
 
Az utazási ösztöndíjak szabályai és feltételei 

1. Előfeltételek 

 Mind a fogadó, mind a vendég tanár iskolában tanító (óvoda, általános iskola, ill. 
középfokú oktatási intézmény), aktív pedagógus legyen. Egyetemen tanítók nem 
jogosultak utazási ösztöndíjra. 

 Mindketten - a fogadó és a vendég tanár is - részt vett már legalább egy nemzetközi 
Science on Stage fesztiválon valamilyen formában (hivatalos delegáltként, fizető 
delegáltként vagy fizető vendégként). Akik csak Nyílt Napon vettek részt, nem jogosultak 
utazási ösztöndíjra.   
  

2. Jelentkezés  

 Az utazási ösztöndíjra történő jelentkezés évente négy határidőig adható be az angol 
nyelvű „Application Form for Travel Scholarships” kitöltésével. 

 Első határidő:   március 15. 

 Második határidő:  június 15. 

 Harmadik határidő:  szeptember 15.  

 Negyedik határidő:  december 15.  

 A Science on Stage Europe vezető testülete (az Executive Board) a beadási határidő után 
egy hónapon belül dönt az utazási ösztöndíjak odaítéléséről. 

 Ha a fogadó tanár és a vendég tanár egy második látogatást is tervez, akkor az első 
látogatás létrejötte után újabb jelentkezési lapot kell beadniuk.  

 Ha az utazási ösztöndíjra való jelentkezés elutasításra kerül, az érdekelt tanárok újra 
beadhatják a jelentkezésüket.   
 

3. A jelentkezések elbírálásának szempontjai 

 A tervezett projekt innovatív, és hozzájárul ahhoz, hogy a diákok jobban megértsék a 
tudományos fogalmakat.  

 A projekt általános felépítése: a jelentkezés jól mutatja be, hogy a résztvevő tanárok mit 
szeretnének elérni a látogatással. 

 Előkészítés: a látogatás előkészítése megfelelő és realisztikus. 

 A látogatás alatti tevékenység: a résztvevők világosan megfogalmazták azt, hogy milyen 
tevékenységet szeretnének végezni a látogatás ideje alatt.  

 A projekt utóélete: tervezett további lépések a látogatás befejezése után (pl. az 
eredmények megosztása más tanárokkal, „Joint Project” kezdeményezése stb.)  
 

4. Az útiköltségek visszatérítésének módja 

 A Science on Stage Europe csak egy személy útiköltségéhez járul hozzá legfeljebb 300 € 
összegig. Csak másodosztályra szóló jegyeket, illetve számlákat fogadunk el az oda- és 
visszaútra vonatkozóan. Belépődíjakat és egyéb díjakat nem térítünk. Taxi számlákat csak 
kivételes esetben térítünk.  

 Az útiköltségek visszatérítése érdekében a Science on Stage Europe számára az eredeti 
jegyeket, ill. számlákat kell megküldeni, valamint annak a bankszámlának az adatait, 
amelyre az összeg visszautalását kérik. Elektronikus jegyek (e-jegyek) esetén a 
beszállókártyákat kérjük PDF formában elmenteni, illetve, ha okostelefonos alkalmazást 
használnak, akkor készítsenek képernyőképet a beszállókártyáról, illetve a jegyről, és 
ezeket küldjék el igazolásul.  

 Az útiköltség visszatérítése érdekében a fogadó tanárnak és a vendég tanárnak is 
készíteni kell egy rövid beszámolót (fotókkal illusztrálva) a látogatásról, amelyet a Science 
on Stage Europe az internetes csatornáin nyilvánosságra hoz.  


