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I. Pályázatok oktatási intézmények számára
Új kiírások!

I.1. Vodafone Magyarország Zrt. és a Hátrányos Helyzetűek Oktatása
(H2O) Projekt felhívása
A pályázat kiírásának célja, hogy minél szélesebb körben elterjedjen egy olyan nevelési-oktatási
módszer, amely minden társadalmi csoport gyermekei számára megfelel és elősegíti a különböző
szociális, kulturális háttérrel rendelkező gyermekek iskolán belüli együttműködését. A program
olyan speciális kooperatív csoportmunkán és differenciált tanulásszervezésen alapuló tanítási
eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű pedagógiai munkát olyan
osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között
mozog.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELE:
· A pályázaton magyar általános iskolák vehetnek részt.
· A pályázó intézményben a hátrányos helyzetű gyerekek aránya minimum 40%.
· A fenntartó önkormányzat nyilatkozatban támogatja a pályázatot.
· A pályázatnak tartalmaznia kell a közoktatási statisztika OSAa04t18 jelű adatlap másolatát.
A NYERTES ISKOLA VÁLLALJA:
· A „H2O modell” 90 órás tanfolyam keretében, a tantestület teljes létszámával történő elsajátítását.
· A program legalább 5 éven keresztül történő alkalmazását.
A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
•

Térítésmentes akkreditált 90 órás pedagógusképzés.
• Logikai táblás játékok.
• Hospitálás szervezése a módszert már alkalmazó iskolákba.
• Szakmai segítségnyújtás.
A pályázat kiírója: Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány (DEA)
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NEM JOGOSULTAK: Magánszemélyek, gazdasági szervezetek,
közalapítványok, kamarák.
A pályázat során három iskola kerül kiválasztásra.
JELENTKEZÉS MÓDJA:
1. Jelentkezni elektronikus űrlap kitöltésével van lehetőség, mely az alábbi linken
hozzáférhető: http://h2oktatas.hu/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=H2o
Vodafone
2. A kinyomtatott és a pályázó szervezet képviselője által hitelesített jelentkezési adatlapot a
melléklettekkel együtt postai úton is kérjük benyújtani a következő címre:
Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány (DEA)
1116 Budapest, Duránci u. 3.
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Tel./fax: +36-1/228-2951
A beadás (postára adás dátuma) és az elektronikus adatlap kitöltésének határideje: 2011. február
28.
A pályázat eredményéről 2011. március 25-ig minden pályázót írásban értesítünk.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Rácz Tünde Fatima
H2O projektvezető
Telefon: 06709780032
E-mail: fatima.tunde.racz@gmail.com
Weblap: www.h2oktatas.hu

A pályázati közlemény forrása:
http://www.h2oktatas.hu/palyazatok

I.2. IFJ-KX-10-A/B/C Komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai
tevékenységek, programok megvalósításának támogatása pályázat
IFJ-KX-10-A/B/C jelű pályázat célja: Olyan komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek,
programok megvalósításának támogatása, amelyek:
„A” kategória esetében: a helyi, kistérségi ifjúsági munka megerősítését, a helyi, kistérségi
cselekvési programok, munkatervek ifjúsági referensek és ifjúságsegítők közreműködésével és
bevonásával történő megvalósítását támogatják, a cselekvési programok és munkatervek
megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítva az ifjúsági párbeszédrendszerek (ifjúsági tanácsok
és a települési gyermek- és/vagy ifjúsági önkormányzatok, kerekasztalok, stb.) működésének és
létrejöttének ösztönzésére.
„B” kategória esetében: olyan országos jelentőségű, ifjúságszakmai programok, valamint az
azokhoz kapcsolódó kiadványok támogatása, amelyek a gyermek- és ifjúsági közösségekkel
közvetlenül foglalkozók szakmai ismereteinek bővítését, kapcsolataik erősítését, innovatív
projektek bemutatását célozzák.
“C” kategória esetében: olyan helyi, mikrotérségi, kistérségi szintű önkéntes tevékenység
támogatása, amely a fiatalok kezdeményezésére, a társadalom számára hasznos tevékenység
szervezésével, produktum létrehozásával, a fiatalok közösségei által, a fiatalok bevonásával valósul
meg.
A pályázat kódja: IFJ-KX-A/B/C
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 52 600 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2011. január 31., 24:00 óra
Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek
nyújthatnak be pályázatot:
•

közhasznú és kiemelkedően társadalmi szervezetek kivéve pártok és szakszervezetek;
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•
•
•
•
•

•

•

közhasznú és kiemelkedően közhasznú alapítványok;
közhasznú és kiemelkedően közalapítványok;
egyházak;
egyházi fenntartású intézmények;
önkormányzatok és fenntartásukban működő intézmények (amennyiben alapítvány,
közalapítvány, társadalmi szervezet, úgy csak közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú
lehet);
többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények (amennyiben
alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, úgy csak közhasznú vagy kiemelkedően
közhasznú lehet);
non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok;

továbbá, amelyek
•
•

a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak;
regisztrált felhasználói a Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattárnak (NIIDA
- www.niida.hu), vagy a pályázat beadási határideje előtt regisztrál. A regisztráció a NIIDA
feltöltési
segédlet
(http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/51/fajlok/NIIDA_step_by_step.doc)
iránymutatása alapján történik. A regisztrációval kapcsolatban további információ kérhető
az adattárat működtető FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat munkatársától a
tiszolczi.peter@mobilitas.hu címen.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és
mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati közlemény forrása:
http://www.esza.hu/hir/ifj-kx-10-a-b-c-palyazati-kiiras-meghirdetese_1447

I.3. Ingyen út az erdei iskolába pályázat
A pályázat célja: A Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló jelen pályázat keretében átvállalja a
csoportok utaztatásával járó költségek díját és annak lebonyolítását saját partnercégével a
megjelölt időszakokban, amennyiben az erdei iskola helyszínéül szálláshelyünket választja.
Elsősorban olyan csoportok, iskolák jelentkezését várjuk, ahol a tanulók közt nehéz sorsú, rászoruló
gyerekek is vannak. Célunk, hogy az erdei iskolák során szerzett tapasztalatok, élmények
megélésének lehetősége a nehéz anyagi körülmények közt élők, ill. a gazdasági nehézségek miatt
háttérbe szoruló családok gyermekeinek számára is elérhető legyen
Pályázható időpontok: 2011. május 9-13 és 2011. május 16-20 , szeptember
Pályázati összeg: Ingyenes utazás az iskola és táborunk közt Kunbaracs 100 km-es
vonzáskörzetében. Létszámtól függően min.100 000 Ft max.300 000 forintnak megfelelő utazási
kedvezmény.
Pályázati díj: nincs
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Pályázók köre: osztályok, iskolák, egyesületek, civil szervezetek, önkormányzatok
Pályázati feltételek: Min.létszám: 100 fő
Összefüggő éjszakák száma: min. 4 éj
A kedvezmény csak a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszállóban és a komplett min.4 éjszakás
erdei iskola programmal, szállás teljes panzióval vehető igénybe, melynek ára: 14 900 Ft/fő a
következő adott programmal.: 25-30 főnként: növény- és állatvilág-ismertető gyalogtúra,
kenyérsütés kemencében, 1 választható kézműves foglalkozás, lovaglás, tanyalátogatás
sajtkóstolóval és a hagyományos sajtkészítés megtekintésével. ( Jelen esetben a honlapunkon
feltüntetett 100 fő feletti 10 % kedvezmény nem vehető igénybe.)
A pályázat benyújtási határideje: folyamatos elbírálással
A nyertes pályázók kiértesítésének határideje: a pályázat benyújtásától számított 7 nap.
A pályázat elbírálásának alapfeltétele a (pályázati adatlap 20110420) kitöltése, és visszaküldése!
A nyertes pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük.
A nyertes pályázat a 30%-os előleg kifizetésével válik érvényessé, melyet legkésőbb január végéig
kérünk rendezni!
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt
határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
A pályázatot a Kunbaracsi Gyermeküdülő és turistaszálló címére kell elküldeni.
(levél: 6043 Kunbaracs, Kákás d. 274., vagy e-mail: kunbaracs@t-online.hu )
A részletekről felvilágosítás kérhető: Trepák Erika, Szabó János 06-20-9175-483, 06-76-371-213
telefonszámokon.
A pályázati közlemény forrása:
http://www.megfizet-hecc.hu/ingyen-ut-palyazat

Folyamatban lévő pályázatok

I.4. Pályázati felhívás a Társadalmi Szolidaritás programra- NEFMI
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős, valamint a szociális, család- és
ifjúságügyért felelős államtitkársága közös felhívást intéz a középfokú iskolákhoz, hogy
vegyenek részt az iskolák számára induló TÁRS-programban.
A „TÁRS-program 2011” című pályázat a társadalmi felelősségvállalás, befogadás, aktivitás,
kreativitás, növelését tűzi ki célul.
A program célja lehetővé tenni, hogy a 15-18 éves diákok pedagógusok és tapasztalattal
rendelkező civil szervezetek szakembereinek együttes felügyelete, illetőleg irányítása mellett
egyénileg, vagy csoportosan 30 óra önkéntes társadalmi szolgálatot vállaljanak és teljesítsenek
szülői beleegyezés mellett tanórán kívüli foglalkozásként, lehetőleg osztályközösségi keretben. A
pályázat támogat minden szociális és közösségi célokat szolgáló, helyi igényeknek megfelelő
kezdeményezést. A tevékenység irányulhat a diákok környezetében élő rászoruló (idős,
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szegénységben vagy akadállyal, fogyatékossággal élők, betegek) egyedi szociális tevékenységgel
történő támogatására pl. látogatás, bevásárlás, ház körüli munkák (mosás, takarítás, főzés), javítás,
fuvarozás, egyéb közös tevékenység tervezése, szervezése és megvalósítása szociális intézmények
lakóival. A pályázati támogatás a tevékenységet koordináló, segítő, dokumentáló, pedagógus
munkájának támogatására, továbbá a program előkészítésével összefüggésben felmerülő
anyagköltségek fedezetére, a program megvalósítására költhető.
Pályázatot a nevelési-oktatási intézmények nyújthatnak be (beleértve a kollégiumokat is) helyi
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális intézményekkel, más nevelési-oktatási
intézménnyel együttműködve.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 44 627 000 Ft, a pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.
A pályázat lebonyolító szervezete a Wekerle Sándor Alapkezelő.
A teljes pályázati dokumentáció elérhető itt:
http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=709
Az önzetlen segítségnyújtás iskolája
Letölthető sajtóanyag PDF formátumban itt:
http://www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=2721
A pályázati közlemény forrása:
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi-palyazatok/tars-palyazat

I.5. Szakértői tanulmányutak oktatási és képzési szakemberek számára NEFMI
Pályázhatnak: helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselői; oktatási és szakképző intézmények,
képzőközpontok, képzési szolgáltatók, igazgatói tanácsadó intézetek igazgatói; értékelési és
akkreditációs központok vezetői. Munkaközösség-vezetők; vezető tanárok és tanárképzésben részt
vevő oktatók; oktatási és képzési hálózatok és szövetségek vezetői; pedagógiai és pályaválasztási
tanácsadók; oktatási szolgálatok, munkaügyi központok és tanácsadók képviselői; humán erőforrás
menedzserek; vállalatok oktatásért és képzésért felelős munkatársai; kereskedelmi és iparkamarák
képviselői, munkaadói szervezetek képviselői, szakszervezetek képviselői; kis- és középvállalatok
vezetői és tulajdonosai; kutatók.
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2011. március 31.; október 14.
A program célja:
Az Európai Unió oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseinek támogatása; az európai
szintű információ- és tapasztalatcsere elősegítése az oktatási és képzési kérdésekben, a szakértői
tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismeretek és nemzetközi tapasztalatok terjesztése, a
szakértői tanulmányutaknak az Oktatás és képzés 2010 munkaprogrammal, valamint az Egész
életen át tartó tanulás program más alprogramjaival való összekapcsolása.
Részt vevő országok:
•

A 27 európai uniós tagország
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•
•

A 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc)
A tagjelölt országok (Törökország, Horvátország)

Támogatható tevékenységek:
A tapasztalatcsere 3-5 napos nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, mely során a
részt vevő szakértők megismerhetik a fogadó ország oktatási és képzési rendszerét és gyakorlatát,
tanulmányozhatják a szervező intézménynek valamely konkrét pedagógiai területen elért
eredményeit, s azokat összevethetik más országok tapasztalataival. A hazai gyakorlat bemutatása a
magyar résztvevő feladata. A választható szakértői tanulmányutak leírását az on-line
kurzuskatalógus tartalmazza, mely a Tempus Közalapítvány honlapjáról is elérhető.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

A pályázó a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli
Olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével, s annak
bemutatására is kész,
vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körű terjesztését.
ebben a pályázati formában csak kétévente lehet támogatást kapni, tehát a 2010-ben
támogatott szakértők nem jogosultak pályázat beadására.

Az elnyerhető támogatás összege országonként változó, a tanulmányút hosszától függően. A
támogatás az utazás, biztosítás, szállás, étkezés, helyi közlekedés, adminisztrációs és
kommunikációs költségekhez járul hozzá. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az ösztöndíjasnak
hozzá kell járulnia a tanulmányút költségeihez.
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31. Infóvonal: (06 1) 237 13 20 E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu >> Pályázatok >> Egész életen át tartó tanulás program >> Szakértői
tanulmányutak
A pályázati közlemény forrása:
http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/nemzetkozi-palyazatok/szakertoitanulmanyutak

I.6. Artmozi pályázat
Támogatás budapesti középiskolák számára a Mozgókép és médiaismeret című tantárgyhoz
kapcsolódó Art-mozis filmvetítésekhez
A Budapesti Mozi Közalapítvány pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév II. félévére budapesti
középiskolák részére. A pályázat célja, hogy a Mozgókép és médiaismeret oktatásban résztvevő
tanulók és pedagógusok számára a közös gondolkodás lehetőségét megteremtő program
keretében elérhetővé tegye a kortárs magyar és külföldi filmművészet legkiválóbb alkotásait.
Téma: Támogatás budapesti középiskolák számára a Mozgókép és médiaismeret című tantárgyhoz
kapcsolódó Art-mozis filmvetítésekhez
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A pályázat célja, hogy a Mozgókép és médiaismeret oktatásban résztvevő tanulók és
pedagógusok számára a közös gondolkodás lehetőségét megteremtő program keretében
elérhetővé tegye a kortárs magyar és külföldi filmművészet legkiválóbb alkotásait
Támogatásra azok a középiskolák jogosultak, melyekben bármilyen jellegű Mozgóképkultúra és
médiaismeret oktatás folyik. A pályázó csak olyan budapesti moziban használhatja fel a
támogatását, mely a Nemzeti Filmirodától Art-minősítést kapott.
A pályázónak támogatási igényét a BMK által rendszeresített igénybejelentő adatlapon kell
benyújtania. A pályázónak csatolnia kell a részletes programtervet, a szakmai koncepció rövid
(maximum 1 oldalas) leírását és a mozi szándéknyilatkozatát is.
A 2011. február 1-május 31. közötti időszakra az egy előadásra igényelhető támogatás mértéke
20.000 Ft/előadás, pályázni csak minimum 3 előadásból álló programmal lehet. A vetítésre kerülő
filmek a Nemzeti Filmiroda által összeállított, az Art-mozikban fő műsoridőben vetíthető filmek ajánló
listájából választhatók ki.
Beküldési határidő: 2011. január 25.

Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.artmozi.hu/bmk/BMK_Palyazat_2011.doc

I.7.A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2010 – a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium nyílt pályázata
A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti
Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai
Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége.
A pályázat célja:
•
•
•
•
•

a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
a fair-play szellemének ápolása,
az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázók köre:
Minden nappali tagozaton tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak
megfelel.
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:
III. kcs. 1998-1999-ben születettek
IV. kcs. 1996-1997-ben születettek
V. kcs. 1994-1995-ben születettek
VI. kcs. 1991-1992-1993-ban születettek
(Kivétel az atlétika sportág, ahol 1992-1993-ban születettek)
VII. kcs. 2009/2010-es tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.
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A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános
szabályai alapján történt. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található
nyilatkozat) Az intézmény igazgatója, valamint a testnevelő tanár vagy az edző által aláírt
pályázatot vagy a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.
A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2009-2010-es tanévben:
•
•
•
•

a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen
eredményesen szerepeltek.

A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények
értékelhetők.
•
•
•
•

Magyar Diáksport Szövetség,
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége),
Országos Sportági Szövetségek.

A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által
képviselt sportágak nevezését fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája
megtekinthető a Nemzeti Sportszövetség honlapján (www.nssz.hu).
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.
A pályázatok elbírálása:
•

•

•

•

A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felkért független szakemberekből
álló Értékelő Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára
legkedvezőbb egy nemzetközi és egy hazai verseny eredményeit veszi figyelembe. Kérjük,
hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg, mert a bírálóknak csak
azokat áll módjukban figyelembe venni.
A bírálók kizárólag az előzőekben jelzett országos szervezetek által a pályázati adatlapon
hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat
elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe
venni!
Az értékelés során az értékelő bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe:
Világbajnokság, Európa-bajnokság, Univerziádé, Főiskolai Világbajnokság, Középiskolai
Világbajnokság (ISF), Világkupa, AGFIS Világjátékok, (nemzetközi verseny kategória), hazai
versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB,
Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi
figyelembe.
A bírálók csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai
Sportszövetség által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi - Főiskolai
Országos Bajnokságok eredményeit értékelik.

A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanár, edző, intézményvezető) aláírásával is
el kell látni és az alábbi címre kell benyújtani: NEFMI 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A pályázati dokumentáció:
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3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
•

•
•

•
•

a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az
adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét,
időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetett versenyek
hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, bélyegző) és
az oktatási intézmény (aláírás, bélyegző) igazolja. Minden esetben kérjük a sportoló saját
egyesületének és a sportági szakszövetségnek az igazolását (aláírás, bélyegző).
a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség, vagy a Magyar
Diáksport Szövetség igazolásával (aláírás, bélyegző),
a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a
pályázó 2009/2010-es tanévre vonatkozó eredményeiről (III.-VI. korcsoportban II. félévi
eredmények),
a leckekönyv 2009/2010-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata,
az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy eredeti, két másolat)
példány beérkezik.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjáról érhető el.
Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni!
Csak az aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatokat fogadjuk el!
A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!
Hiányosan, de időben érkezett pályázatok esetében lehetőséget biztosítunk határidőn belül
történő hiánypótlásra.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. január 21.

A nyertesekről az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján a Nemzeti Erőforrás
Miniszter hoz döntést. A nyertes pályázók és az érintett intézmények a döntést követő 7 napon
belül tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az Interneten a www.nefmi.gov.hu
honlapon. Az elismerésben részesülő díjazottakat külön is értesítjük, s egyben meghívót is küldünk
részükre. „A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2010.” cím díjátadó ünnepségére, amely
2011 márciusában kerül megrendezésre.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért, valamint szakmai jellegű
információkért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban Sarinay Zoltán referenshez lehet fordulni a
+36-1-795-4235-ös telefonszámon (munkanapokon 8.30–13, illetve 14–16 óra között, pénteken 8–
14 óráig).
1. Az értékelés szempontrendszere
A sportági hazai és nemzetközi versenyeredményekért kapható pontszámok:
I.
II.
III.
IV.
V.
helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés
Olimpia
5000
4000
3500
3000
2500
1500
1300
1000
900
800
Világbajnokság
Európa-bajnokság
Univerziádé
Gimnaziade

VI.
helyezés
2000
700
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Főiskolai Világbajnokság
Középiskolai
Világbajnokság
(ISF)
Világkupa
800
AGFIS Világjátékok
Felnőtt Országos Bajnokság
800
Korosztályos
Országos
700
Bajnokság
MEFOB
700
Diákolimpia
700

700

600

400

200

100

700

500

300

200

100

500

300

100

50

20

500
500

400
400

300
100

200
50

100
20

Megjegyzés: A Világkupa eredményeket csak abban az esetben vesszük figyelembe, ha a
versenyszámból az adott versenyidőszakban nem rendeztek korosztályos világversenyt (EB, VB). A
tánccsoport, aerobic és a görkorcsolya sportágak nemzetközi eredményei a Világkupa
kategóriában kerülnek értékelésre.
2. A tanulmányi eredmények pontozása:
A tanuló/hallgató tanulmányi eredményének átlaga kereken el kell hogy érje az értékelő
táblázatban megjelölt alsó határt, pl. a 4.8-at 4.78 nem elfogadható, felfelé kerekíteni ebben az
esetben nem lehet. További esetekben a kerekítés szabályai érvényesek minden korcsoportban (ha
pl. egy III. korcsoportos diák tanulmányi eredménye 4,84, akkor lefelé kerekítünk, s eredménye
1000 pontot ér, ha az eredmény 4,86, akkor felfelé kerekíthetünk, s eredménye 1300 pont.
III-IV. korcsoport: Pontszám
5,00
1500
4,90
1300
4,80
1000
V-VI. korcsoport Pontszám
5,00
1500
4,90
1300
4,80
1000
4,7
500
VII. korcsoport Pontszám
5,0
1000
4,9
950
4,8
850
4,7
750
4,6
650
4,5
550
4,4
450
4,3
350
4,2
250
4,1
150
4,0
100
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http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi-palyazatok/jo-tanulo-jo-sportolo-2010

I.8. Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo innovációtranszfer
Pályázhatnak: a szakképzésben érintett intézmények, szakmai oktatással és képzéssel
foglalkozó szervezetek
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2011. február 28.
Az alprogram keretében nyújtott támogatás célja, hogy korábbi Leonardo da Vinci vagy egyéb
projektek innovatív eredményeit vagy tartalmait adaptálják, és beépítsék a köz- vagy
magánszférában működtetett szakképző intézménybe vagy képzési rendszerbe nemzeti, helyi,
regionális vagy ágazati szinten, és ezáltal vonzóbbá tegyék az európai szakképzési rendszert,
javítsák minőségét.
Pályázati feltételek:
•
•
•

A projektek hossza minimum 1, maximum két év lehet
A partnerség minimális mérete: 3 partnerország, 3 különböző (jogilag független)
intézmény
A pályázatot a projektet koordináló intézmény nemzeti irodájához kell benyújtani

A 2011-es pályázati évben a Tempus Közalapítvány az alábbi nemzeti prioritásokat határozta meg:
Adminisztratív prioritás: olyan korábbi eredmények átvétele, amelyek kifejlesztésében magyar
intézmények nem vettek részt. Szakmapolitikai prioritások: a munkaadók (cégek, munkaadók
szervezetei) közvetlenül vesznek részt az innovációtranszferben, a témában érintett szakképző
intézmények, képző szervezetek közvetlenül részt vesznek az innovációtranszfer lebonyolításában,
majd a projekt lezárulta után az adaptált eredmények fenntartásában.
A támogatás összege maximum 150 000 euró/év, a teljes költségvetés max. 75%-a. A pályázás
menete: pályázatok benyújtása a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik. A
pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, valamennyi pályázatot
két, független szakértő értékel. A hazai bírálat lezárása után a pályázatok nemzetközi szintű
egyeztetése történik a dupla finanszírozás elkerülése érdekében.
A pályázatot benyújtó koordináló intézménnyel a Tempus Közalapítvány köt szerződést
(főszerződés), és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi. A
partnerekkel a főszerződés megkötése után a koordináló intézmény köt egyenként szerződést,
illetve utalja tovább a támogatás partnereket megillető részét.
A pályázatokat on-line és nyomtatott formában kell benyújtani. A pályázat nyelve a partnerekkel
történő kommunikáció nyelve (az on-line űrlap angol, német és francia nyelveken lesz elérhető).
A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása
céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi
támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe
tett látogatáshoz. Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu /
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Pályázatok / Egész életen át tartó tanulás / Leonardo / Pályázati formák / Leonardo Előkészítő
látogatások
További információ: Tempus Közalapítvány 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Infó: (06 1) 237 13 20
info@tpf.hu Web: www.tka.hu
A pályázat forrása:
http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/nemzetkozi-palyazatok/lll-leonardo-innovaciotranszfer

I.9. Comenius tanárasszisztens fogadása
Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar óvodák, általános és középiskolák, illetve
felnőttképzési intézmények, amelyek Comenius tanárasszisztenst fogadnának a
programban részt vevő országokból.
Pályázhatnak: óvodák, általános és középiskolák, felnőttképzési intézmények
Kiíró: Európai Bizottság Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2011. január 31.
Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar óvodák, általános és középiskolák, illetve felnőttképzési
intézmények, amelyek Comenius tanárasszisztenst fogadnának a programban részt vevő
országokból. Az asszisztensi tevékenység 13-45 hét közötti időszakban heti 12-16 órában zajlik, és a
pályázat beadását követő tanév valamely időszakára esik. A fogadó oktatási intézménybe történő
megérkezése után a tanárasszisztens - az intézmény által kijelölt vezetőtanárral egyeztetve - a
tanítási gyakorlat időtartamára munkaprogramot dolgoz ki, amelyben meghatározzák az
asszisztens feladatait.
A tanárasszisztensnek nemcsak az a feladata, hogy idegen nyelvet (anyanyelv és az EU egy más
hivatalos nyelve) vagy valamely tárgyat idegen nyelven (a fent felsorolt nyelveken) tanítson, hanem
általános ország ismereti tudnivalókat is át kell adnia a hazájáról. A tanárasszisztens a tanórán
lehetőség szerint támogatja a diákok közti csoportmunkát, iskolai projektek megvalósítását, segít a
sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában. A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok
megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.
További információ: Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu
A pályázat forrása:
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=936
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I.10.Pályázati felhívás a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Kollégiumi- Szakiskolai Programjában való részvételre - NEFMI
Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint
egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján a
2010/2011. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik
alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe a Halmozottan
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való
részvételre.
A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi
ellátást is kér, vagy
b) a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kíván részt
venni, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, és c) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek
megfelel:
ca) halmozottan hátrányos helyzetű (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14.
pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította;
e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes
felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek
három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos
helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek),
cb) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő
átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett.
A program célja: Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakiskolában.
A program célja továbbá, hogy a tanulók számára szakiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei
között inkluzív pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok
kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához
jutásukat.
A Programban szakiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a
program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakiskolában, nappali
rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez
segítsék.
A kollégiumok felelőssége különösen a Programba való bekerülés és a pályaorientációval
támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés
megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról
további tájékoztatást nyújt a www.ajkszp.hu honlap.
Pályázni a Programban résztvevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt
szakiskolákba lehet.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok
beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, vagy letölthetők a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium honlapjáról (www.nefmi.gov.hu), illetve a Program honlapjáról (www.ajkszp.hu).
A pályázatot legkésőbb 2011. február 19-ig postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben
szereplő intézmények közül kiválasztott szakiskola címére.
A borítékra kérjük, írják rá: "Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Kollégiumi-Szakiskolai Programja". A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak
a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől Tolnai Józseftől - a következő telefonszámon 06-1-235-7245, illetve e-mail címen: ajp@ofi.hu.
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/kozoktatasi-palyazatok/hht-ajtp-kollegium-szakiskola100914

I.11. Az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriumának
„Kiemelkedő tehetséget mutató közoktatásban tanulók nemzetközi
versenyeken való részvételének támogatása”
Alapvető cél: A közoktatásban kiemelkedő tehetséget mutató tanulók számára a megmérettetés
kiváló fóruma a nemzetközi tanulmányi, tehetséggondozó versenyek. A nemzetközi versenyek
nevezési díjai, az utazás és szállás költségei jelentős anyagi megterhelést jelentenek. Sajnálatos
módon a közoktatási intézményeknek nincsenek forrásai arra, hogy támogassák tanulóik
nemzetközi versenyeken való részvételét, a diákok többsége pedig nem tudja önerőből
finanszírozni egy-egy ilyen versenyen való részvétel költségeit.
Jelen pályázat célja a hazai közoktatásban tanulmányokat folytató kiemelkedő tehetségű fiatalok
2010. és 2011. évi nemzetközi versenyeken való részvételének támogatása.
Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 30.000.000, -Ft, azaz
harmincmillió forint.
A pályázók köre: Magyar állampolgárságú, vagy magyar nemzetiségű, hazai közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató tanuló(k) vagy azok csoportja(i), melyek valamely
tehetségterületen kimagasló képességűek, és elért eredményeik alapján jogot szereztek a
versenyen való részvételre.
A pályázat benyújtója és kötelezettségvállalója a tanuló közoktatási intézménye.
Az Oktatásért Közalapítvány a támogatási szerződést a közoktatási intézménnyel mint jogi
személlyel köti meg, amely felel a támogatás célszerű, jogszerű felhasználásért és az elszámolásért.
Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében a középiskolai tanulók nemzetközi versenyen való részvételének költségeire
lehet pályázni:
- részvételi/nevezési díj, regisztrációs költség,
- útiköltség,
- szállásköltség (max. félpanziós ellátás)
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A pályázatok elbírálásának szempontjai
A pályázó tanuló, csapat eddig elért eredményei.
A pályázó tanuló, csapat milyen tehetségterületen, milyen tartalmi és szervezeti keretek között
tevékenykedik.
Hogyan tervezik a versenyen résztvevő tanuló//csapat további támogatását, fejlesztését,követését.
Önrész mértéke.
A pályázaton igényelhető támogatás formája, mértéke és összege
A támogatás formája: Előfinanszírozó.
A támogatás mértéke: A program elszámolható összes költségének 100%-a.
A támogatás összege: Az egyéni versenyzők esetén az igazolt költségekre maximálisan 300.000 Ft
A csapattagok esetén személyenként az igazolt költségekre maximálisan 150.000 Ft
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban,
példányonként összefűzve, zárt csomagolásban kell a következő címre beküldeni:
Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratórium
1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.
A pályázatok beadása folyamatos, végső beadási határideje a tavaszi fordulóban: 2011. január 31.
Támogatási időszak A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. szeptember 01. és 2011.
augusztus 31. közé eső időszak. Az elszámolás folyamatáról tájékoztató és adatlap kerül feltöltésre
az oktatasert.hu honlapra.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között hívható (1) 302-6522-es
telefonszámon, valamint a info@oktatasert.hu e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.oktatasert.hu/ntp-oka-ix-kiemelkedo-tehetseget-mutato-kozoktatasban-tanuloknemzetkozi-versenyeken-valo-reszvetele

II. Pályázatok pedagógusok számára
Folyamatban lévő pályázatok

II.1. Tisztaszoftver Program pedagógusoknak
2010.12.14. A Tisztaszoftver Program keretében a pedagógusok jogosultak a Microsoft
Windows 7 operációs rendszer és az Office 2010 szoftver használatára. A telepítőkészlet
letöltése és termékkulcs igénylése a KIR - pedagógus azonosító weboldalon lehetséges.
Legálisan használhatók a közoktatásban és a felsőoktatásban a Microsoft egyes termékei a
Tisztaszoftver Program keretében (a 2011. március 1-jéig szóló licencmegállapodás alapján). A
megállapodás értelmében a köz- és felsőoktatási intézmények számítógépein, a felsőoktatási
intézmények oktatói, hallgatói és dolgozói, valamint az általános és középiskolák pedagógusai
otthoni számítógépein is jogtisztán használhatók a Microsoft Windows Frissítés (upgrade).
Valamint a Microsoft Office termékek, továbbá a Core Cal klienshozzáférési licencek.
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A szerződés tehát valamennyi óvoda, általános és középiskolai tanárnak biztosítja a Windows 7
Professional frissítés és az Office Pro Plus 2010 jogtiszta otthoni használatát az iskolai oktatással
kapcsolatos tevékenységek elvégzéséhez.
További
információ:
Telefon:
(06-1)
E-mailben
tájékoztatás:
Weboldal: www.tisztaszoftver.hu

358-6363

(hétköznapokon,
8.30-16.30)
msinfo@tisztaszoftver.hu

Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/tisztaszoftver_program.html

II.2. Fülemüle országos informatika verseny 2010/2011
A verseny kiíróinak a hallássérült fiatalok integrált oktatását megkönnyítő alternatív pedagógiai
módszerek fejlesztése, kipróbálása és közzététele terén közösen elért eredményeit 2010-ben a
Tempus Közalapítvány a Hálózati tanulási díjjal jutalmazta. Az elismeréssel járó támogatást a
Fülemüle hálózat tagjai egy országos informatikai verseny kiírására, ezen belül a versenyen
eredményesen szereplő tanulók díjazására kívánják fordítani.
A verseny célja: az informatikában, információ gyűjtésében és rendszerezésében tehetséges
diákok számára lehetőséget teremteni az országos szintű megmérettetésre, ösztönözni a tanulókat
szakmai információk gyűjtésére, rendszerezésére, bemutatására, az iskolai tehetséggondozás
hatékonyságának növelése a motivációs háttér biztosítása révén, pozitív módon befolyásolni a
tanulók internetezési és hálózati tanulási szokásait.
Díjazás A döntő valamennyi résztvevője oklevelet, és kategóriánként:
az első helyezett 50 000 Ft-os,
a második helyezett 30 000 Ft-os,
a harmadik helyezett 20 000 Ft-os számítástechnikai eszközök vagy könyvek vásárlására
felhasználható vásárlási utalványt kap.
A verseny kétfordulós egyéni verseny. Az első fordulót az iskolák rendezik meg, felhasználva a
verseny honlapján közzétett versenyfeladatokat és betartva a jelen versenykiírás szabályait. A
második fordulóba, az országos versenyre az iskola nevezi a tanulóit, maximum három főt, az iskolai
forduló eredményei alapján.
A második fordulót a verseny kiírója szervezi. Kiküldi a versenyzőknek a feladatokat, értékeli a
visszaküldött versenymunkákat és eredményt hirdet. A verseny lényegében az interneten, illetve
elektronikus módon (elsősorban e-mail) bonyolódik.
Kategóriák
I. Általános kategória: Bármely magyar nyelven beszélő, 8-9-10. évfolyamos nappali rendszerű
általános vagy középiskolai oktatásban résztvevő diák jelentkezhet ebbe a kategóriába, akinek
jelentkezését szülei és iskolája támogatják. (Határon túli magyar fiatalok is jelentkezhetnek.)
II. Speciális kategória: Azok a hallássérült fiatalok, akik integráltan vagy szegregáltan az

általános iskola felső tagozatán vagy középiskolában tanulnak jelentkezhetnek ebbe a
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kategóriába. Ha az iskolában igény mutatkozik a versenyen való részvételre az iskola emailben (levélben vagy faxon) jelzi a kiírónak, hogy részt kíván venni a versenyen. Ez még
nem
jelent
nevezést,
csupán
kapcsolatfelvételt
a
kiíróval.
Az országos versenyre - a tanulók és a tanárok igénye esetén - az iskola nevezi a tanulóit,
maximum három főt, az iskolai forduló eredményei alapján. A három versenyző pontosan
kitöltött, a tanuló, a szülő és a felkészítő pedagógus által aláírt jelentkezési lapját az iskolák
továbbítják postai úton, vagy faxon a kiírónak. Ezzel egyidőben a tanulók munkáját is
beküldik
e-mailben
a
kiírónak.
Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. e-mail
cím: info@tehetseggondozas.hu Telefon: 220-8186 Nevezési határidő: 2011. február 1.
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.tehetseggondozas.hu/index.php?f0=fulemule

II.3.Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai anyanyelvi
pályázata
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2010. évi közös
anyanyelvi pályázata civil szervezetek és magánszemélyek részére. A Nemzeti Erőforrás
Minisztérium az Anyanyelvápolók Szövetségével együttműködve pályázatot hirdet a
magyar nyelv értékeinek föltárására, megóvására, nyelvi örökségünk megőrzésére és életre
keltésére, az újabb nemzedékkel való megismertetésére.
A pályázaton társadalmi szervezetek, szövetségek, társaságok, alapítványok és magánszemélyek,
valamint ugyanilyen jellegű határon túli magyar szervezetek és magánszemélyek vehetnek részt.
Minden magyart érdekel lakóhelye környékének, illetve általában a magyarok által lakott minden
földrajzi helynek neve, annak magyarázata, eredete, története.
A jelenlegi tudásunknak megfelelő, tudományosan megalapozott etimológiák - igaz, csupán igen
rövidre fogva - megtalálhatók Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára című kétkötetes
munkájában. A nép fiaiban és leányaiban azonban korábban is élt ezeknek a magyarázatoknak az
igénye, s ezért elődeink igyekeztek is ennek megfelelni. Lakóhelyüknek (falujuknak, városuknak
vagy az egész tájnak, vidéknek) és környékének (a közelben levő patakoknak, tavaknak, hegyeknek,
domboknak, különösen várromoknak, de hidaknak, malmoknak, csárdáknak nevére is) kigondoltak
valamilyen magyarázatot. Kitaláltak valamilyen mesét, esetleg valós történeteket színeztek ki,
illetve nemegyszer a névhez kötődő közszavak beleérzésével adtak „magyarázatot” a névre. Noha
nem pontosan névmagyarázatok, pályázatunkba belevonhatók a falucsúfolók is, amelyek egy-egy
település egyedi sajátságairól adnak legtöbbször humoros, de általában találó képet. Ezek a
falucsúfolók (vagy akár faludicsérők) mindig jellemzőek voltak a korra, népcsoportra, annak
gondolatvilágára.
Pályázóink maguk dönthetik el, hogy a megjelölt témakörön belül pontosan milyen témát
választanak. Elképzelhető, hogy munkájuk csupán egyetlen helynévhez kötődik, de az is, hogy
helynévtörténeti, illetve bizonyos helynevek múltjára, keletkezésére vonatkozó, akár
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népetimológiás magyarázatok egész sorát gyűjtik össze, s küldik el nekünk valamilyen
csoportosításban.
A pályázóktól olyan, tetszés szerinti műfajba vagy műnembe tartozó írásműveket várunk, amelyek
terjedelme legalább tíz-tizenöt oldal (20-30 000 karakter). A pályázati felhívásra egy pályázó csak
egy pályaművet nyújthat be.
A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek, a
nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást a minisztérium - lehetőség szerint - külön
kiadványban jelenteti meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez, a
későbbiekben szerzői jogokat nem érvényesít. A pályázatot pályázati adatlap kíséretében kell
benyújtani, amely a www.anyanyelvapolo.hu honlapról is, személyesen pedig a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium ügyfélszolgálati irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) díjtalanul szerezhető be.
A pályázatot - a kitöltött adatlappal együtt, egy példányban, Anyanyelvi pályázat 2010. jelzéssel, a
NEFMI Közművelődési Főosztálya címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.), legkésőbb 2011. május
1-jei beérkezéssel - kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázat díjai:
I. díj: 800 000 Ft
II. díj: 500 000 Ft
III. díj: 300 000 Ft
IV. díj:200 000 Ft
V. díj: 100 000 Ft
VI. díj:50 000 Ft
A pályázatokat 2011. július 1-jéig a miniszter által, az Anyanyelvápolók Szövetsége javaslata alapján
fölkért szakértői bizottság értékeli. A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlap
kíséretében, valamint a határidő után benyújtott pályázatokat a szakértői bizottság nem bírálja el.
Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A szakértői döntés
felülbírálatának nem tudunk helyt adni. A pályázatok anyagát nem küldjük vissza. Az
eredményhirdetésre 2011 szeptemberében kerül sor. Az eredmények megjelennek a NEFMI és az
Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján. A minisztérium a nyertes pályázókat legkésőbb 2011.
augusztus 31-éig levélben értesíti.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a 473-7582 (NEFMI), illetve a 317-3062 (ASZ)
telefonszámon
Letölthető pályázati adatlap:
http://www.nefmi.gov.hu/download.php?docID=2665

III. Pályázatok diákok számára
Folyamatban lévő pályázatok

III.1. XVI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI DIÁKALKOTÓ
KIÁLLÍTÁS - 2011
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A TIT Kossuth Klub Egyesület, a TIT Stúdió és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány
pályázatot hirdet 10-18 éves diákok számára tetszőleges természettudományi és műszaki
tematikájú, tárgyú, jellegű diákalkotások megvalósítására.
I. A pályaművekkel szemben támasztott követelmények:
1. A kidolgozott pályaművek tükrözzenek (a pályázó életkorától elvárható) elmélyült,
tudományosan megalapozott érdeklődést, komoly kutatómunkát és/vagy innovatív műszaki
készségeket. Éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés,
következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy ötletes technikai megoldásokkal.
2. Elengedhetetlen, hogy a pályamű érthető, hatékony módon bemutatható, demonstrálható
legyen. Egyaránt lehet pályázni elméleti pályaművekkel (pl. poszter, számítógépes program) és
gyakorlati természetű munkákkal: modelltárgy (műszaki vívmányok, hajók, repülők,...), kreatív
eszköz, terepasztal, makett stb.
Pályázhatnak egyének vagy néhány fős alkotó kollektívák.
II. A 2010 decemberében kiírt (www.pafi.hu) pályázatra jelentkezni az elkészítendő pályamű rövid
(1-3 oldalas) szinopszisának (vázlatos ismertetésének) benyújtásával lehet 2011. február 28-ig. A
jelentkezések elfogadásáról 2011. március 28-ig minden jelentkezőnek értesítést küldünk.
A jelentkezés elfogadásának visszaigazolása esetén a pályázó részvételi szándékának megerősítési
határideje 2011. április 15. A kézhez kapott adatlapon ezzel egy időben kérjük megjelölni az
alkotás bemutatásához szükséges helyigényt (max. 2,5 m2).
A zsűriben neves természettudósok vesznek részt.
Nevezési díj: 1000 Ft, amelyet a pályázat visszaigazolásakor elküldött csekken kell befizetni 2010.
április 15-ig. A befizetési csekk másolatát a kiállítás helyszínén kérjük bemutatni. A határontúli
pályázóktól nevezési díjat nem kérünk.
A kiállításon való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási és szállásköltséget a pályázók viselik.
Igény esetén a vidéki és a határontúli diákok, felkészítő tanárok részére mérsékelt árú
szálláslehetőséget biztosítunk.
III.

A pályázat díjai:

A legjobb 4-6 pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi
lehetőséget kap a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) által
Pozsonyban (Bratislava) 2011. július 18-23. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Tudományosés Technikai Diákalkotó Kiállításon (ESI 2011, a rendezvény honlapja: www.esi2011.sk).
2.) További 3 pályamű egy-egy alkotója részt vehet a TIT Kossuth Klub Egyesület szervezésében
európai természettudományos-technikai központok, múzeumok, nemzeti parkok, történelmi
emlékhelyek megtekintésére indított 2011. évi nyári-őszi tanulmányi kirándulások valamelyikén
(Erdély,
Párizs,
Firenze-Róma,
Monaco-Marseille,
Brüsszel-London,
stb.).
(A részvételi díjat 50 eFt/fő értékig támogatjuk. Ha a tanulmányút önköltsége ennél több,
kiegészítő
költség
hozzájárulást
kérünk
az
utazóktól.)
3.) (Opcionális) 2-4 sikeres diákalkotót meghívunk a TIT Kossuth Klub Egyesület nyári (júniustól
augusztusig megrendezésre kerülő) magyarországi tehetséggondozó szaktáborába vagy más
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szakmai
diáktáborba.
4.) A legsikeresebb pályamű(vek) diákalkotóinak/diákalkotójának felkészítésében kiemelkedő
szakmai és szervező munkát vállaló, 1 fő pedagógust meghívunk 5-9 napos nyári-őszi, európai,
szakmai-módszertani tanulmányútjaink egyikére.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást adunk a (06-1) / (+36-1) 338-4054-es telefonon vagy emailben. A jelentkezéseket a következő postacímre kérjük:
XVI. OTTDK TIT Kossuth Klub Egyesület, Budapest, VIII., Múzeum u. 7. 1088
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.kossuth-klub.hu/diakoknak/palyazatok

III.2.Tehetségkutató Diákmédia Pályázat
A DUE Médiahálózat 21. alkalommal kiírt tehetségkutató diákmédia pályázatán bármelyik
iskolatípus tanulói, szerkesztőségei indulhatnak. A pályázaton kizárólag saját munkákat
fogadunk el, a részvétel felső korhatára pedig 25 év.
A pályaműveket a kategóriákon belül három korcsoportban értékeljük: általános iskola, középiskola
és felsőoktatás.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet beadni. A 2011. február 1-től elérhető online
felületen a pályázathoz szükséges adatok megadásán kívül fel kell tölteni a pályamunkákat (kivéve
a lapok esetében, amelyeket postai úton várunk), illetve szükséges még egy rövid szöveges
bemutatkozást is mellékelni.
Beküldési határidő: 2011. március 10.
A pályázati díjak összértéke 1 millió forint. A középiskolai és felsőoktatási kategória helyezettjei
kedvezményes részvételi lehetőséget nyernek Magyarország legjobb médiatáborába és
leghatékonyabb gyakorlati médiaképzésére, a DUE Médiahálózat jövő évi Kommunikációs és Média
Szaktáborába, amelyet Balatonfenyvesen rendezünk 2011. július 8-17. között.
A következő kategóriákban lehet nevezni:
1. AZ ÉV DIÁKÚJSÁGÍRÓJA
A címre diákújságírók pályázhatnak tényeken alapuló írással, például tudósításokkal, interjúkkal,
riportokkal, vagy publicisztikákkal (jegyzettel, tárcával, karcolattal, kritikával.) Fiktív, irodalmi
írásokat – például verset vagy novellát – nem fogadunk el.
2. AZ ÉV DIÁKLAPJA
A 2010/2011-es tanévben megjelenő újságokkal szerkesztőségek pályázhatnak. Elsősorban a
tartalmat bíráljuk el, de figyelembe vesszük a lap küllemét is. Jelentkezni kizárólag elektronikus
formában lehet a DUE honlapján keresztül. (Az online pályázati űrlap kitöltése után a lapokat
postán kérjük elküldeni a DUE 1583 Budapest, Pf. 14. címre.)
3. AZ ÉV DIÁKRÁDIÓSA
A, Diákrádiós műsorral egyének és szerkesztőségek pályázhatnak. Időtartam 5-15 perc. Tematikus
vagy irodalmi műsorral, magazinnal, riporttal, jegyzettel, interjúval, minihangjátékkal,
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dokumentumműsorral, ünnepi műsorral stb. egyaránt lehet pályázni, iskolai ünnepségek rádiós
felvételével, műsorvezetői szöveg nélküli zenés összeállítással azonban nem.
B, Zenei diákrádiós műsorral, összeállítással pályázhatnak zenei műsorvezetők. Időtartam
maximum 15 perc. Az elbírálásnál a műsorvezető személyisége, rádiós megszólalásai, humora és
talpraesettsége, illetve az összeállítás hangzása (szignálok, effektek használata, arányok stb.) képezi
az értékelés alapját.
Mindkét műfaj pályamunkáit kizárólag .mp3 formátumban fogadjuk el.
4. AZ ÉV DIÁKFOTÓSA
Bármilyen témájú fotóval és fotósorozattal lehet pályázni, de előnyben részesítjük a portrékat,
szocio- és eseményfotókat, valamint az újszerű megközelítéseket. 2 évnél nem régebbi felvételeket
várunk, elsősorban sajtófotókat, portrékat, reklám-, divatfotókat. A családi képek, születésnapi
zsúron vagy kedvenc háziállatról készült felvételek, emlékképek stb. témájú fotók nem
pályázhatnak.
A pályamunkákat kizárólag .jpg formátumban fogadjuk el.
További megkötések: a kép rövidebb oldala minimum 800, max. 3000 pixel legyen; minden képnek
legyen címe; csak fényképezőgéppel készült alkotásokat bírálunk el; manipulált kép beküldése a
versenyből való kizárást vonja maga után (a művészi koncepcióba illő változtatás nem számít
manipulációnak).
Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművet adhat be. A sorozatok egy pályaműnek minősülnek, és 2-8
képet tartalmazhatnak.
Ebben a kategóriában a művészeti iskolák fotó szakon tanuló tagjait külön értékeljük.
5. AZ ÉV ONLINE DIÁKMÉDIUMA
Egyének és csapatok pályázhatnak önállóan elkészített és működtetett portálokkal, blogokkal,
online iskolaújságokkal vagy magazinokkal. Az elbírálás fő szempontjai az egyediség és a tartalmi,
újságírói színvonal, de hangsúlyt fektetünk az oldal megjelenésére, használhatóságára is. Blogok
esetében csak tematikus, egy adott témával rendszeresen foglalkozó blogokat várunk, személyes
naplókat nem.
6. AZ ÉV VIDEOÚJSÁGÍRÓJA
Egyének és maximum 3-4 fős csapatok pályázhatnak kisfilmmel, klippel vagy magazinműsorral,
legfeljebb 5 perc terjedelemben. A téma szabadon választott az újságírói műfajok keretén belül.
Zenékhez készített videoklipek, mini játékfilmek nem versenyezhetnek.
A pályaműveket kizárólag .mpeg vagy .avi formátumban fogadjuk el.
7. AZ ÉV MENTORA
Diákok, diákszerkesztőségek ajánlhatják a díjra – max. 1 oldalas tényszerű, ellenőrizhető adatokat
tartalmazó írásban – a munkájukat kiemelkedően támogató, segítő pedagógusokat.
A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet beküldeni.
A feltöltő felület 2011. február 1-től elérhető a DUE Médiahálózat honlapján: www.due.hu
A pályázatok beadási határideje: 2011. március 10.
Az újságok beküldéséhez postacím: DUE 1583 Budapest Pf. 14.
EREDMÉNYHIRDETÉS:
2011. május 6-án, a budapesti Millenáris Parkban megrendezendő 18. Országos Ifjúsági
Sajtófesztiválon. Minden pályázót március végén értesítünk a pályázata érvényességéről, áprilisban
pedig az eredményhirdetéssel kapcsolatban tájékoztató levelet kap.
A nyertes munkákból a DUE Tallózó 2011. májusi és júniusi számában, valamint honlapunkon
válogatást közlünk.
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Részletek: www.due.hu
Érdeklődés a DUE Médiahálózat irodájában:
1148 Budapest, Örs vezér tere 11.
Tel.: (06-1) 222-8213,
E-mail: due@due.hu
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.due.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=7609&Itemid=1

III.3. Tudatosan takarékoskodj!
A DUE Médiahálózat és a Magyar Nemzeti Bank közös pályázatot hirdet, amelynek célja
olyan pozitív példák, saját tapasztalatok bemutatása, amelyek arról szólnak, hogyan lehet
tudatosan és hatékonyan takarékoskodni.
A tudatos takarékosság alapvető kulcsa életünknek. Az élet minden területén természetes igény a
gyűjtögetés, raktározás. A pénzügyekben már a zsebpénz szintjén is kiemelkedő szerepe van ennek
a tudatosságnak.
Ha te azok közé tartozol, akik ezt az elvet követik, akkor írj egy cikket arról, hogy te hogyan és miért
takarékoskodsz a saját életedben és/vagy készíts olyan képet, amely az élet bármely területén a
takarékoskodással, gyűjtögetéssel függ össze. Meríthetsz ötletet a természetből vagy az
állatvilágból is. Előnyben részesítjük a cikket és képet is tartalmazó pályázatokat. Minden
pályázathoz maximum 1 oldalas szöveget és/vagy 2 fotót fogadunk el.
- az első helyezett 100 ezer forintot,
- a második 70 ezer forintot,
- a harmadik 50 ezer forintot nyer.
A pályázaton részt vehet minden 12-23 év közötti diák. A legkreatívabb munkákat feltöltjük a
Facebookra és kiállítás keretében bemutatjuk a díjátadáson.
A pályázatokat Magyar Nemzeti Bank a DUE Médiahálózat bevonásával bírálja el. Az értékelésnél
szempont a kreativitás és a meggyőző erő. A pályázatokat elektronikus formában kell beküldeni a
due@due.hu e-mail címre. A pályázathoz mellékeljetek egy adatlapot is, amin a neveteket és
minden elérhetőségeteket feltüntetitek!
Beküldési határidő: 2011. március 30. Információ a www.monetary.mnb.hu weboldalon
található, illetve a 06 1 222 8213-as telefonszámon.
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.due.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=7596&Itemid=41

III.4. Fotópályázat általános és középiskolás diákoknak
A fotópályázaton nappali tagozatos általános és középiskolás diákok vehetnek részt
szakköri kollekcióval, vagy egyénileg.
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1. A 2010/2011-es tanévre meghirdetett fotópályázatnak ismét három kötelező témája van. A
képeket a három beadási határidőre be kell küldeni, amelyek feldolgozása már januárban
megkezdődik, de zsűrizése csak 2011. május 5-10 között várható.
I.
Feladat: Sportfotók készítése tornaórán, edzéseken, versenyeken, mérkőzéseken, vagy
akár otthon is. A képeken szereplők életkora természetesen közömbös. Viszont a
felvételek mutassák be a választott sportág jellemzőit, a mozgás szabadságát, vagy azt
a kitartást, erőfeszítést, küzdő szellemet, szorgalmat, játékosságot, amellyel a legjobb
eredményre törekszik művelője. Beküldési határidő 2010. december 30.
II.
Feladat: Az iskolatáska képi ábrázolása. Hogyan visszük, mekkora, mi minden van
benne? Milyen sorsa van, ha nincs éppen a kezünkben vagy vállunkon? Hol tartjuk
otthon és az iskolában? Beküldési határidő: 2011. március 1.
III.
Feladat: A piacok, vásárok hangulata. Tavasszal megváltozik a piacok kínálata.
Színesebb lesz, sokféle friss tavaszi termény, termék kerül a vásárlók elé. Búcsúkba,
kirakodó várásokba invitálják a falvak, városok népét. Örökítsétek meg a karakteres
eladók munkáját, a piacok, vásárok, búcsúk forgatagát, érdekes eseményeit.
Beküldési határidő: 2011. május 1.

2. A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, amelyek ebben a tanévben
készülnek.

3. A szakkörök feladatonként 10-10 képet, az egyéni pályázók 4-4 db fekete-fehér vagy színes –

4.
5.

6.

7.

8.

DIGITÁLIS képet küldhetnek be kizárólag emailben, vagy CD-n (a CD-t nem küldjük vissza, de
megőrizzük egy évig és személyesen átvehetők Budapesten, az I. ker., Corvin tér 8.-ban
(előzetes időpont egyeztetés esetén). A beküldött alkotások optimális felbontása: 1500x2102
pixel (vagy a nyomtatási méret beállítása esetén: 20x30 cm). A zsűri által kiállításra javasolt
képeket a FÉNYKÉPEZÉS ALAPÍTVÁNY rendeli meg a fotólaborban. Az emailben beküldött JPG
kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-ot; ha ennél nagyobb a tíz kép
terjedelme, akkor kéretik több emailhez csatolni azokat. Aki a méretkorlátozást figyelmen kívül
hagyja, számítson arra, hogy a levelező szolgáltatók esetleg nem továbbítják a küldeményüket.
Becsomagolt és tömörített állományokat nem csomagolunk ki. Óriásleveleket nem fogadunk.
Kérünk minden egyes képet egyenként csatolni a beküldendő emailhez.
A pályaművek fájl neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel írva: a pályázó
CSALÁDINEVE_KERESZTNEVE_Aképrövidcíme_Anevezésilapszerintisorszáma.JPG
A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni számítógéppel, 2003-as word programmal. A
nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a file névben olvasható felirattal. A nevezési
lap 2010. október 1-től letölthető a www.mafosz.hu oldalról, a fotópályázatok menüpontból. A
nevezési lap is beküldhető emailben. A nevezési lap fájlneve: szakkör esetén a Szakkör
_neve.doc egyéni pályázó esetén a Családnév_Keresztnév.doc
Aki később kapcsolódik be a pályázatba, utólag is beküldheti a korábbi feladatokat, de a végső
beküldési határidő (2011. május 1.) nem léphető át. Az értékelés sajátosságai miatt azok a
pályázók érnek el jobb eredményt, akik minden feladatot megoldanak és kihasználják az összes
beadható képek számát.
A beküldött képeket a Fényképezés Alapítvány szerzői jogíj és felhasználási díj fizetés nélkül, de
a szerző nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és az
Alapítvány munkájának népszerűsítése érdekében. Csak azok vegyenek részt ezen a
pályázaton, akik ezt engedélyezik a Fényképezés Alapítványnak.
Beküldési cím: diakfoto2011@gmail.com Figyelem! A pályázatokat fogadó emailes postafiók
mérete óriási, de így sem garantálható, hogy az utolsó egy-két napban beküldött több száz
fotót fogadni tudja (annak ellenére, hogy a rendezők folyamatosan mentik a beérkező
pályaműveket). Ezért nem fogadunk el senkitől sem óvást, vagy reklamációt amiatt, ha egy
küldeményt - a postaláda megtelt üzenettel – visszaküld a szolgáltató. A megoldás ugyanis
kézenfekvő: már egy-két-három héttel korábban be kell küldeni a pályázatra szánt képeket,
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-

amelyek kézbesítéséről ki-ki kérjen automatikus visszaigazolást a szolgáltatótól. Beküldési cím:
diakfoto2011@gmail.com
Zsűrizés: 2011. május 10-ig.
Értesítés a zsűrizés eredményéről, a nyári diákfotós tábor helyszínéről és időpontjáról: 2011.
május 20-ig – kizárólag a Fotósélet elektronikus hírlevélben és a www.mafosz.hu honlapon.
Az első kiállítás 2011. október első hétvégéjén nyílik Budapesten az MMIKL fotógalériájában (I.
ker., Corvin tér 8.)
Az ingyenesen kölcsönözhető fotókiállítás másodbemutatói szerte az országban: 2012. június
30-ig (a kölcsönzési igények bejelenthetők: gyoril@mmikl.hu címen)

A fotópályázattal kapcsolatban további információk kérhetők a Győri Lajostól. Postacím: 1538 Bp.,
Pf.: 457. Tel.: (1) 225-6033; e-mail: gyoril@mmikl.hu
A nevezési lap - szakköri és egyéni - letölthető a www.mafosz.hu címről, a fotópályázatok menüből.
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.mafosz.hu/Palyzatok/2011/Diakfoto%20kiiras.doc

III.5. 44. Országos Középiskolai Fotókiállítás
Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola fotókiállítást rendez Pécsett. Az iskola
aulájában azon képek kerülnek kiállításra, melyeket a zsűri kiválaszt a pályázat honlapjára
feltöltött képek közül. A pályázatra középiskolás diákok jelentkezését várják, legfeljebb öt
képpel.
Beküldési határidő: 2011. február 06.
A pályázaton részt vehet minden középfokú oktatásban részesülő tanuló, személyenként legfeljebb
öt darab (országos pályázaton még nem díjazott) - egyedi, vagy sorozatnak tekintett - digitális
képpel. A sorozat minden tagja külön képnek számít, ezért a zsűri a sorozatok képeit egyedi
képként is értékelheti, valamint meg is bonthatja a sorozatokat.
A beküldött képeket országosan elismert fotóművészekből és szakemberekből álló zsűri értékeli. A
zsűrizés során külön kategóriában történik a szakirányú fotóoktatásban részesülő és az ilyen
oktatásban nem részesülő tanulók képeinek elbírálása. Az összesítésben legjobb eredményt elért
iskola külön jutalomban részesül és egy évre birtokba veheti a „Pécsi József” vándorserleget.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója és a díjak kiosztása: 2011. április 1.
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.okfp.hu/

III. 6. Országos rajzpályázat Kondor Béla emlékére
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Kondor Béla
Általános Iskola országos rajzpályázatot hirdet Kondor Béla festőművész születésének 80.
évfordulója alkalmából általános iskolás tanulók részére.
A pályázat témája: Kondor Béla festőművész stílusjegyeinek felhasználásával készült
képzőművészeti alkotások
Kategóriák: alsó – felső tagozatos általános Iskolai tanulók Alkotások mérete: A/3, paszpartozva
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A 100 legjobb alkotás az iskola állandó kiállításának anyagát alkotja majd. A díjazott művek, a
nyertesek
neve,
a
felkészítő
tanáraik
neve
megtekinthető
lesz
az
iskola
honlapján: www.kondor.hupont.hu Az alkotásokat neves zsűri bírálja el. Az alkotók és felkészítő
tanáraik értékes jutalomban részesülnek.
Kategóriánkénti díjak:
1. helyezett külföldi utazás
2. helyezett LCD televízió
3. helyezett DVD lejátszó
4.
A pályázat leadási határideje: 2011. január 20. A pályaműveket a következő címre kérjük: Kondor
Béla Általános Iskola Országos Rajzpályázat 1181. Budapest, Kondor Béla sétány 7.
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.moderniskola.hu/Hírek/226

III.7. Levelek az erdőkért! Nemzetközi gyermek és ifjúsági levélíró
pályázat a Magyar Posta szervezésében
A Magyar Posta ezért kiemelten fontosnak tartotta, hogy a világ országainak postáit
tömörítő Egyetemes Postaegyesület nemzetközi levélíró versenyéhez csatlakozva közzé
tegye a fák és erdők védelmére figyelmeztető felhívását: „Képzeld el, hogy fa vagy! Írj egy
levelet valakinek és ebben magyarázd el, miért fontos az erdők védelme.”
Hunyjátok be a szemeteket, képzeljétek el, hogy fák vagytok bárhol egy város parkjában, egy
hatalmas őserdőben, vagy akár Afrika szavannáin! Írjátok le, hogy faként hogy látjátok a világot és
az embereket! Leveletekben feltétlenül írjátok le, hogy miért tartjátok fontosnak az erdők
védelmét.
Korábbi levélíró versenyeink alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a falevelek szépségét varázsoltátok
rajzaitokkal a postai levelekre. Ezért úgy döntöttünk, hogy ebben az évben levélszépségversenyt is
hirdetünk! Díszítsétek a levélpapírt és a borítékot úgy és olyan technikával, hogy a levél és a címzés
is jól olvasható legyen, de emellett szemet gyönyörködtető alkotássá is váljon.
Nevezési kategóriák:
1. kategória – első, második és harmadik osztályosok - A levél terjedelme: legalább 100 szó
2. kategória – negyedik, ötödik és hatodik osztályosok (nyolc osztályos gimnáziumok első és
második osztályosai) - A levél terjedelme: legalább 150 szó
3. kategória – hetedik és nyolcadik osztályosok (nyolc osztályos gimnáziumok harmadik és
negyedik osztályosai, hat osztályos gimnáziumok első és második osztályosai) - a levél terjedelme:
legalább 200 szó
Általános nevezési feltételek valamennyi kategóriában: Kézzel – lehetőleg tollal - írott, jól olvasható
levél a kívánt terjedelem teljesítése egy pályázó maximum három pályamunkával indulhat a
melléklet szerinti pályázati adatlap kitöltése.
Az általános nevezési feltételeken túl feltétel a nemzetközi pályázaton való részvételhez: a pályamű
a klasszikus levél tartalmi és formai szabályainak megfeleljen, azaz tartalmazza a feladó, azaz a levél
írójának (aki képzeletbeli személy is lehet) nevét és címét, javasoltan a lap jobb felső sarkában)
Megszólítással kezdődjön. A levél írójának aláírása a levél tartalmilag ne sértsen etnikai, vallási vagy
ideológiai csoportokat. a levél terjedelme 500 és 1000 szó között legyen.
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Levél szépségverseny: A levél szépségverseny keretében az írott szöveg grafikai kiegészítését
díjazza a zsűri. A rajz témája kapcsolódjon a szöveghez, annak mintegy illusztrációjaként jelenjék
meg. Az alkalmazott technika megválasztáskor elsődleges szempont a szöveg olvashatósága.
Abban az esetben, ha a levélpapír mellett a borítékot is illusztrálja a pályázó, akkor a borítékon a
címzés és a feladó adatai is jól olvashatóak legyenek. A borítékon a bélyeg helye maradjon üresen.
Az illusztrált levelek közül kategóriánként 1-1 pályázatot díjaz a zsűri.
A beérkező leveleket szakmai zsűri értékeli, amelynek elnöke Csukás István író. Az
eredményhirdetésre várhatóan 2011. tavaszán kerül sor.
I.
II.
III.

helyezett: 30 ezer Ft értékű Sodexho Pass Ajándékutalvány
II. helyezett: 20 ezer Ft értékű Sodexho Pass Ajándékutalvány
III. helyezett: 10 ezer Ft értékű Sodexho Pass Ajándékutalvány

A pályázatok postára adásának határideje: 2011. január 30. Beküldési cím: 1972 Magyar Posta Zrt.
Kommunikációs osztály Budapest
Letölthető pályázati kiírás:
http://posta.hu//kepek/upload/2010-10/Lev%c3%a9lirop%c3%a1ly%c3%a1zat%2020102011%20felhiv%c3%a1s.pdf

IV. Pályázat ifjúsági közösségek számára
Folyamatban lévő pályázatok

IV.1.Javíts Egy jegyet!
Pályázati felhívás – Harmadjára is! A Javíts egy jegyet pályázaton az egyes hazai települések
„Legszorgalmasabb Osztályait” keressük. A Legszorgalmasabb Osztályok az V.
Kamaszfesztiválra négynapos belépőjegyet kapnak ajándékba a Kamaszfesztivál
Szervezőirodától.
A pályázat előzményei: 2011. május 26-29. között kerül megrendezésre az V. Országos
Osztálykirándulás – KAMASZFESZTIVÁL. Az Országos Osztálykirándulás a tanév végi iskolai
tanulmányi kirándulások gyűjtőprogramja, amely az általános iskolás felső tagozatos, valamint a
középiskolás diákok országos méretű fesztiválja.
A pályázat tartalma: A Javíts egy jegyet pályázaton az egyes hazai települések „Legszorgalmasabb
Osztályait” keressük. A Legszorgalmasabb Osztályok az V. Kamaszfesztiválra négynapos
belépőjegyet kapnak ajándékba a Kamaszfesztivál Szervezőirodától. A Kamaszfesztivál
Szervezőiroda az eredmények beérkezését követően támogatási kérelmet nyújt be a nyertes
osztályok települési önkormányzataihoz azzal a kéréssel, hogy a Település Legszorgalmasabb
Osztálya” számára az Országos Osztálykiránduláson szállás és/vagy étkezési költségeit átvállalja. A
támogatást vállaló önkormányzatok számára a Kamaszfesztivál Szervezőiroda felajánlja a
„Kamaszbarát Önkormányzat” címet.
Pályázat célja: A diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása. Pályázók köre: A
pályázaton azon általános iskola felső tagozatos, vagy középiskolás osztályok indulhatnak, amelyek
tanév végi tanulmányi kirándulásukat a pályázat eredményétől függetlenül a V. Országos
Osztálykirándulás – Kamaszfesztiválra szervezik.
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Pályázat menete: A pályázó a www.kamaszfesztival.hu oldalon elhelyezett regisztrációs űrlapot
kitölti. A regisztráció megérkezését követően a Kamaszfesztivál Szervezőiroda visszajelzést küld a
pályázónak.
Pályázni lehet: A 2009-2010-es tanév végi, valamint a 2010-2011-es tanév félévének tanulmányi
osztályátlagának
megadásával.
Pályázat
beadási
határideje:
2011.
január
28.
Pályázati feltételek: A pályázó osztály vállalja, hogy a 2009-2010-es tanév végi osztályátlagát az
iskola igazgatója által hitelesített formában 2011. január 28-ig eljuttatja címünkre.
Eredményhirdetés: A “Javíts egy jegyet!” pályázat eredményeiről levélben tájékoztatjuk az
osztályokat, valamint a www.kamaszfesztival.hu honlapon 2011. február 14-én kihirdetjük.
Bővebb információ: Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft.
1043 Budapest, Tél u. 22. Iroda: ELTE Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Telefon: 301-0077, 06-20-953-4946
E-mail: info@kamaszfesztival.hu
Az eredeti pályázati kiírás elérhetősége:
http://www.kamaszfesztival.hu/
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