
 

                                                                                                                                                                

Magyarországi továbbképzési lehetőségek - 2014     
 

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete 
24000 Subotica, Sonja Marinkovic 26.  
Tel/Fax: +381-24-557-596,  
E-mail: empe@open.telekom.rs 
 
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával 2014. év nyarára határon túli magyar pedagógusok részére (300 fő) magyarországi 
továbbképzésen való részvételre biztosít lehetőséget  
 
Általános tudnivalók 
A 11 magyarországi továbbképzésre a határon túli magyar pedagógus szövetségek közösen tettek javaslatot.  
A továbbképzésekre azok a Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, Ukrajnában állandó 

lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló óvodapedagógusok, pedagógusok jelentkezhetnek, akik a 
2013/2014-as tanévben magyar nyelven folytattak oktató-nevelő munkát, s akik csatolják erről az intézmény/tagozat/csoport 
vezetőjének írásos igazolását.   

 
A jelentkezést kizárólag a mellékelt adatlapon lehet benyújtani, az adatlap mellé kötelezően csatolandó az intézmény 

vezetőjének igazolása a tanévben végzett magyar nyelven folytatott oktató-nevelő munkáról.  
 
Egy jelentkező legfeljebb két képzést jelölhet meg. (Mindkettő egyenértékű.)  A bejelentkezés 1 képzésen való részvételre jogosítja 

a pályázót, második képzésen való részvétel az üresen maradó helyek számának függvénye. 
 
A jelentkezéseket a Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kérjük  benyújtani e-mailben és postai úton is. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje (postai bélyegző) 2014. június 10. 
 
A  továbbképzések létszámának régiónkénti elosztásáról a határon túli magyar pedagógus szövetségek konszenzussal állapodnak 

meg.  
Az elbírálásnál előnyben részesül az, aki  

a) még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák 
résztvevője volt, 

b) aki aktívan részt vesz a magyar nyelvű közoktatás megerősítésében. 
A pályázatok elfogadásáról a jelentkezéseket összegyűjtő Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete dönt  
 2014. június 15-ig. 
 
A döntésről értesítést küldünk a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre illetve megjelentetjük a www.rmpsz.ro 

honlapon  2014. június 20-ig.  
A jelentkezőknek a Magyarországra történő utazás költségeit biztosítaniuk kell.  

(Javasoljuk igénybe venni a Magyar Igazolvány által biztosított utazási kedvezményt.)  
 
Az elbírálásnál előnyben részesül az, aki  

c) még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák 
résztvevője volt, 

d) aki aktívan részt vesz a magyar nyelvű közoktatás megerősítésében. 
A részvételből való kizárás általános feltételei: 

 a  határidőn túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések (pl. igazolás hiánya)  érdemi vizsgálat  nélkül 
elutasításra kerülnek; 

 nem támogatják a pedagógus szövetségek annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki a 2013. évi magyarországi 
továbbképzésen várható távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervező intézetnek, illetve a képző 
intézménynek.  

 A továbbképzés elvégzéséről a képző intézetek igazoló iratot adnak ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az alábbi 
követelményeknek: részvétel az előadások legalább 90%-án, a képzés végén egy rövid dolgozat megírása a 
továbbképzésen elhangzottaknak a saját tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról, hasznosításáról.     

 
Szeretettel várjuk jelentkezésüket    
  De Negri Ibolya, elnök 


