
 

Ihatunk már „a medve bırére”! 

 

Június közepén a szokásos tanév végi tantestületi értekezletre készülve a Pásztói Általános 

Iskolában néhányan a megszokottól is izgatottabbak voltunk.  

Naponta többször ránéztünk a beérkezett elektronikus levelekre, vártuk, érkezik-e olyan 

boríték, ahol a feladó a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az izgalom oka egy még 2010. 

januárban benyújtott TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázati anyag volt, mely az eddigi 

pályázatainkhoz képest sokkal nagyobb súllyal bír (a megpályázott összeg 15 994 604 Ft).  

Vártuk annak a gyümölcsnek a beérését, mely évekkel ezelıtt kezdıdött, amikor Tengerészné 

Simon Mária igazgatóként pályázatírói tanfolyamra küldött. Már akkor nyitott voltam a 

témára, mivel úgy gondoltam, nem csak az intézményben, hanem a civil életben, sıt a 

magánéletben is jól hasznosíthatóak az ott megszerzett ismeretek.  

2009. novemberben aztán felfigyeltünk egy a pedagógusok továbbképzését segítı pályázati 

kiírásra. Édes Attila igazgató úr biztatására részt vettem a pályázati tájékoztatón, ahol 

részletesen ismertették a feltételeket, de felhívták a figyelmet az uniós pályázatkészítés 

buktatóira is. Nem sikerült elijeszteni a pályázat elkészítésétıl! Hihetetlen lehetıséget láttam 

abban, hogy olyan mértékő anyagi forráshoz juthatunk, amirıl eddig álmodni sem mertünk. 

Négy kolléga számára négy féléven keresztül biztosít ugyanis a jelentkezés elindításától 

kezdve útiköltséget, étkezési- és szállásköltséget, jegyzetvásárlást, hordozható személyi 

számítógépet (tartós egyéni használatra – a tanulás teljes idıtartamára), a tandíj befizetését. A 

projekt teljes idejére a folyamatos munka ellentételezésére a projekt menedzsernek és a 

pénzügyi asszisztensnek a célprémiuma ugyanúgy beépül a pályázati anyagba, mint a 

képzésben résztvevı kollégák munkabérének 50%-a (járulékokkal együtt). A tanulásra 

jelentkezık ugyanis a képzés ideje alatt a kötelezı óraszámuk felét kötelesek teljesíteni (teljes 

fizetésért), mert a másik felére szükségük lesz az eredményes tanuláshoz. Szakszerő és 

állandó helyettesítésüket erre az idıre a pályázati forrás biztosítja. Mindezek tudatában talán 

érthetı az izgalom, ami a végleges döntés elıtt a sikerül/ nem sikerül súlyával nyomasztott 

bennünket. 

S itt jön a képbe a „medve bıre”! Pedagógusként (így egyben örök optimistaként is) 

bátorkodtam az értekezlet végén szerény tájékoztatást adni a majdnem nyertes pályázatról, 

hozzátéve, hogy nem jó elıre inni a medve bırére. 

Azóta értesítettek a pályázat befogadásáról és 100%-os támogatásáról.  Köszönöm vezetıim 

bizalmát, akik elindítottak és hagytak járni ezen az úton, köszönöm a kollégák bizalmát, akik 

jelentkeztek a képzésekre és mindannyiunk érdekében segítették a pályázatírás folyamatát. 

Köszönöm az IPESZ és az Önkormányzat szakmai segítségét.  

Az igazi munka azonban csak most kezdıdik! İszintén remélem, hogy 2012 végén 

mindannyiunk megelégedésével zárjuk a pályázati elszámolást.  
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