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ADATLAP 

2009. 
Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor, szülőföldi és magyarországi verseny, 

szemle, szórvány oktatási program, valamint egyéb oktatási jellegű feladatok 

támogatására  

(Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága) 

 
(Kérjük, olvashatóan, latin betűkkel, értelemszerűen töltse ki az adatlapot! A ki nem tölthető mezőket 

szíveskedjen rövid vízszintes vonallal kihúzni!) 

1.a) szaktábor  1.b) tanulmányi verseny  1.c) egyéb  

 

2. A program címe és rövid összefoglalása:  

Anyanyelvi tábor a nyelvcsere visszaszorításáért 

A Temesváron megszervezett tíznapos bejáró tábor elsősorban 6-10 éves, magyar oktatási 

intézményben járó vagy ez iránt érdeklődő gyerekek anyanyelvi (magyar nyelvi) 

kompetencia-fejlesztő tábora.    

 

 

 

5. A program megvalósulásával kapcsolatos adatok 

A támogatás felhasználásának 

számlákkal igazolandó konkrét 

költségvetési tételeinek felsorolása: 
(pl. szállás, étkeztetés stb., összhangban a 

költségtervvel) 

1 étkeztetés 

2 díjak 

A program tervezett → Időpontja:  Időtartama (nap): 10  

A program tervezett helyszíne(i): Temesvár és környéke 

Magyarországi programnál mely 

országokból vesznek még részt? 

- 

A kérelmezett programon 

résztvevők összlétszáma: 

(Szaktábor esetén minimum 20 fő!) 

40 fő (30 résztvevő gyerek,  4 szervező-pedagógus, 

6 meghívott programvezető)   

Ebből nem magyar állampolgár: 40 fő 

A program megvalósításának 

célkitűzése:  
 

 

 

 

- a nyelvileg vegyes családokban nevelkedő vagy a 

magyar nyelvet hiányosan ismerő és  magyar 

tannyelvű iskola iránt érdeklődő vagy ott járó 

gyerekek magyar nyelvi kompetenciájának 

fejlesztése 

A program várható hasznosulása 

a rendezvényen, illetve azt 

követően:  
 

 

 

 

- az anyanyelvi oktatási intézményekbe való jobb 

alkalmazkodás, nyelvi hátrányból adódó tanulási 

problémák megelőzése  
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6. Az igényelt támogatás 

A támogatás összege forintban: 

(ezer forintra kerekítve) 
453 900 HUF 

A támogatás összege devizában: 
(USD vagy EUR) 

- 

Az átutalás pénzneme: Forint:  Deviza:  

Devizanem: 
(USD vagy EUR) 

- 

 

 

7. A program forrásai 

(ezer forintra kerekítve) 

Forrás megnevezése 
Összeg 

(Ft) 

Saját forrás 
260 000 HUF 
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1. Önerő 200 000 HUF 

2. Résztvevők hozzájárulása 60 000 HUF 

3.  

4.  

A pályázaton igényelt támogatás (Ft): 
453 900 HUF 

A program költsége összesen (Ft): 
713 900 HUF 

 

 

 

 

 

8. A kérelem részletes költségterve SAJÁT pénznemben, a KÉRT DEVIZÁBAN és 

HUF-ban: 
(Maximum 1 oldal) 

 

1. étkezési költségek (ebéd, uzsonna)                               5 250 lej = 352 900 HUF 

           10 nap x 35 személy x 15 lej = 5 250 lej                     

                

2. szakkönyvek, díjak (könyv, CD, kazetta)                   1 500 lej = 101 000 HUF 

            30 diák x 30 lej (átlagosan) = 900 lej 

             10 programvezető/szervező x 60 lej / szakkönyvcsomag = 600 lej 

 

                                                                           Összesen: 6 750 lej = 453 900 HUF 
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9. A kérelem szakmai tartalmának részletes kifejtése: 
(Maximum 1 oldal) 

 

A program bemutatása:  

Anyanyelvi / Magyar nyelvi tábor iskolába lépő és kisiskolások részére   

o A magyar nyelvi tábor az iskolába lépő és a kisiskolás gyerekek magyar nyelvtudását 

fejleszti nagyvakáció idején, amikor sok gyerek teljesen elveszti a kapcsolatot a 

magyar nyelvvel, hiszen a családban nem vagy csak alig használják a nyelvet, az 

iskola pedig szünetel.  

o Célcsoport: A nyelvi tábort 30 gyerek részvételével szervezzük meg Temesváron, 

tekintettel a gyerekek életkorára ( tapasztalatunk szerint a 6-7 éves gyerekeket a 

szülők nem engedik még el huzamosabb ideig egy még ismeretlen csoporttal). A 

gyerekek vagy nyelvileg vegyes családokban élnek, vagy nyelvi életkora alulmarad az 

átlagosnál. 

o Tervezett időpont: az iskolakezdés előtti időszak (2009. szeptember 2-12. 

o Helyszínek: állandó programok: Temesvár – Bartók Béla Elméleti Líceum és Kós 

Károly Közösségi Központ. A sajátos programok helyszínei: Csiky Gergely Állami 

Magyar Színház, Falu-múzeum, Állatkert, Vadászerdő, Csillagvizsgáló, Hunyadi 

Kastély,    

o A programvezetők: szakképzett óvodapedagógusok és tanítók, valamint a sajátos 

programokra meghívott bábművész, néprajzos, biológus, csillagász, történész.  

o Napi program: 8-16 óra között: anyanyelvi műhely, népdal- és néptáncműhely, 

kézműves foglalkozás. A nap sajátos programmal kezdődik, ahová iskolai mikrobusz 

szállítja el a gyerekeket, majd ebédre visszajönnek a gyerekek a központi helyszínek 

egyikére. Az ebéd után a napi élményeket a különböző állandó műhelyekben 

dolgozzák fel, rögzítik.    

o A tábor végén játékos anyanyelvi versenyen mutatják be tudásukat a részvevők, 

magyar könyv és audio-kazettákat kapnának  díjként.  

A program nyelvi belemerülési programként működik, jobb iskolakezdést, hatékonyabb 

integrációt biztosítva a résztvevőknek.      

 

 

 

 

 

 


