PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet tankönyvírás támogatására
a 2018-2019-es tanévre
A pályázat célja: A 2018-2019-es tanévre kiírt, sajátos magyar anyanyelvi oktatásban használt
tankönyvek megírásának és illusztrálásának támogatására.
A következő tantárgyakra pályázhatnak:
I. osztály

IV. osztály
1. Comunicare în limba română
pentru școlile și secțiile în
limba maternă maghiară
2. Comunicare în limba maghiară
pentru școlile și secțiile cu
limba de predare română
3. Magyar anyanyelvi
kommunikáció
4. Református vallás
5. Unitárius vallás
6. Római katolikus vallás

1. Limba și literatura maghiară
pentru școlile și secțiile cu
limba de predare română
2. Magyar nyelv és irodalom
3. Református vallás
4. Unitárius vallás
5. Római katolikus vallás
6. Zene és mozgás (sajátos
magyar)
V. osztály
1. Zenei nevelés
2. Református vallás
3. Unitárius vallás

II. osztály
1. Comunicare în limba maghiară
pentru școlile și secțiile cu
limba de predare română
2. Református vallás
3. Unitárius vallás
4. Római katolikus vallás
5. Zene és mozgás (sajátos
magyar)
III. osztály
1. Limba și literatura română
pentru școlile și secțiile în
limba maternă maghiară
2. Comunicare în limba maghiară
pentru școlile și secțiile cu
limba de predare română
3. Magyar nyelv és irodalom
4. Református vallás
5. Unitárius vallás
6. Római katolikus vallás
7. Zene és mozgás (sajátos
magyar)

VI. osztály
1. Magyar nyelv és irodalom
2. Román nyelv és irodalom
3. Zenei nevelés
4. Kisebbségi történelem
5. Református vallás
6. Unitárius vallás
7. Római katolikus vallás
8. Matematika
9. Fizika
10. Földrajz
11. Történelem
12. Biológia
13. Szociális nevelés
14. Tehnológiai nevelés és
gyakorlati alkalmazás
15. Informatika és TIC
16. Tanácsadás és személyes
fejlődés
17. Művészeti nevelés
18. Testnevelés és sport

A pályázat tartalmazza:
A szerző/szerzők motivációs levelét, melyben kiemelten szerepel:
- a tankönyv címe és az osztály (az 5645/12.12.2017 Miniszteri Rendelet 2. melléklete
értelmében I. kritérium, 5. alpont)
- a megpályázott tantárgy tantervének engedélyezési száma (pl. Comunicare in limba maternă
maghiară, Clasa pregătiroare - clasa a II-a, Aprobat prin OM nr. 3418/19.03.2013)
- a szerző/szerzők neve, elérhetősége (email, telefon)
A pályázathoz csatolni kell:
- Legalább két kompetencia fejlesztésére kidolgozott tartalmak szövegét, a megfelelő
illusztrációra és szerkesztésre vonatkozó magyarázattal ellátva (az 5645/12.12.2017 Miniszteri
Rendelet szerinti kritériumoknak megfelelően)
- A tankönyv részletes tervezetét: teljes tartalomjegyzék, szerkezeti vázlat, szaktudományos és
pedagógiai koncepció, ütemterv.
- A tudományterület egy elismert szakemberének (egyetemi oktató, főiskolai oktató,
tudományos műhelyben dolgozó, szakterület szakértője/módszertanosa - I. fokozattal
rendelkező) ajánlását.
- Vallás tankönyvek esetén felekezeti jóváhagyást.
- A szerző/szerzők nyilatkozatát, saját felelőségre, hogy a pályázati anyag eredeti, saját
munka.
A támogatás mértéke: maximálisan 7000 lej tankönyvenként:
- Szerzők honoráriuma: 5500 lej, megosztva a tankönyv szövegeinek alkotói és illusztrátorai
között
- Technikai szerkesztés (informatikus) honoráriuma: 1500 lej.
A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2018. február 15-ig lehet benyújtani az alábbi címre: RMDSZ
Oktatási Főosztály, 400428 Kolozsvár, Densuseanu u. 6A szám, Kolozs megye.
A borítékra rá kell írni: "Tankönyvpályázat"
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhet felvilágosítást:
RMDSZ Oktatási Főosztály
Magyari Tivadar - ügyvezető alelnök
tel: 0264 441 401, 0735 401 779
A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság bírálja el 2018. február 25-ig. A legjobb
pályaművek szerzőjét/szerzőit a Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatásban
részesíti. Minden pályázót e-mailben értesítünk a pályázatára vonatkozó eredményről.
A nyertes pályázók számára a támogatással kapcsolatos információkat (szerződéskötés,
támogatás elszámolása) a döntést követő négy napon belül a pályáztató e-mailben közli.

