PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Palmetta Alkotó Műhely nyílt pályázatot hirdet
Komárom-Esztergom megyei középiskolai osztályközösségek számára
a „Pályára állítunk” önismereti, pályaorientációs tanácsadás elnyeréséhez.

Egyesületünk 1999-óta működik. Tevékenységünk középpontjában az emberi személyiség megismerése, a
lélek és test harmonikus működése, az egészséges és kreatív életvezetés elősegítése, az önfejlődés támogatása
áll. Az elmúlt másfél évtizedben az egyesület tagjai több ezer íráselemzést végeztek. Pályaorientációs egyéni
és csoportos tanácsadó programjainkon több száz diák vett részt ez idő alatt.

A „Pályára állítunk” önismereti, pályaorientációs program rövid- és hosszútávú célkitűzései:
A résztvevő fiatalok a program során hathatós segítséget kapnak…
 önismeretük elmélyítéséhez,
 személyes adottságaik, képességeik, készségeik tárházának megismeréséhez,
 az egyéniségüknek leginkább testhezálló érdeklődési kör és szakmacsoport megtalálásához,
 az idővel szükségszerű váltás megkönnyítéséhez (átképzési, továbblépési irányok
megjelölésével),
 sikeres életpálya tervezéséhez.
A Palmetta Alkotó Műhely szakemberei mindezt a személyiség lehető legátfogóbb feltárásával,
egyénre szabott tanácsadással kívánják megvalósítani.
A program részei:
1)

JÁTÉKOS, INTERAKTÍV FOGLALKOZÁS
A helyszínen kiscsoportos, kompetenciafejlesztő játékos foglalkozások segítik elő a fejlesztést, amelyek során a
saját élményen alapuló tapasztalati tanulás, interaktív részvételt támogató pedagógiai módszerek alkalmazása kerül
előtérbe (pl.: beszélgetőkör, csoportmunka, vita, szerepjáték, megfigyelés, projektmunka).

2)

SZEMÉLYISÉGFELTÁRÁS KÉZÍRÁSVIZSGÁLAT ALAPJÁN
„Az írás betűtestet öltött lélek”. A grafológus pedig olyan szakember, aki a papírra vetett írásjegyek alapján képes
feltárni az író személy személyiségjegyeit. Rávilágít az erősségekre, a rejtett adottságokra, az író személyt hozzásegíti egyéni küldetése felismeréséhez. Éppen ezért a grafológiát világszerte az egyik legszélesebb körű önismereti
eszközként tartják számon.

3)

KÉPESSÉGFELTÁRÓ KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE, KIÉRTÉKELÉSE
Az általunk alkalmazott Barrett-William-féle kérdéssor rávilágít azokra a képességekre, amelyekben az illető kiemelkedően erős, és amelyeket érdemes fejleszteni.

4)

EGYÉNI TANÁCSADÁS
Az egyéni tanácsadás során a fiatal a tanácsadó kizárólagos figyelmének fókuszában áll. Ez nagyban hozzájárul a
bizalmi légkör kialakításához, a személyre szabott, saját adottságaihoz és igényeihez igazodó segítség nyújtásához.
A FELAJÁNLOTT, JELEN PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ „PÁLYÁRA ÁLLÍTUNK” ÖNISMERETI,
PÁLYAORIENTÁCIÓS TANÁCSADÓ PROGRAM ÖSSZÉRTÉKE: 700.000.- FT.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.
Részletes tájékoztatás és a pályázati kiírás a www.palmetta.hu weboldalon érhető el.

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI
Pályázati kiírás
A Palmetta Alkotó Műhely nyílt pályázatot hirdet Komárom-Esztergom megyei középiskolai osztályközösségek számára a „Pályára állítunk” önismereti, pályaorientációs tanácsadás elnyeréséhez.

A pályázat célja
Az Egyesület tagjainak legfőbb küldetése, hogy tudatásukkal, szakértelmükkel hozzájáruljanak az
emberek, különösen a fiatal és ifjú korosztály életminőségének javításához.
A munka, a hivatás a legtöbb ember számára döntő jelentőségű, hiszen a kívánt életszínvonal megteremtése mellett a felnőttkori tanulás, fejlődés és szakmai érvényesülés fontos színtere. Éppen ezért
kiemelten fontos, hogy minden ember olyan munkát végezzen, amivel nem csak a megélhetését biztosítja, de örömét is leli benne. A középiskolás korosztály számára kidolgozott „Pályára állítunk”
önismereti, pályaorientációs program e cél megvalósításáért jött létre, ami három terület, a kérdőíves
képesség felmérés, a csoportos személyiségfejlesztő foglalkozás és a grafológiai személyiség feltárás
ötvözete. A személyiség három irányból való megközelítése nyújtja a program komplexitását, hatókörének kiszélesítését.
Jelen pályázattal egy egész osztályközösség tagjait szeretnénk hozzásegíteni ahhoz, hogy az alapos
önmegismerés révén megtalálják a számukra legmegfelelőbb foglalkozást, önkiteljesedést. Hiszünk
abban, hogy az önismeret elmélyítésének nem csak a munka világában, hanem az egyre sokszínűbb
társadalomban is hasznát veszik a fiatalok.

A pályázat tárgya




A nyertes osztályközösség tagjai személyre szabott, írásbeli szakvéleményt kapnak kézhez, aminek tartalma; átfogó jellemrajz, motiváció és képesség skála ismertetése, javasolt és nem javasolt
pályairányok felsorolása.
A nyertes osztályközösség tagjai két alkalmas (alkalmanként 4-4 óra időtartamú), játékos, interaktív előadással egybekötött foglalkozáson vesznek részt.
A nyertes osztályközösség tagjai – igény szerint – egyéni tanácsadáson vesznek részt, személyenként 30 perc időtartamban.

A pályázók köre
A pályázaton Komárom-Esztergom Megye középiskoláiban, a 2016/2017-es tanévben tizedik és tizenegyedik évfolyamokban tanuló osztályközösségek vehetnek részt.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
BENYÚJTANDÓ FELADATOK
Feladat 1. – A jövő foglalkozása – esszé
A pályázaton azok az osztályközösségek vehetnek részt, akik közös ötletelés alapján kigondolják,
milyen új, eddig még ismeretlen szakma, foglalkozás fog várhatóan megjelenni 15 év múlva a magyar
munkaerő-piacon. A diákok az elképzeléseiket munkaköri leírás formájában fogalmazzák meg,
amelyben ismertetik pl.: az adott feladatkört, az elvárható képességeket, és a munkavégzés körülményeit, stb.
Terjedelem: legfeljebb 6000 karakter.

Feladat 2. – Álláshirdetés – kreatív feladat
A feladat második részeként készítsenek a kitalált foglalkozáshoz illeszkedően egy álláshirdetést.
Az álláshirdetés készülhet akár a munkáltató megbízásából, aki munkatársat keres, de írhatja a munkavállaló is, aki munkát keres. A hirdetésbe kerüljenek bele a legfőbb szempontok a feladatkörről, a
munkavégzés körülményeiről, a szükséges képességekről, stb. A hirdetés a szöveg mellet jelekből,
szimbólumokból, ábrákból, képekből, ikonokból is állhat. Az alkotáshoz bármilyen eszközt, kézműves technikát igénybe vehetnek.
Terjedelem: szabadon választott, de legfeljebb 1 db A/4-es oldal

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. A pályázat két részből álló feladatának (esszé és kreatív feladat) elkészítése 1-1 pl.
2. Befogadó nyilatkozat az iskola vezetője részéről 1 pl.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2016. december 15.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatot a pályázó osztályközösség osztályfőnök tanára, mint kapcsolattartó nyújthatja be írásban, postai úton.
Postázási cím: Palmetta Alkotó Műhely 2890 Tata, Egység út 7. 6/1. jelige: „Pályára állítunk”
Az azonosítás megkönnyítése érdekében a kapcsolattartó pedagógus a pályaműveken tűntesse fel:
– az iskola nevét,
– az évfolyam és az osztály megnevezését,
– valamint a kapcsolattartó nevét és közvetlen elérhetőségét.
A pályázatról további információ kérhető a pam.palmetta@gmail.com címen.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A sikeres pályázat feltétele a pályaművek és a Befogadó nyilatkozat megadott határidőben (postai
bélyegzőn szereplő dátum), postai úton történő eljuttatása a megadott címre.
A pályázatot a Palmetta Alkotó Műhely tagjaiból álló 5 fős bizottság bírálja el.
A megadott határidőig benyújtott pályázatok először formai, majd tartalmi ellenőrzés alá kerülnek.
– A formai értékelés tárgya, hogy a pályázó a pályázathoz tartozó dokumentációt maradéktalanul,
a pályázatban rögzített formában, a Befogadó nyilatkozatot aláírással és pecséttel hitelesítve nyújtotta-e be.
– A tartalmi ellenőrzés tárgya, hogy a pályázati feltételként megadott feladatok az abban leírt szempontok szerint valósultak-e meg.
A bírálat szempontjából előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek
 hűen követik a munka világában ma megszokott nyelvezetet, stílus,
 vagy éppen ellenkezőleg, a kitalált foglalkozáshoz illeszkedően új, egyedi formai és stílusbeli
jegyeket használnak,
 magas fokú kreativitásról, eredetiségről tesznek tanúbizonyságot

Hiánypótlás
Hiánypótlásra jelen pályázat esetében nincs lehetőség.

Döntéshozatal
A pályázat elbírálásának időpontja: 2017. január 10.
Az eredményhirdetés az elbírálás napján a kiíró weboldalán (www.palmetta.hu) történik.
Kiíró a nyertes pályázóval 2017. január 15-ig felveszi a kapcsolatot.

Megvalósulás
A „Pályára állítunk” önismereti, pályaorientációs tanácsadó program 2017. március 31-ig valósul
meg.
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott
feltételeket.

BEFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z) ________________________________________________ intézmény/tagintézmény vezetője kijelentem, hogy a „Pályára állítunk” önismereti, pályaorientációs tanácsadó program
pályázat tartalmát megismertem.
Amennyiben az intézményben tanuló osztályközösség nyeri el „Pályára állítunk” önismereti, pályaorientációs tanácsadó programot, annak megvalósulását a helyszín biztosításával (két szombat délelőtt 5-5 óra időtartamban) támogatom.

dátum: _____________________________

___________________________________
cégszerű aláírás

