Felhívás
magyarországi iskolák számára Amerika-nap megrendezésére
1. A program célja:
Ösztönözni az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítását,
megismertetni a pedagógusokkal és diákokkal a Magyarországon működő amerikai
nagykövetség munkáját, elősegíteni az információszerzést az Amerikában történő
továbbtanulási lehetőségekről, a pályaválasztásban segítséget nyújtani különböző
foglalkozású, Amerikában Fulbright ösztöndíjjal tanulmányokat folytatott személyekkel.
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázni jogosultak a magyarországi középiskolák együttműködve a helyi önkormányzattal
3. A pályázatok benyújtása, határidő:
•

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani és hozzá ki kell tölteni a megadott adatlapot.
A pályázatokat csak együtt fogadjuk el.

•

A pályázati anyagot elektronikusan a birok@state.gov és
yvonne.schuchmann@okm.gov.hu e-mail címre kell elküldeni. A tárgyban szíveskedjenek
feltüntetni, hogy „Amerika-nap”.

•

A határidőn túl e-mailben megküldött pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

•

A pályázat beadási határideje: 2009. október 15.

4. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
•

A pályázó iskola rövid bemutatása (maximum 1 oldal)

•

A helyi önkormányzattal történő együttműködésről szóló támogató levél

5. A pályázatok elbírálásának megítélési szempontjai:
•

Olyan iskolák pályázatát várjuk, amelyek egy napra befogadják az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, a budapesti amerikai nagykövetség és a Magyar-Amerikai Partnerség
Egyesület közösen kidolgozott programját.

•

A program több elemből áll: egy amerikai diplomata előadása (a helyi, kerületi, iskolai
közösség számára), fotókiállítás; az iskolai könyvtárosoknak szóló orientációs program;
pedagógusoknak szóló tájékoztatás a magyar-amerikai csereprogram lehetőségeiről;
módszertani játékok és filmklub.

•

A program részletes kialakításában a helyi munkaközösségek közreműködését is várjuk.

•

A program nyelve: angol.

•

A bíráló bizottság a következők figyelembevételével dönt:
•

mennyire szolgálja az adott iskola programját és egészíti ki a tantervben meghatározott
programot (irodalom, történelem, földrajz)

6. A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat elbírálásában részt vesz az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a budapesti
amerikai nagykövetség és a Magyar–Amerikai Partnerség Egyesület egy-egy képviselője.
A pályázat elbírálásáról 2009. október 30-ig az OKM honlapján tesszük közzé.
Az elbírálásnál figyelembe vesszük a következő szempontokat:
• az önkormányzat támogató segítségét
• a helyi közösség a programba történő bevonásának lehetőségét
• a média bevonásának lehetőségét
• a pedagógusok és diákok bevonásának lehetőségét
• a tantervbe illeszthetőséget
A program megvalósításának időpontja:
• az iskolákkal közvetlenül állapodunk meg (az iskola számára megfelelő időpontban)

