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Pályázati felhívás 
 

  A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnökségének Oktatási 
Főosztálya és az Erdélyi Tankönyvtanács Kuratóriuma pályázatot hirdet a XI-es és 
XII-es Magyar nyelv és irodalom tankönyvek megírására.  
  I. Pályázati feltételek: 
           1. A tankönyvnek meg kell felelnie a legújabb, átdolgozott tantervnek. 
           2. Ezeknek a tankönyveknek szemléletükben integráltaknak kell ugyan lenniük, 
de bennük külön szerepelne a magyar nyelvi fejezet. A Kuratórium elfogad az irodal-
mi, ill. a nyelvi anyagra vonatkozó önálló pályázatokat is. Ezek a szerzők a későbbiek-
ben társszerzőként hangolják össze munkájukat, és készítik el közös tankönyvüket. 
           3. A pályamunkának magában kell foglalnia a tervezett tankönyv két jelentős 
fejezetét, legkevesebb 30 tankönyvoldalnak megfelelő szöveget és a tankönyv szi-
nopszisát (tartalom, részletes leírás, a tankönyvi műfaj ismertetése, módszertani elkép-
zelések, a tankönyvet kiegészítő segédletekre vonatkozó tervek, tervezett illusztrációk, 
felhasznált szakirodalom stb.). 
           4. A pályázaton minden hazai vagy más régióbeli tanár, szakember részt vehet 
(egyéni munkával vagy szerzőtársakkal együtt). 
           5. Egy szerző részt vehet több pályázó munkacsoportban is. 
           6. A pályázat beküldési határideje: 2004. március 30. 
  II. A pályamunkák elbírálása: 
           1. A beküldött pályamunkákat a Kuratórium által felkért szakbizottság bírálja el. 
           2. Az elbírálás határideje: 2003. április 21. 
           3. A Tankönyvtanács minden olyan pályamunkát díjaz, amelyet a szakbizottság 
arra érdemesnek ítél. 
           4. A legjobb (vagy a két legjobb) pályamunka szerzői támogatásban és mél-
tányos honoráriumban részesülnek, hogy tervezett tankönyvüket szeptember 30-ig el-
készíthessék, és jóváhagyás végett az országos tankönyvbizottság elé terjeszthessék. 
           5. A határidőre elkészült legjobb tankönyvek kiadásáról a kiadók és nyomdák 
pályáztatásával a Communitas Alapítvány gondoskodik. 
 III. A pályamunka beküldésére vonatkozó egyéb tudnivalók: 
           1. Az alapul szolgáló tanterveket az érdeklődőknek a Tankönyvtanács villám-
postán (e-mail) megküldi. A Tankönyvtanács postai címe: 400304 Cluj-Napoca, str. 
E. Grigorescu nr.35, e-mail címe: consiliu@mail.dntcj.ro, telefonszáma: 0264–420001 
           2. A pályázat beküldési határideje: 2004. március 30. (A postai feladás vagy a 
megadott címen történő kézbesítés dátuma.) 
           3. Csak számozott oldalú, A4-es lapra nyomtatott és (dossziéba) fűzött 
pályamunkák küldhetők be. 
           4. A borítékon és a pályamunka első lapján fel kell tüntetni a szerző(k) által 
választott jeligét.  
           5. A Kuratórium a szakbizottság döntését a sajtóban hozza nyilvánosságra. 
           6. A pályamunkát a következő címre kell küldeni: 
  Erdélyi Tankönyvtanács, 400304 Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr.35.
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