
Felhívás 

Magyarországi Középiskolai Intézmények Részére Amerika Nap Megrendezésére 

 

 

1. A program célja 

 

Az Amerika Nap rendezvény során a diákok és a pedagógusok megismerhetik a budapesti 

Amerikai Nagykövetség munkáját, tájékoztatásban részesülhetnek az amerikai továbbtanulási 

lehetőségekről, bővíthetik tudásukat az Amerikai Egyesült Államokról, valamint kreatív 

módon szerezhetnek ismereteket az amerikai kultúráról. 

 

 

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre 

 

A felhívásra helyi önkormányzatukkal együttműködő, magyarországi középiskolák 

jelentkezését várjuk.  

 

 

3. A pályázat benyújtásának módja, határidő 

 

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a mellékelt adatlap kitöltésével. Az adatlap 

hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. 

 

Kérjük, a pályázati anyagokat elektronikusan a birok@state.gov és a 

cecilia.nagy@emmi.gov.hu e-mail címekre küldjék, a tárgyban „Amerika Nap 2013” jeligével. 

 

A pályázatok beadási határideje: 2013. május 15, szerda 16.00 

A határidőn túl beküldött pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

 

Benyújtandó mellékletek: 

o pályázati űrlap magyar nyelven 

o a helyi önkormányzattal történő együttműködésről szóló támogató levél magyar 

nyelven 

o a pályázó iskola rövid bemutatása angol nyelven 

o a pályázat angol nyelven 

 

 

4. A pályázatok elbírálásának megítélési szempontjai 

 

A felhívásra olyan iskolák jelentkezését várjuk, amelyek egy teljes tanítási napra befogadják 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a budapesti Amerikai Nagykövetség programját.  

 

A jelentkező iskolának biztosítania kell a következő programpontok megszervezését: 

 egy amerikai diplomata előadása angol nyelven (helyi, kerületi, iskolai közösség 

számára) 

 tájékoztató a magyar-amerikai csereprogramról, ösztöndíj-lehetőségekről az Egyesült 

Államokba 

 

A fenti pontokon felüli, az adott iskola profiljához illeszkedő programelemek részletes 

kialakításában a helyi munkaközösség aktív közreműködését várjuk.  
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5. A pályázatok elbírálásának módja 

 

A pályázatok elbírálásában az Amerikai Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma egy-egy képviselője vesz részt.  

 

A felhívás eredménye az EMMI honlapján kerül közzétételre 2013. június 3-án, hétfőn. A 

három legjobb pályázat nyerheti el az Amerika Nap megrendezésének jogát. 

 

Az elbírálásnál az alábbi szempontokat figyelembe vesszük: 

 az önkormányzat támogató segítségét; 

 a helyi közösség bevonását a programba; 

 a pedagógusok és a diákok aktív szerepvállalását; 

 az iskolai program és a tantervbe való illeszkedést; 

 a város/kerület egyéb középiskoláinak bevonását; 

 a program állandó elemei mellett felajánlott új programelemeket; 

 a média bevonását a programba. 

 

A program időpontja: 

A program megszervezésének konkrét időpontjáról az iskolával való egyeztetés során 

állapodunk meg. A három tervezett időszak: 2013. ősz, 2014. év eleje, 2014. tavasz. 

 

 


