvány hozza létre a Generáció 3.0 program részeként egy nonprofit 

szervezettel, polgári társulással vagy önkormányzattal együttműködve. 

Az első szlovákiai EDUpontot 2017-ben Zólyomban a Pontis Alapítvány és a Živica Polgári Társulás 

hozta létre a Comenius Intézet programja keretén belül. Azóta a hálózat 9 szlovákiai városra 

bővült. 

Érdekesség, hogy 2022 szeptemberétől már két együttműködő szervezet (Indícia, V.I.A.C.) és egy 

önkormányzat (Nyitra városa) fogja koordinálni a pedagógusokat támogató regionális 

központokat is.  

 

EDUpont program 
 
 

https://www.generacia30.sk/edupoint
https://www.generacia30.sk/


 

Az EDUpont program célja, hogy pozitív példák forrása legyen az oktatásban. Ez állhat érdekes 

műhelymunkákból, megbeszélésekből, bemutató órákból, gyakorlati problémamegoldásból és 

olyan innovatív módszerek elsajátításából, amelyek a 21. század készségeit fejlesztik. 

Emellett a Pontis Alapítvány által a Generáció 3.0 program keretében támogatott, inspiráló 

oktatási tevékenységeket is tartalmaz, amelyek valójában a jó gyakorlat példái. 

 

EDUpont célja 
 

 Megismertetni a tanárokkal azokat az innovatív módszerekkel, amelyeket az oktatásban 

alkalmazhatnak. 

 A találkozó résztvevőit olyan oktatási megközelítésekkel megismertetni, amelyek a 21. 

századi élethez szükséges készségeket fejlesztik. 

 Azon iskolák működésének bemutatása, melyek támogatják a modern és funkcionális 

oktatási trendek bevezetését. 

 Biztonságos környezet biztosítani a tanárok számára, hogy megoszthassák 

tapasztalataikat az innovatív oktatási módszerek bevezetésével kapcsolatosan. 

Hozzájárulni az oktatás szereplőinek regionális szintű hálózatépítéséhez – ide tartoznak az 

iskolafenntartók, a tanárok és leendő tanárok, az egyetemi tanárok, inspiráló személyiségek, helyi 

vállalkozók stb. 

 

Kiket keresünk 

 

 Civil szervezeteket, amelyek képesek az EDUpont működtetésére. 

 Ügyes és kreatív emberekből álló csapatokat, akik szeretnének hozzájárulni a tanulók és 

diákok jobb oktatásához, és az oktatás iránt érdeklődők közösségét akarják építeni. 

 Iskolafenntartókat (városok, önkormányzatok, stb.), akik számára prioritás az oktatás, ezért 

szakmai támogatást kívánnak nyújtani az iskoláknak, és minőségi továbbképzést a tanároknak 

és az igazgatóknak. 

 

A jövőbeli EDUpont szervezővel szemben támasztott követelmények 
 

 EDUpont tevékenységeinek megszervezése a Pontis Alapítvány által kidolgozott modell 

szerint, lásd alább. 

https://www.generacia30.sk/edu-mapa


 

 Bevezető képzés elvégzése, ahol a szervező minden szükséges információt és gyakorlati 

tanácsot megkap. A képzés augusztus folyamán lesz, időtartama max. 

1 nap. 

 Releváns és vonzó EDUpont program biztosítása - előadók, innovatív oktatási 

megközelítések szerzői vagy oktatási vezetők részvétele. Az EDUpont szervezőjének a 

tanév során havonta legalább egy rendezvényt kell szerveznie, miközben a foglakozások 

legalább egyharmadának a Generáció 3.0 program által támogatott projekteket kell 

bemutatnia. 

 Az EDUpontban végzett tevékenységekhez szükséges helyiségek és frissítők biztosítása. 

 A Pontis Alapítvánnyal együttműködve gondoskodni az esemény népszerűsítéséről. 

 A felhasznált költségek elszámolásához szükséges számviteli bizonylatok elkészítése. 

 Együttműködés a többi szlovákiai EDUpont szervezőjével és a Pontis Alapítvány EDUpont 

koordinátorával. 

 Törekedni az EDUpont hosszú távú fenntarthatóságára (anyagi és szakmai szempontból) a 

legjobb együttműködésben a helyi önkormányzattal. A cél az, hogy az EDUpont a Pontis 

Alapítvány pénzügyi támogatásának megszűnése után önállóan is működőképes legyen. 

 

Ajánlott modell 
 
A Comenius Intézettel együttműködve 2017 októbere óta működtetjük Zólyomban az EDUpontot. 

Sikeresnek bizonyult a havonta kétszer megrendezésre kerülő találkozók modellje, amikor 

tanárok, iskolaigazgatók és az oktatás iránt érdeklődők találkoznak. A program magában foglalja 

az előadókkal tartott műhelymunkát, valamint a tanárok számára szervezett kávézásokat is, 

amikor lehetőség van az innovatív oktatási módszerek bevezetésről beszélgetni. Egy másik 

lehetőség az online tevékenységekkel kombinált hibrid modell alkalmazása. 

 

A Pontis Alapítvány támogatása 
 

 

 Az EDUpont szervezője pályázati támogatásból lesz finanszírozva. A támogatás maximális 

összege 2500 euró, ami 2022 szeptemberétől 2023 januárjáig érvényes, de a támogatás 

meghosszabbítható a következő tanévre is. 

 A Pontis Alapítvány nemcsak pénzügyi támogatást nyújt a szervezőnek, hanem 

bebiztosítja a partner számára az EDUpont működtetésével kapcsolatos képzést is.  

 A Pontis Alapítvány az új EDUpontot a közösségi hálóin fogja támogatni és népszerűsíteni. 

A Pontis Alapítvány az EDUpont szervezőjének rendelkezésére bocsátja  

a Generáció 3.0 díjjal kitüntetett oktatási megközelítések szerzőinek elérhetőségeit. 

 A Pontis Alapítvány az EDUpont szervezőinek (személyesen vagy online) találkozókat 

szervez Szlovákia-szerte. 



 

 A Pontis Alapítvány fogja koordinálni és összekapcsolni az egyes EDUpontok 

tevékenységét. 

 

Melyek az EDUpont működtetésének jogos költségei? 
 

 Az előadók fizetése, 

 a helyiség bérleti díja, 

 az előadók útiköltsége, 

 az EDUpont koordinátorának fizetése (max. 1 500 euró), 

 frissítők a résztvevők számára, 

 a tevékenységek megvalósításához szükséges anyagok. 

 

Munkatársak kiválasztása 

A jelentkezések fogadása 

 A jelentkezéseket a www.darca.sk oldalon található űrlapon keresztül fogadjuk. 
 A jobb oldali "Regisztráció" gombra kattintva megnyílik egy ablak, amelyben  

a jelentkező kitölti a szükséges alapinformációkat. 
 Adományozóként a Generáció 3.0-at, programként pedig az EDUpont 2022-t választja. 
 Azoknak a pályázóknak, akik már korábban regisztráltak a www.darca.sk oldalon keresztül, 

szintén kell regisztrálniuk, de új bejelentkezési névvel. 
 Az Ön által megadott e-mail címre kap egy megerősítő linket, amelyre kattintva folytathatja 

a bejelentkezést a www.darca.sk oldalon. 
 A jelentkezési lap a "Projektünk" fül alatt található. A pályázatnak információkat kell 

tartalmaznia a pályázóról (a szervezetről vagy iskoláról), aki kapja a támogatást,  
a célról, amire felhasználják a támogatást, a szükséges pénzösszegről vagy  
a szükséges teljes pénzösszegről, a célkitűzésekről és a várt eredményekről stb. 

 A projektnek a www.darca.sk címre történő benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy 
a Pontis Alapítvány a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében jogosult a 
személyes adatainak kezelésére. 

Értékelési kritériumok 
 

 A tanároknak szervezett eddigi tevékenységei. 

 A pályázatban leírt projektcélok és tevékenységek. 

 Hatékony költségvetés. 

 Az EDUpont fenntarthatósága az elkövetkező években. 

 A tevékenységek által bevont tanárok száma. 

 Előnyt jelent a régió oktatási igényeinek feltérképezése/felmérése. 



 

 

Fontos időpontok 
 
2022. 6. 15-ig – pályázatok beadása, folyamatos konzultációk 

2022. 6. 15. – a pályázatok beérkezésének határideje 

2022. 6. 16–23. – pályázatok ellenőrzése, találkozók a pályázókkal 

2022 augusztusa – bevezető képzés a jövőbeli EDUpont szervezők számára 

2022. 9. 1.–2023. 1. 31. – tevékenységek szervezése a tanárok számára 

2023. 2. 28. – a zárójelentés benyújtása és a támogatás elszámolása 

 

További információk 
 
A támogatáshoz nem szükséges társfinanszírozás. Nem lehet része egy másik olyan projektnek, 

amelyet olyan szervezetek támogatnak, amelyekkel szemben a jövőbeli EDUpont szervezőjének 

kötelezettségei vannak. Az EDUpont tevékenységei azonban kiegészíthetők más képzési 

programokkal vagy tevékenységekkel, például a kialakulóban lévő regionális tanártámogató 

központokkal. 

 

A támogatás feltételei 
 
Az EDUpoint szervezője (a továbbiakban: partner) pályázati támogatásból lesz finanszírozva. A 

pályázat jóváhagyását követően a Pontis Alapítvány támogatási megállapodást köt a partnerrel, 

amely többek között a következő feltételeket tartalmazza: 

 A partner a szerződés aláírását követően megkapja a támogatási összeg  

1. részletét, ami a teljes támogatási összeg 90 %-a. A támogatás második, 10%-os részletét 

csak a jóváhagyott támogatás teljes összegének felhasználásáról szóló dokumentáció és 

zárójelentés elküldése után kapja meg. A zárójelentést és  

a dokumentációt a www.darca.sk oldalon kell elküldeni. 

 A projekt végrehajtását követően a partner legkésőbb a támogatási megállapodásban 

meghatározott határidőn belül elküldi a tevékenységeket leíró zárójelentést és az 

elszámolást. A támogatás második részletét csak akkor fizetik ki, ha a támogatás teljes 

összegére vonatkozó megfelelő pénzügyi dokumentációt nyújtotta be. 

 Kérjük, hogy kérdéseit a www.darca.sk rendszerben a fiókjában található Posta mappán 

keresztül tegye fel. 

 



 

Kapcsolat 
 

További információkért forduljon a programmenedzserhez, Dominika Hroššovához, 
dominika.hrossova@nadaciapontis.sk. 

 

mailto:dominika.hrossova@nadaciapontis.sk

