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Magyarországi továbbképzési lehetőségek 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. Törvény 
11.§-a értelmében 2004. év II. félévére magyarországi, 

a továbbképzési jegyzékben szereplő, indítási engedéllyel rendelkező AKKREDITÁLT pedagógus-
továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget. 

 

  A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett 
szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából 
Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége írja ki és gyűjti össze a 
jelentkezéseket. 
 

Általános tudnivalók: 
 

 Jelentkezhetnek: 
a) azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar 

igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és pedagógus-
igazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására, 

b) nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézmé-
nyében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, 
akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a sze-
mélyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja, 

c) a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó 
országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk 
miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói iga-
zolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy 
pedagógus munkakörben dolgoznak.  

 A továbbképzések jegyzéke megtalálható a www.ptmik.hu honlapon, 
illetve az Oktatási Közlöny 2003. július 31-i, illetve 2003. december 30-i 
számában. Tartalmi területekről felvilágosítás az ugyfelszolgálat@ptmik.hu, 
vagy a ptmik@ptmik.hu e-mail címeken kapható. 

 A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelent-
kezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával 
nyilatkozik. A beiratkozási költség előreláthatólag a 2000–2500 Ft közötti összeget 
nem haladja meg. 

 A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem ter-
helik a pályázót. Amennyiben igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Pedagó-
gus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ (továbbiakban PTMIK) 
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megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet 
több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.  

 A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon tör-
ténik! 

 A jelentkezés benyújtásának határideje 2004. március 15. A jelentkezéseket 
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez kell eljuttatni (Uniunea 
Cadrelor Didactice Maghiare din România, 530241 Miercurea Ciuc, str. Topliţa 
nr.20, jud. Harghita) kizárólag postai úton. (A borítékra kérjük tüntessék fel: 
AKKREDITÁLT – 2004.).  

 Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok 
továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérel-
mek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az ok-
tatási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, az Oktatási Tanács javaslata alapján 
történik 2004 áprilisában. 

 Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosult pályázók közül az elbírálásnál előny-
ben részesül az, aki  
a) még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, 
b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben. 

 A jelentkezések elbírálásáról a továbbképzések szervezője, a Pedagógus-tovább-
képzési Módszertani és Információs Központ a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége közreműködésével 2004. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.  

 A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a 
résztvevő eleget tesz az előírt tartalmi követelményeknek.  

 
A részvételből való kizáró általános feltételek: 
A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos pályázatok érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra kerülnek. 
 
Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további részletes 
felvilágosítást a továbbképzésekről: 
 

 Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht. 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1. 
www.ptmik.hu 
e-mail: ptmik@ptmik.hu 
Tel: 36-26-537-500 /Varga Szilvia, Fax: 36-26-537-510 

 

   – a jelentkezési lapok beszerezhetők a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége székhelyén (530241 Csíkszereda – Miercurea Ciuc, Toplitei 20., Tel: 0266–
371377, Fax: 0266–312852, E-mail: rmpsz@rmpsz.ro) 

– vagy letölthetők a www.rmpsz.ro honlapról 
 

Kapcsolattartó személy: Benedek Orsolya 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya 
 

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a értelmében 
 2004. év nyarára a határon túli magyar pedagógusok számára magyarországi 

ELISMERT továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget 
 

  A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett 
szakmai tanácsadó testület, a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács megbízásából 
Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége írja ki és gyűjti össze a 
jelentkezéseket. 
 

Általános tudnivalók: 
 

 Jelentkezhetnek: 
c) azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes Magyar 

igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és pedagógus-
igazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására, 

d) nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intéz-
ményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató ped-
gógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint 
a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja, 

d) a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó 
országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk 
miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói iga-
zolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják, hogy 
pedagógus munkakörben dolgoznak. 

 A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelent-
kezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával 
nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000–2500- Ft közötti összeget nem haladja 
meg.  

 A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem ter-
helik a pályázót. Amennyiben igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Pedagó-
gus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ (továbbiakban PTMIK) 
megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet 
több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.  

 A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon tör-
ténik. 
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 A jelentkezés benyújtásának határideje 2004. március 15. A jelentkezéseket 
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez kell eljuttatni (Uniunea 
Cadrelor Didactice Maghiare din România, 530241 Miercurea Ciuc, str. Topliţa 
nr.20, jud. Harghita) kizárólag postai úton. (A borítékra kérjük tüntessék fel: 
ELISMERT – 2004.) 

 Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok 
továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérel-
mek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével az okta-
tási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, a Határon Túli Magyar Oktatási 
Tanács javaslata alapján történik 2004 áprilisában. 

 Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosult pályázók közül az elbírálásnál előny-
ben részesül az, aki  
c) még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai tovább-

képzések és/vagy nyári akadémiák résztvevője volt. 
d) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülő-

földjén is látogatott továbbképzéseket 

 A jelentkezések elbírálásáról a továbbképzések szervezője, a PTMIK a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével 2004. május 31-ig értesíti a 
jelentkezőt.  

 
  A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben 
a résztvevő eleget tesz az előírt részvételi és tartalmi követelményeknek.  
 
A részvételből való kizáró általános feltételek: 

 A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos pályázatok érdemi vizs-
gálat nélkül elutasításra kerülnek. 

 
  Az alább felsorolt továbbképzésekről részletes felvilágosítást az érdeklődők az 
alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak: 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
530241 Csíkszereda – Miercurea Ciuc, Toplitei 20. 
Tel: 0266–371377, Fax: 0266–312852 
E-mail: rmpsz@rmpsz.ro 

 
  További információkat a www.rmpsz.ro honlapról szerezhet, ahonnan a 
jelentkezési lapok is letölthetők 
 
Kapcsolattartó személy: Benedek Orsolya 
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Magyarországi elismert képzések jegyzéke 2004 nyarára 
 
 

1. Médiainformatika – elektronikus weboldal fejlesztése 
2. Magyar nyelvészeti, magyar és világirodalmi intenzív tanári továbbképzés 
3. Pszichológiai eljárások az osztályfőnöki munka segítésére 
4. A nevelés-oktatás korszerű módszerei, gyermekközpontú pedagógiák 
5. Gyermekközpontú komplex személyiségfejlesztés 
6. Vállalkozási ismeretek oktatása a szakképzésben 
7. A projektoktatás módszertana 
8. Tanulási tréning 
9. Különbségekre figyelő tanulás-szervezési módok, reformpedagógiai és alter-

natív iskolák gyakorlata alapján 
10. Tanácsadás-fejlesztés. A szaktanácsadók és tantárgy-gondozók alapképző tan-

folyama 
11. Gyógypedagógia: a dyslexia, disgráfia, diszkalkulia felismerése és a probléma 

kezelése 
12. Fizikaoktatás kísérletekkel 
13. Kooperatív tanulási technikák 
14. Anyanyelvi nevelés a XXI. században 
15. A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése 
16. A Rákóczi szabadságharc és kora, a trianoni döntések hatása Magyarországra. 
17. Mozgásfejlesztésre épülő differenciált személyiségfejlesztés a tanulási és maga-

tartási zavarok megelőzésére 
18. Értékelés osztályozás nélkül 
19. Lépésről lépésre 
20. Kognitív szintek tervezése az általános iskolai matematikatanításában 
21. Tanítsunk eredményesen matematikát! 
22. Emberebb ember – etikai továbbképzés 
23. A jövő század társadalomföldrajza 
24. Anyanyelv, magyar irodalom, pszichológia, hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatása 
25. Pedagógusok speciális képzése a szabadidő-pedagógia területén, program-

tábor és kirándulás szervezésben 
26. Lépésről lépésre a magyar nyelv tanításában 
27. Mérés, értékelés 
28. Együttműködési fejlesztés a tantestületekben  
29. Változó világ – változó földrajz 
30. Zene-pedagógiai továbbképzés 
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