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Azonosító:……………………
Beérkezett:……………………
Bizottság:……………………..
A PTMIK tölti ki!
	
	
Adatlap 
a Mozgókép-médiatanár 2003 pályázathoz
A Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett mozgókép- és médiatanár képzési támogatásra.
1.    A pályázó pedagógus adatai
 Név:			                _________________________________________________________
Leánykori név:                  _________________________________________________________
Születési hely és időpont: _________________________________________________________
Anyja neve: 		  _________________________________________________________
Munkakör:                        _________________________________________________________
Értesítési cím:	                _________________________________________________________
Telefon:	                _________________                    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
Az alábbi táblázat tartalmazza mindazon képzéseket, melyeket jelen pályázat keretei között választani lehet. Kérjük, alaposan mérlegelje az Ön által választandó képzési helyszínt, képzési típust! Feltétlenül vegye figyelembe a képzés időpontjait és formáját! Több képzést is megjelölhet (maximum hármat), ebben az esetben mindenképpen rangsorolja őket 1-2-3 jelöléssel (elsősorban, másodsorban, harmadsorban)! Amennyiben több képzést is bejelöl, ez megkönnyítheti a csoportba sorolását.
A Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület által szervezett képzések időbeosztása – a jelentkezők igényeit figyelembe véve- a) munkanap (szerda vagy csütörtök, de egy csoport esetében mindig a hét ugyanazon napja vagy b) minden héten szombat. 

 
Választott képzés(ek) megjelölése
Képzési helyszín
Képzési típus
Képzés időpontja, formája
Szervező megnevezése
 
Békéscsaba
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Budapest
szakirányú továbbképzési szak
kéthetente péntek 15,30-19 h és szombat 8-16 h
ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
 
Budapest
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Debrecen
szakirányú továbbképzési szak
kéthetente péntek 10-18 h, szombat 9-13 h.
Debreceni Egyetem, Európai Tanulmányok Központja
 
Debrecen
120 órás akkreditált továbbképzés
minden csütörtök 8-16 h
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai  Intézet
 
Eger
szakirányú továbbképzési szak
	minden szombaton kb. 9-16 h

kéthetente péntek 9-16 h és 
              szombat 9-16 h**;  ***
Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet
 
Eger
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Győr
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Kaposvár
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Kecskemét
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Miskolc
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Nyíregyháza
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Pécs
szakirányú továbbképzési szak
havonta egyszer csütörtök és pénteken kb. 9-16 h                      
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
 
Pécs
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Salgótarján
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Szeged
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Székesfehérvár
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Szekszárd
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Szolnok
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Szombathely
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Tatabánya
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Veszprém
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
 
Zalaegerszeg
120 órás akkreditált továbbképzés
hetente 1 nap 10-16 h   a) munkanap (szerda v. csütörtök)   b) szombat**
Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület
** Kérjük, karikázza be az Önnek megfelelőbb időbeosztást!!
***A csoport kérésére esetleg az iskolai szünetekben tartandó intenzív képzési szakaszokkal csökkenthető az évközbeni 
     órák száma
Ezen jelentkezési lap benyújtásával a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ és a delegáló intézmény között szerződés jön létre, melyre a Polgári Törvénykönyv előírásai érvényesek. A jelentkezés lemondására a program indulása előtt hét munkanappal van lehetőség. Ezen időn belül történt 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 képzés tandíjának 40%-át pedagógus-továbbképzési normatívából illetve egyéb forrásból biztosítom (120 órás akkreditált képzés esetében 60.000 Ft - 100.000 Ft 40%-át, szakirányú továbbképzési szak esetében  85.000 Ft – 100.000 Ft/félév 40%-át). Sikeres pályázat esetében a pályázó pedagógust legfeljebb a tanfolyami díj 40%-ának 20%-áig kötelezem önrész vállalására.

Dátum:
 
 
 
A pályázó pedagógus aláírása			A delegáló  cégszerű aláírása
 

Kérjük, hogy a pályázatot 2 példányban legkésőbb 2003. március 14-ig (postára adás legkésőbbi határideje) juttassa el a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központba
postán a  2097 Pilisborosjenő, Fő út 1. címre!

A beérkező pályázatokat szakértői kuratórium értékeli és dönt a támogatás odaítéléséről.


