Az OM pályázati felhí vásai
Az oktatási Miniszté riUm pályázatot hirdet
nemzeti
é s etnikai kisebbsé gek által szervezett
a

ANYANYELVI, HAcYoi4,{NYóRzó
É SOLVASÓTÁBOROK
megvalósí tására.

Az t-U. páIyázatokon fe|osztható keretösszé g:
20 millió fo.int.

A pályázatokat ké riük az alábbj cí mle megkü]deni,
oktatá§i Miniszté .ium Közoktatásl é s Kt§ebbsé gt Kapc§olatok F osztálya (1884. BudaPest Pf.: l,)

l. Ncfrz?í t klscbí ság"h a gary?ll)i. haggomdnq n
é s obasótábonl

Á pályázat cé Iia:

- a haza] kjsebbsé ei oktatási inté zmé ny€kben tanuló djákók nyelVismeleté nek elmé lyí té sé t,a kisebbsé gi ha€yományok é s kultú ra megismeré sé t, ápolását s,olgáló táborok szünid€i illetv€ anyao6zági anyanyelvi proglamok
me€
válósí tásának secí té se,
- aZ anyaország né praiza megismelé sé nek segí té se

- dlogplevencjós plogramok megvalósí tásának segí té se 1Az iskolás kolú gy€rmek számára szewezett, a minisl
té rium áhal támogatott programoknak lé sze a drogprePályázhatnak:
]Voktató, ké tnyelv ,
K|sebbsé ql )ktaí ási ií ll?mlí !gí(ny€
tannyelV általános iskolák) é s azok az or5zágls hisebbsé qi
önklmánqzabk amelyek általános iskolai gyeí mekek számáí a a lentj cé lok megvalósí tásá.á, legálább hé t napos,
Vagy azt me€
haladó - minimunr l5 f ré szé Ietábolt
Il. cí qány hagvolí ófia n , ol|asó- é s é Ietm dnnqoroh

A pályázat cé lia:
a cigány háeyományok megismelé sé nek ápolásának

- a cigány fiatalok társada]mi beilleszkedé sé tszolgáló
é letmódtábolok megvalósí tásá.ak tánrogatása
- drogpí €venciós procramok megválósí tásának segi
té se (Az iskolás korú gyermek számárá szervezett, a miniszté riUm által támogatott plogramoknak lé sze a drog
Pályázhatnak.

kisebbsé gi oktatási procramot m kódtet oí laé s az onzáqas ciqána Ónklrnán|zat. ha iskóláskolú cieány cy€
í mekek számáIa a fenti cé lok megválósí td.",á "gdl"bb hel ndoo§ \d€) dl neBhdl"do - n la m lT
l5 f lé .7é re- láboí szeNez.ek
A ci€
ány

tási inlhné fiuek

A Dálvázatok tartalml követ€
lmé nv€
i.
Kitöltött pályázati Ilap, va]amint á szolgáltátásla vo,
natkozó álajánlatok (utazás- szállás-, é tkezé siköltsé ,
gek)

A Dálvázathoz €
satolni

ki§ebb§é gi Pedagóg,rs.továbbké pzé sek
valamint anyaorszáci továbbké pzé sek meevalósí tásának
támocatásáIa

l. N?frz.ll hjsebbsig.h p?dagógus-tovdbbköpze9?i

páMzat cé lia:

^ a hazai kisebbsé gi oktatásban lé sztvev pedagógusok

ill a kisebbsé gi .é pismelet oktatását
segí t továbbké pzé sek megvalósí tásának támogatása
- a pedacóciaitovábbké pzé sekr l a pedagógiai szakvizsgákról, Valanrint a továbbké pzé sben ré sztvev k iUt
nyelvi,móds,eí ani,

tatásáiról é s kedvezmé nyeiI 1 szóló, a 18r/l999
í xIl l3 ) Kormánvrendeletie] módosí tott 277ll997.
(x1] 22 ) Korm lendelei 5 § (2) bekezdé s b) pontja sze

rint az anyaolszágban né pismelet, yalamint az anyanye]ven oktatott szaktárgyak oktatásával összefücg , ilLetve
nemzetközi szeí z dé sek aLapián megva]ósuló kisebbsé gi
peda€
ógUs-továbbké pz
pro€
lamok meeValósí tásának
segí té se

A Pályázók kö.e.

-

pályázhatnak az akkreditált nemzeti kisebbsé gi pedaeóelrs-továbbké pzé st szeruez lnté zmé nyekszeWezetek;
- ké toldalú €cyezmé ny alapján az anyaolszágba. lagy a
cé lnyelv szelinti országban továbbké pzé st szeNez oIsZágos kisebbsé gi önkormányzatok é s szeNezetek

lI. cigátu! hisebbsegi p.daqógus-to| ábbftepzé seh

A pályázat cé lia|

, a cigány tanulókat oktató pedagógusok számára
romológiai ismeletek biziosí tása továbbá a hátlányos

helyret cicány tanUlók iskolai el menetelé ben közrem
köd pedacógusok számáIa e feladat ellátásához szüksé ges
módszelek, ism€
retek elsaiátí tása

A pályáák köré .
- pályázhatnak az akkreditált lomolóeiai, illetve iskolai
el menetelt segí t módszeleket ismeleteket nyú itó ped"€
ócL lo\ább.Fp/3 I ./é -\-7o Ir,é zrí e'rvé |,Á, ,z-í \-,
A pályázátoknak tartalmaznla kell:

kell:

- nyilatkozatot aí ló1, hogy a pályázónak nincs ó0 napon
tú li köztartozása
A pályázat benyú itásának hatálidejel 2002. áPí tlis l5,
A pályázat elbí Iálásának hatálideje:2002, ináiüs 20.
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Az oktatásj Mjniszté liUm pályázatót hirdet ákkleditált

-

a kitöltött pályázati llapot,
nyilatkozatot alí ól. hogy a pályázónak nincs ó0 napon
tú li köztáltozása
- a továbbké pzé s alápí tási é s indí tási encedé lyé nek másolatát

Áz elnyerhet legmagasabb támogatás össze8€ (a
ké tolda|ii egyezmé ny alapián megvalósuló hazai vagy
külföldi továbbké pzé §ek kivé t€
lé vel): Maximum a ré szt,

A2 oktatásj Miniszté ljum pá]yázatot hirdet a

MAcYARoRszicl NEMzETl KlsEBBsÉ Gl

NEVELÉ SBEN, OKTATÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ
KUTATÁSOK

Vev k áltaI lé szvé te]idí iké ntfizetett összeg ké tszerese

A pályá,at benyú itásának határideje| 2002. áprllls l0.
A pályázat elbí rálásának határideje: 2002. máiüs lr.

rláp" é s,,Nyilatkozat' nyomtatvány letölthet
az oktatási Miniszté li!m honlapjárói (\r,ww.om.hu), illetve
levé lben é s szemé ]yesen igé nyelhet az oM ügyfé lszolgá]atilrodáiától(l0r' Budapest V, szalay U 10-14 Postací m:
,,Pályázati

1884, Budapest Pf,

l

)

támogatásáIa,

A páIyázatt té ma
A kisebbsé ci oktatást szabályozó ú j dokumentumok, il_
letve a nyeiVi, né p]smereti kóvetelmé nyek bevezeté sé nek
Pályázhatnak.
a lFn eLi }i,-bb,é B, }_,.LoirlÁle e|, p,
ll.-bo,:c .L,É tó (,opo1old( Tu.od'e'o lo81,1eTp
ly€
k jnté zmé nyek, amelyek a 200l é Vi pályázaton nem ké t_
é ves proiekttel pályáztak

-"ol

A pályázatokat ké rjük az alábbi cí mre m€
gküld€
ni

oktatá§i Miniszté rium (özoktatí sl é s Kisebbsé gi
KaPc§olatok F o§ztá|ya (1884 Budape§t Pf,: l.)

A pályázatnak tartálrnaznta ke|lj

-

Az oktatásj Mjniszté Iium pályázatot hirdet
a nemzeti kisebbsé gek
támoeatására.

,
,

A pályázat cé lia:
kj-

sebbsé gek anyanyelvi- né pismereti oktatásának a támoeatása.

Pályázhatnak:

A 'Vasálnapi iskolát m ködtet

sebbsé gi önkolmányzatok,

országos é S helyi ki-

ciVi1 sZeruezetek,

A pályázatnak tartalmaznla kell:

-

-

ré szletes kutatásj tervet,
az olszá€
os

vagy f Városi kisebbsé gi ónkolmányzat vé lemé nyé t,illetve a Vé lemé nytké r levé l másolátát
A tátnogaüis formá|a: Kütaní si oroerainnal kaDc§olá_
tos kö|t§é g€
k üí mogaLi§a. Áz oM í ennrartla magának a
loeot, hoev a kutatá§i Drogram alaoián megha!ározza a

ámogarandó Drolekté ket vagy a vonatkozó kö|t§é g€k
azon té telelt, melveket támoeátnt kí ván,

az oktatás helyszí né |eké s id taftamának megielölé

- Ié szletes, té teles költsé gveté st,
a plogramban lé sztvevó diákok.é vsolát é s é ]etkolát,
va]amjnt a pedagógusok számJt
Bí Iálati szempontok.

El nyben lé szesülnek a .é szletes nyelvi, é s né pismeí eti
köVetelmé nyekkel lendelkez k pályázatai
A pályázaton az adatlap é s az abban meghatározott mellé kletek egyidej benyú itásáva] Lehet ré szt Venni. A 2001ben nyeftes pályázók eseté n további felté te] a korábbi tá-

mogatás lelhasznáLásáról szóló elszámolás megkú ]dé se
legké s bb a ielen pályázat benyú itásával e€
yjd ben kivé ,

meg

*ptembe.30.

A pályázat elbí rálásánák hatálideie:2002, október 3l.

sé t,

e?

esetben a szerz dé sköté sre az elszámolást követ en kelül

A pályázat beadásának határideje] 2002. §É Ptember l 5.
A pályá?at elbí Iálásának hatándeie 2002. §PPté mbé í 30.

cí m:

rlapot

A pályázat benyú itásának határide]e 2002.

áz oktatási progí amot,

ve, ha a szeP dé s enné l ké s bbi id pontot állapí t

pályázati

nyilaikozatot hocy nincs ó0 napon tú li köztaltozásá.
az inté zet. ill kutatócsoport eddigi tevé kenysé gé nek
Iövid összefoclalóiát
a kutatásban ré sztvev k publikációs listáját,

,yAsÁRNAPl IsKoLÁlNAK"

oFzágosan k]é pí tett iskolahá]ózattal nem lendelkez

a kitö|tött

oktátisl Mlnlszté rlüm
Közoktatásl é s Kisebbsé ai Kapc§olatok F osztálya.
Budap€
st, szalay ü. lo-14, l0r5

E] nyben ré szes í iiük azokat a pályázatokat, melyek prog-

lamia taitalmazza a kutatási eledmé nyek megjelent€
té sé t

is Nem támogatjuk konfelenciák rendezé sé t, a konfelenciákon való ré szvé t€
lt, kijlí öldi tan!lmányutak kö]tsé gejt é s
az eszközbeszelzé seket
,,Pá]yázati ú llap" é

s Nyilatkozat'

nyomtátvány letólthet

az oktatási Miniszté riUm honlapiáról (www.oin.hü|, illetve
levé lben é s szemé lyesen igé nyelhet az oM üeyí é lszoleá]atj llodájától(l0r' Budapestv Szalay U 10_14 Postací m:

188a Budapest Pf,

l

).

A pályázatokat ké riük az alábbicí mIe megküld€
ni

okta-

tá§l Mini§zté riun Közoktatási é s r0s€
bbsé gl Kapc§olatok F osztálya (1884 Budap€
st Pf. l,).

A hiányos va8y hatáí ld n tú l é í ker€
tt pályázátok é r_
vé n}telen€
k, Az a pályázó, akt az oM-tó] az elmú lt ké t
é vben iogo§ulatlanüI vett taé nybe költ§é gveté st támogaást, tll. korábbi ámogatásról a szerz dé sben klkötött
határld lg nem Yagy nem m€
8felel en számolt el, nem
káphat ú iabb támogatást, A, a pályázó, aki a ielen pályázat alapián iogosüladanüI veszl lcé nybe a költsé €
ve.
lé §i támogaú st, ké t é vig az oM-tó §€
mnllyen iogcí inen
nem kaphat ú iabb támoganí st.

oKTATÁSl MlNlsZTÉ RluM
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