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Azonosító:…………………………..
Beérkezett:………………………….
Bizottság:…………………………...
A suliNova tölti ki!
	
	Adatlap

a Mozgókép-és médiatanár 2005 pályázathoz
A suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. és 
az Oktatási Minisztérium által meghirdetett 
mozgókép- és médiaismeret pedagógus-továbbképzési támogatásra
1.    A pályázó pedagógus adatai
Név:		                __________________________________________________________
Leánykori név:	                  _________________________________________________________
Születési hely és időpont: 	_________________________________________________________
Anyja neve: 	  ___________________________________________________________
Végzettsége:	                   ________________________________________________________
Munkakör:	                      _________________________________________________________
Értesítési cím:	                _________________________________________________________
Telefon (napközbeni):	              _________________                Telefax:_________________
E-mail:	    __________________________________________________
 2.    A delegáló intézmény adatai
 Név:		               __________________________________________________________
Cím:		               __________________________________________________________
Megye: 	   __________________________________________________________
Igazgató neve:	              __________________________________________________________
Telefon:	            __________________Telefax:      _________________
E-mail:	               _________________________________________________
 3.  A pályázó pedagógus önéletrajza
Kérjük, külön lapon csatolja az önéletrajzát (különös tekintettel végzettségére, képesítéseire, eddigi tanári munkásságára, a mozgókép-médiatanári feladatok ellátásával kapcsolatos elképzeléseire)!
4. A delegáló intézmény a mozgókép és médiaoktatás bevezetésével kapcsolatos elképzelései
Kérjük, külön lapon ismertesse az intézmény mozgókép és médiaoktatás bevezetésével (ill. annak esetleges előzményeivel) kapcsolatos elképzeléseket (tanórai keretek, tervezett óraszámok, fakultáció, érettségire való felkészítés szándéka) ill. tényeket (az iskolában dolgozó szakképzett tanárok, a tárgy oktatásának bevezetése, érettségi, szaktárgyi tanulmányi versenyen való tanulói részvétel, filmklub stb.)!
5. A megpályázandó képzés megjelölése
A következő oldalon lévő táblázat tartalmazza a képzéseket, melyeket jelen pályázat keretei között választani lehet. Több képzést is megjelölhet, ez megkönnyítheti az Ön csoportba sorolását.
 
Kérjük, hogy a pályázatot  legkésőbb 2005. február 21. (postára adás legkésőbbi határideje) juttassa el a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.-ba postán a  2097 Pilisborosjenő, Fő út 1. címre!

A beérkező pályázatokat szakértői kuratórium értékeli és 30 napon belül dönt a támogatás odaítéléséről. Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „mozgókép-ÉS médiatanár 2005.”

Választott képzés(ek) megjelölése
Képzési helyszín
Képzési típus
Képzés időpontja, formája
Szervező megnevezése
sz. kurzus
amennyiben a képzésre létszámhiány miatt nem nyerek felvételt, jelentkezni kívánok a 3. sz. tanfolyamra. 

Budapest
120 órás akkreditált továbbképzés
a 2005/2006-os tanévben 21-szer, heti 1 alkalommal
szerdai napokon, kizárólag középiskolai tanárok számára

Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület

sz. kurzus
amennyiben a képzésre létszámhiány miatt nem nyerek felvételt, jelentkezni kívánok a 3. sz. tanfolyamra.

Budapest
120 órás akkreditált továbbképzés
a 2005/2006-os tanévben 21-szer, heti 1 alkalommal
csütörtöki napokon, kizárólag általános iskolai tanárok számára

Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
sz. kurzus
amennyiben a képzésre létszámhiány miatt nem nyerek felvételt, jelentkezni kívánok az 1. vagy a 2. sz. tanfolyamra.

Budapest
120 órás akkreditált továbbképzés
Intenzív csoport: június 9.-től július 29.-ig hetente két, egymást követő napon (csütörtök-péntekenként)
Bármilyen iskolatípusban tanító pedagógus számára
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület


Ezen jelentkezési lap benyújtásával a delegáló intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben a jelentkező pályázatát a kuratórium elfogadja és képzési támogatásban részesíti – a jelentkező pedagógust a képzésre beiskolázza. A jelentkezés lemondására a program indulása előtt hét munkanappal van lehetőség. Ezen határidőn túli lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a delegáló intézmény köteles az elnyert támogatás teljes összegét megtéríteni.

Alulírott vállalom, hogy az adatlapon kiválasztott 120 órás akkreditált továbbképzés részvételi költségének önköltségét, 50.000 Ft-ot a pedagógus-továbbképzési normatívából, illetve egyéb forrásból biztosítom.


Dátum:
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