National Instruments a virtuális műszerezésért Alapítvány
NI Mentor Program Pedagógusi Ösztöndíj
Pedagógusi pályázati űrlap a
2019/2020-as tanévre
A 10 éve működő NI Mentor Programban tanéveként több mint 100 oktatási intézmény vesz részt,
amely intézmények pedagógusai elkötelezettek a jövő generáció mérnökeinek a képzéséért,
oktatásáért. Az Ösztöndíj elnyerésével természettudományos-, műszaki területen oktató azon
pedagógusokat tüntetünk ki – már óvodai szinten is –, akik intézményükben kiemelkedő módon végzik
a diákok ezen területre irányuló tehetséggondozását, ennek megfelelően szintenként (óvoda, alapfokú
oktatási szint, középfokú oktatási szint) 1-1-1 fő pedagógus válhat ösztöndíjassá.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.
(A határidő után beérkező pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma nem fogadja el.)
A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információkat kaphat a
http://hungary.ni.com/alapitvany weboldalon, az nimentor.program@ni.com e-mail címen, valamint
a megadott honlapon feltüntetett telefonszámon.
Az Alapítvány a pályázat elbírálása során önálló adatkezelőként jár el, a személyes adatokat feldolgozás
céljából az NI Hungary Kft. (4031 Debrecen, Határ út 1/a.; Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg. 0909-009315) felé továbbítja. A személyes adatok kezelése a pályázatok elbírálásához és a nyertes
pályázóval megkötendő támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges. A személyes adatok
megadása a pályázati űrlapon a pályázat elbírálásának és a támogatási szerződés megkötésének
előfeltétele.
Az ösztöndíjban részesített pályázók pályázati űrlapon és a támogatási szerződésben rögzített
személyes adatait az Alapítvány az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számítva az adójogi elévülés
leteltét követő naptári év végéig kezeli. Azon pályázók személyes adatait, akik nem részesülnek az
ösztöndíjban, az Alapítvány a pályázatok elbírálását követő 30 napon belül törli.
A pályázó a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását az Alapítvány fent megjelölt elektronikus levélcímén kérelmezheti. Az érintett a személyes
adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást szintén a megjelölt e-mail címen keresztül kérelmezhet. A
pályázó az Alapítvány adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerült panaszait a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthatja be.
Az NI Mentor Program Pedagógusi Ösztöndíj pályázat kitöltésévél a Pályázó elfogadja a fenti
adatkezelési eljárást.
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Pályázó adatai
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja leánykori neve:
Lakcím:
E-mail cím:
Telefonszám:

Pályázó oktatási intézményének adatai, amelyben oktat
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény adószáma:

Pályázati adatok
Kérjük, 3-4 mondatban fejtse ki, hogy mióta foglalkozik LEGO robot programozással/ NI
eszközzel (myDAQ, myRIO, LabVIEW) az NI Mentor Programon belül?
Kérjük, térjen ki rá, hogy milyen típusú eszközzel és mióta foglalkozik!

Mióta vesz részt intézményével az NI Mentor Programban?
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Kérjük, 3-4 mondatban fejtse ki, hogy milyen formában és milyen gyakorisággal foglalkozik
LEGO robot programozással/NI-os eszközökkel az NI Mentor Programon keresztül?

Hány diákot tudott az elmúlt 3 tanévben bevonni az NI Mentor Program segítségével robotika
témájú szakkörbe/tanórába?

Milyen robotikához kapcsolódó rendezvényeken, versenyeken vettek részt az előző tanévek
során?
Kérjük, 3-5 mondatban fejtse ki a rendezvények, versenyek adatait (helyszín, időpont, célja). Versenyek esetén
kérjük, írja le az elért eredményeket. Amennyiben nem releváns, – óvodai pályázó esetén – hagyja üresen.

Van-e
az
intézménynek
saját
rendezvénye/programja/versenye?

szervezésű

robotika/műszaki

témájú

Kérjük, fejtse ki! Amennyiben van, adja meg a rendezvény(ek), verseny(ek) adatait (helyszín, időpont, célja stb.)
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Volt-e a tanulmányi verseny/program/rendezvény esetén szponzor,
aki támogatta az eseményt?
Amennyiben igen, kérjük fejtse ki, hogy ki és milyen jelleggel szponzorálta a versenyt/programot/rendezvényt!
Amennyiben nem releváns, – óvodai pályázó esetén – hagyja üresen.

Kérjük, 3-4 mondatban fejtse ki, hogy Ön az oktatási intézményében hogyan népszerűsíti a
robotika témájú versenyeket, rendezvényeket?

Kérjük, 3-4 mondatban fejtse ki, hogy kollégái körében hogyan adja tovább a megszerzett
tudását, hogyan vonja be őket a Programban?

Kérjük, 3-4 mondatban fejtse ki, hogy Önt, mint pedagógust mi motiválja a
tehetséggondozásban?

Kérjük, 3-4 mondatban fejtse ki, hogy Ön hogyan tartja naprakészen szakmai tudását.

Részt vett-e 2019. tavaszán a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont által meghirdetett
Agóra Tanári Klubba, amely az NI Mentor Program Pedagógusi Ösztöndíjának szakmai hátterét
támogatja? IGEN/NEM
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