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I. Pályázatok oktatási intézmények számára
Folyamatban lévő pályázatok

I.1. V. Szakma Sztár Verseny
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012-ben is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), melyek
országos döntőjére jubileumi „V. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2012. április 11−13.
között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában kerül sor.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012-ben is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt
(SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), melyek országos
döntőjére jubileumi „V. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2012. április 11−13. között Budapesten,
a
Hungexpo
Vásárközpont
G
és
F
pavilonjában
kerül
sor.
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban
kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás
népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.
Ez évben a szakmák országos versenyeit a nappali tagozaton végzős tanulók számára, a
Nemzetgazdasági Minisztérium által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére gondozásra
átadott 38 szakképesítésben hirdettük meg.
A verseny elődöntőit − a hagyományoknak megfelelően − országosan a területi kamarák
szervezik és bonyolítják le, a budapesti döntő a szakmai megmérettetés mellett nagyszabású
fesztivál keretében zajlik.
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyre jelentkező − a szakképző intézményekben végzős − tanulók
létszáma 2008 óta erőteljes növekedést mutat. Az induló évben 15 szakmában 2006 fő vett részt az
írásbeli elődöntőben, 2009-ben 25 szakmában 2568 fiatal indult, a 2010. évi elődöntő résztvevőinek
száma pedig 23 szakmában 2665 fő volt. A 2011. évi SZKTV és OSZTV versenyekre már közel 4.000 fő
jelentkezett, az írásbeli elődöntőben 31 szakképesítésben 3.857 tanuló vett részt.
Az érdeklődő iskolák diákjai, az osztályok, csoportok − a korábbiakhoz hasonlóan − egy napos
szakmai kirándulás keretében ingyenesen vesznek majd részt a rendezvényen. A fesztiválra 2012-ben
több mint 12.000 látogatót várunk, a vidéki iskolákból a tervek szerint a területi kamarák
szervezésében kb. 200 autóbusszal 9 ezer, míg Budapestről 2-2,5 ezer diák jut el látogatóként.
A látogatók 30%-a az általános iskolákból érkező, 6−7. osztályos, közvetlenül pályaválasztás előtt álló
fiatal, emellett még a 8−9−10.osztályosok, s a versenyben résztvevő szakmákban tanulók és gyakorló
szakemberek várhatóak nézőként a rendezvényre.
Jelentkezési határidő 2012.január 5.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elérhetősége:
1055 Budapest, Kossuth tér 6-8. Kalmár Zsolt Tel.: (1) 457-5416, Fax: (1) 457-5444 E-mail:
kalmar[@]mkik[.]hu
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.szakmasztar.hu/index.php?modul=main&func=hirek&id=38
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I.2. Nevelési intézmények fejlesztése – Új Széchényi terv kiírása
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Nevelési intézmények fejlesztése című, DAOP4.2.1-11, ÉAOP-4.1.1/A-11, ÉMOP-4.3.1/A-11, KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázati kiírás. A négy
régióban több mint kilenc milliárd forint áll rendelkezésre a fejlesztések támogatására.
A pályázatok benyújtására 2012. január 16. és 2012. április 2. között nyílik lehetőség.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. (továbbiakban Kt.) törvény szerinti Magyarországon
bejegyzett székhellyel rendelkező nevelési intézmények alábbi jogi formában működő
fenntartói nyújthatnak be pályázatot:
a. Központi költségvetési szervek (KSH 31);
b. Helyi önkormányzatok (KSH 321); (Főváros esetében fővárosi kerületi önkormányzatok; Helyi és
országos kisebbségi önkormányzatok (KSH 351; KSH 371); illetve ezek társulásai (KSH 327; KSH 353;
KSH 373; KSH 951)2;
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 327);
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326);
- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a
alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a
társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321; KSH 951);
c. A Magyar Köztársaság területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű - 2008.
június 01. előtt létrejött és legalább 2008. szeptember 01.- én működési engedéllyel rendelkező alábbi szervezetek:
- Egyesület (KSH 52)
- A Magyar Köztársaságban nyilvántartásba vett Egyház (KSH 55)
- Alapítvány (KSH 56)
- Nonprofit gazdasági társaság (KSH 57)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_kiiras_nevelesi_intezmenyek_fejlesztesere

I.3. Európai Nyelvi Díj 2012
Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő
intézmények számára az EURÓPAI NYELVI DÍJ 2012 elnyerésére.
Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság és az Nemzeti Erőforrás Minisztérium által támogatott
kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása
terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és
képzés bármely szintjén.
Az Európai Nyelvi Díjat 1998-ban alapították az Európai Unió tagállamainak kezdeményezésére. Az
azóta eltelt időben Európa-szerte több, mint hétszáz intézmény vehette át a nyelvoktatásban elért
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kiemelkedő eredményeiért járó Díjat. Magyarországi pályázók először 2002-ben indulhattak a Díjért
folyó versenyben.
A program hazai lebonyolításáért felelős Tempus Közalapítvány várja azon nyelvoktatásban érdekelt
intézményi pályázók jelentkezését, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelő, mintaértékű
nyelvoktatási programnak adnak otthont:
A program... a) ...legyen átfogó
Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanításitanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.
b) ...képviseljen többletértéket nemzeti szinten
Hozzá kell járulnia az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának mennyiségi és/vagy minőségi
fejlődéséhez. Mennyiségi javuláson például a nyelvi kínálat bővítése értendő, különös tekintettel a
kevésbé gyakran használt és oktatott nyelvekre. A minőségi fejlődés fogalmába tartoznak többek
között a korszerű módszerek.
c) ...biztosítsa a tanulók és/vagy tanárok tartós motivációját.
d) ...legyen újszerű és kreatív
Új, korábban még nem alkalmazott megközelítési módokat kell feltárnia, megfelelve a tanulók
szükségleteinek. Nem biztos azonban, hogy ami egy bizonyos összefüggésben innovatívnak számít,
az másutt is az.
e) ...rendelkezzen európai dimenzióval
Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell kiindulnia, továbbá ki kell használnia az abban
rejlő lehetőségeket, hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák
megismertetéséhez.
f) ...legyen kiterjeszthető, továbbadható
Lehetséges forrásként kell szolgálnia mások számára, eltérő környezetben, különböző országokban.
Például jó, ha az adott folyamat az eredetin kívül más nyelvek tanítására vagy más korcsoportok
számára is adaptálható. A programnak bizonyítottan széles körű hatása kell, hogy legyen. Kívánatos
ezért, hogy az információterjesztés konkrét lépései legyenek nyomon követhetőek.
g) ..illeszkedjen a Közös Európai Referenciakeret szemléletéhez.
Amennyiben a program a fenti feltételek mindegyikének eleget tesz, a programért felelős intézmény
jó eséllyel pályázhat az Európai Nyelvi Díjra.
Prioritások 2012-ben
Az Európai Nyelvi Díjra pályázók közül előnyt élveznek az éves prioritások területén működő
programok. Az idei évben az alábbi 4 prioritás érvényesül:
•
•
•
•
•

Új technológiák felhasználásán alapuló nyelvtanulás
„Többnyelvű tanterem” (vegyes anyanyelvű tanulócsoportok)
A második vagy harmadik idegen nyelv tanítása során a tanuló előzetes nyelvtudására építő,
nyelvtanulási stratégiákat felhasználó és fejlesztő idegen nyelvi programok
Nem nyelvszakos tanárok nyelvi képzésére, továbbképzésére kifejlesztett helyi programok
Innovatív nyelvtanár (tovább)képző programok

Milyen intézmények pályázhatnak?
Az Európai Nyelvi Díjra jogosult bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló
program, függetlenül attól, hogy annak oktatási, képző- vagy továbbképző intézmény, helyi
vagy regionális hivatal, vállalat vagy más, Magyarországon bejegyzett szervezet (illetve ezek
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önálló szervezeti egysége) ad otthont. Az Európai Nyelvi Díj olyan programnak adományozható,
amelynek kidolgozása a közelmúltban zárult le, és amelyet a mindennapok gyakorlatában már
alkalmaznak - vagy a program gyakorlati alkalmazását még csak tervezik, de azt alaposan
előkészítették. Olyan programok, amelyek már korábban befejeződtek, illetve hosszabb ideje futó,
valamely intézmény alaptevékenységét képező folyamatok nem kaphatják meg az Európai Nyelvi
Díjat.
Hogyan lehet pályázni?
Pályázni a Tempus Közalapítványtól igényelt űrlapon lehet. Az űrlap letölthető az oldal aljáról vagy
kérhető az Információs Irodától (T: 06-1-237-1320, info{kukac}tpf.hu). A pályázatokat és azok
mellékleteit 6 nyomtatott példányban postán (egy eredeti és öt másolat), és egy elektronikus
példányban e-mailen kell benyújtani az alábbi címekre:
Előbírálati határidő 2012. január 6. (beérkezés határideje)
A pályázatok benyújtásának határideje 2012. január 13.
Cím: Tempus Közalapítvány 1438 Budapest 70., Pf. 508. csilla.szabo(kukac)tpf.hu
Pályázati kiírás forrása:
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=641

I.4. Változás a közoktatásban pályázat iskoláknak
A felhívás alapvető célja, hogy azokat az alap – és középfokú oktatási intézményeket
támogassa, amelyek átszervezési folyamaton estek át (szerkezeti változások, összevonás,
fenntartó megváltozása) vagy ezzel kell szembenézniük a közeljövőben.
A pályázati felhívás célja és háttere: A felhívás alapvető célja, hogy azokat az alap – és középfokú
oktatási intézményeket támogassa, amelyek átszervezési folyamaton estek át (szerkezeti változások,
összevonás, fenntartó megváltozása) vagy ezzel kell szembenézniük a közeljövőben.
Tapasztalataink szerint az iskola szervezeti átalakítása, az iskola összevonás a résztvevők számára
komoly nehézségeket jelentő változási folyamat.
Nehézséget jelent az önkormányzatnak, akinek: kényszerű döntést kell hoznia, hiszen az iskoláskorú
gyermekek létszáma fokozatosan csökken, így nincs szükség az eredetileg nagyobb létszámú
gyermekpopuláció számára létrehozott iskolahálózat fenntartására.
Nehézséget jelent a tantestületeknek, – élén az igazgatóval – akiknek: új szervezeti struktúrában
kell tovább dolgozniuk, esetenként új pedagógiai program szerint, kezelni kell az erős érzelmi
ellenállást, új elvárásokkal és felelősségi körökkel kell szembesülni.
Nehézséget jelent a szülőknek, akik: megszokták, megszerették az iskolát, és a változástól nem
tudják, mit várhatnak.
Nehézséget jelenthet a diákoknak, akik: esetenként frusztrált pedagógusokkal, szülőkkel találják
szemben magukat a változással együtt járó érzelmek feldolgozatlansága miatt.
Az Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány (EMKA) 2010-ben kezdett ezzel a
problémával foglalkozni. Kidolgoztunk egy olyan összetett programot, melynek lényege, hogy a
szervezet belső erőforrásaira építve támogatjuk a változás folyamatát úgy, hogy pontos
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állapotfelmérést követően támogató struktúrák kialakításával, a szükséges kompetenciák
fejlesztésével, képessé váljanak az érintettek a tudatos, tervszerű cselekvésre, együttműködésre,
akciótervek kidolgozására.
Jelenleg a Hajdú – Bihar – megyei Hajdúnánáson valósítjuk meg programunkat, amely a Változásért
változunk nevet kapta.
A projekt valós közösség, valódi problémáinak megoldására jött létre, és olyan komplex, sokrétű
beavatkozási folyamat, amely négy ütemben támogatja a változási folyamatot:
1. ütem: DIAGNÓZIS FÁZIS: helyzetértékelés, helyzetelemzés, projekttervezés egyéni
felkészítéssel, vezető támogatással
2. ütem: DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSBA TÖRTÉNŐ BEVONÁS FÁZISA: a változást generáló
munkacsoport tagjainak kiválasztása, képzése
3. ütem: FEJLESZTÉS FÁZISA: képzési igények szerinti beavatkozás, önreflexió fejlesztése, új
viselkedési elemek, magatartási formák elindítása, beágyazása a szervezetbe
4. ütem: UTÓKÖVETÉS FÁZISA: változások felmérése, újradiagnosztizálás
A pályázat keretein belül a pályázók a „Változásért változunk” komplex fejlesztési projekt két elemét
hasznosíthatják: az egyik egy diagnosztikai eszköz (szervezeti diagnózis kérdőív), a másik a facilitátor
képzés (a pályázók intézményükből két főt küldhetnek a képzésre).
Mire lehet pályázni?
1. A projekt keretében a pályázó iskolák egy ingyenes szervezeti diagnózisban vehetnek részt,
mely rávilágít a szervezeti működés problémás területeire.
2. A pályázó iskolák képviselői, pedagógusok (2 fő/intézmény) kedvezményesen részt vehetnek
a 3 napos facilitátor képzésen – e módszer ismeretében lesznek képesek arra, hogy az
iskola/intézmény változási, önirányítási folyamatát támogassák – mely érinti a válság- és
változáskezelés, kommunikáció témakörét is.
3. Továbbá részvételt egy 2012 első félévében tartandó konferencián, ahol a projekt
eredményeit, tapasztalatait megismerhetik az abban résztvevők, kicserélhetik
tapasztalataikat és megismerkedhetnek a folytatás lehetőségeivel. A 3 pályázható elemet
csak együttesen lehet igénybe venni, külön-külön nem.
A részvétel feltételei: Elsősorban olyan iskolák, vagy fenntartóik jelentkezését várjuk, akik:
• a közelmúltban mentek keresztül szervezeti változáson (összevonás)
• akik vállalják, hogy az EMKA által meghatározott módon kommunikálnak a szervezetük
tagjaival, kollégákkal
• akik vállalják az aktív részvételt a programban és a folyamatos konzultációt, tapasztalataik
megosztását, részvételt a konferencián (a konferencián való részvétel ingyenes)
• vállalják, hogy a 3 napos facilitátor képzésre 2 főt delegálnak intézményükből, melynek ára
kedvezményesen 30.000 Ft/2 fő/intézmény
• akik vállalják a képzéssel kapcsolatos utazási, szállás és egyéb költségeket
• akik kitöltve visszaküldik a jelentkezési lapot
Az elbírálás szempontjai:
• a pályázatokat a beérkezés sorrendjében bíráljuk el
• elsődleges szempont, hogy az adott iskola átszervezési folyamaton ment keresztül vagy ezzel
kell szembenéznie a közeljövőben
Ha részletesebb információk érdeklik a programmal kapcsolatban, vagy szeretne jelentkezni a
felhívásra, kérjük, hogy elérhetőségeinken keressen fel bennünket, és válaszunkban részletes
programleírást és jelentkezési lapot küldünk Önöknek.
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Határidő: 2011. december 20.
Elérhetőségeink Almádi Krisztina 06/20-266-9828 Herperger Babett 06/20-266-6893e-mail cím:
herperger@egyensulya.hu Levélcím: 2146, Mogyoród, Somlói u. 9.
Forrás:
http://nonprofit.egyensulya.hu/aktualis-palyazatunk.html

I.5.Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci – Magyar
Együttműködési Program
A Svájci-Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott Testvértelepülési és
Partnerségi Pályázati Alap (TPPA) a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között
létrejött Keret-megállapodással (a továbbiakban: Keretmegállapodással) és annak
mellékleteivel összhangban kialakított speciális támogatási forma.
A TPPA átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő vagy új
együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.
Támogatást olyan kisprojektek nyerhetnek, melyek célja a Magyarország és Svájc közötti
együttműködés erősítése, információ- és tapasztalatcserere, know-how és legjobb gyakorlat (best
pratice) átadása. A TPPA 3 különböző területen tűzte ki partnerségek létrehozását:
1. klasszikus testvértelepülési kapcsolatok (town-twinnings) kialakítása svájci és magyar területi
egységek és azok társulásai között minden szerveződési szinten (községek,, városok, kistérségek,
megyék és régiók), illetve azok nevében eljáró egységek és kapcsolódó szervezeti egységeik között;
2. partnerség svájci és magyar nonprofit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként
megjelölő szervezetek és intézmények között. (A szervezetek az alaptevékenységük során keletkező
esetleges veszteségeket bizonyos kiegészítő, nyereségtermelő tevékenységekkel kompenzálhatják,
de
alapító
okiratuk
szerint
nonprofit
szervezeteknek
kell
lenniük);
3. szociális párbeszéd svájci és magyar országosan elismert és reprezentatív szociális partnerek
(szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák és szervezetek,
ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati/iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek)
között.
1.1. A projektek prioritási területei
A TPPA keretén belül támogatható kisprojekteknek
- hozzá kell járulniuk a Magyarországon fennálló egyes problémák megoldásához a
Keretmegállapodásban rögzített célokkal összhangban;
- a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásával meg kell erősíteniük a pályázók
működési kapacitásait;
- tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a partnerség megerősítéséhez
- hozzáadott értéket kell teremteniük a projektben résztvevő mindkét partner (vagyis a pályázó és
svájci partnere) számára
A TPPA keretében rendelkezésre álló teljes támogatás összege 2 791 800 CHF (598 310 658 Ft).
A pályázatok benyújtására vonatkozó felhívás folyamatosan nyitva áll, vagyis pályázatokat
2013. január 31-ig, illetve a TCPA keretében rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet benyújtani.
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Mivel a költségek elszámolhatóságának határideje 2013. augusztus 30., ezért az utolsó értékelési
ciklusban kiválasztásra kerülő kisprojektek nem lehetnek hosszabbak 5 hónapnál.
2. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK
2.1. Támogatásra jogosult pályázók
A TPPA keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak támogatásra:
1. bármilyen szintű közigazgatási intézmény (pl. állami, regionális és helyi önkormányzatok),
szerveződéseik, intézményeik;
2. köz- vagy magánoktatási intézmények;
3. nem kormányzati és nonprofit szervezetek, beleértve az egyházakat;
4. egyéb, a köz érdekében tevékenykedő testületek, szervezetek;
5. szakmai kamarák és szakszervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák,
ágazati/iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek, kis- és középvállalkozói szövetségek,
szövetkezetek és nemzeti szinten elismert és reprezentatív szociális partnerek, vagyis
munkavállalókat és munkaadókat tömörítő érdekképviseleti szervezetek).
A pályázónak magyar szervezetnek kell lennie, hazai regisztrációval kell rendelkeznie, és
tevékenységét Magyarországon kell folytatnia.
A partnerszervezetnek svájci szervezetnek kell lennie, Svájcban kell bejegyzéssel
rendelkeznie, és tevékenységét Svájcban kell folytatnia.
A magyar pályázó és svájci partnere közötti nem kereskedelmi jellegű kapcsolatnak kell
lennie.
A pályázónak tevékenységét a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folytatnia kell, és
rendelkeznie kell a kisprojekt lebonyolításához megfelelő kompetenciával és ismeretekkel, továbbá
pénzügyi és operatív erőforrásokkal.
A testvértelepülési komponens esetében mind a svájci, mind a magyar partnernek meg kell
felelnie az 1. pontban meghatározott feltételeknek (közigazgatási intézmények)
A 2. és 3. komponensben a 2-5. pontban felsorolt szervezetek pályázhatnak közigazgatási
intézményekkel együtt is, a komponens kiválasztásánál a Pályázó jogállását kell figyelembe venni.
A TPPA keretében nem pályázhatnak:
- természetes személyek;
- nyereségorientált szervezetek és politikai pártok.
A pályázaton való részvételt kizáró feltételeket tartalmazó záradék a 2. Mellékletben található.
2.2. Támogatható tevékenységek
A TPPA a következő tevékenységeket támogatja (indikatív lista):
- svájci vagy magyar szakértők közreműködése a partnerek közötti tapasztalatátadás- és csere
során Magyarországon
- a projekttel kapcsolatos tevékenységek és események Magyarországon, amennyiben azokat a
svájci partnerrel közösen készítették elő
- a projekttel kapcsolatos tevékenységek és események Svájcban, amennyiben a magyar
képviselők részvétele indokolt a svájci partner által szervezett eseményen
- tanulmányutak: alaposan indokolt esetben magyar projektrésztvevők svájci tartózkodása (a svájci
partner által szervezett látogatás esetén), vagy svájci projektrésztvevők magyarországi tartózkodása
(a magyar partner által szervezett látogatás esetén),
- kisösszegű építési munkák, beruházások és beszerzések, melyek a projekt eredményeinek és
átfogó céljainak megvalósításához szükségesek.
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2.3 Támogatható költségek, a projekt elszámolható költségei a következők:
- külföldi szakértők szakértői díja
- megadott és jól körülhatárolt feladat elvégzésére alkalmazott magyar szakértők szakértői díja
kizárólag a projekt megvalósításának időtartamára
- Magyarországra utazó svájci szakértők tartózkodásához szükséges költségek (szállásköltség, napidíj,
útiköltség)
- Svájcba utazó magyar szakértők tartózkodásához szükséges költségek (szállásköltség, napidíj,
útiköltség)
- Svájci vagy magyarországi projekttevékenységek és események költségei (terembérlet, technikai
eszközök, ellátás, tolmácsolás, frissítők)
- Svájcban tartott szemináriumok és egyéb rendezvények regisztrációs díjai
- dokumentumok fordítása, tolmácsolás
- a hazai megvalósításhoz szükséges külső szolgáltatások igénybevétele, amennyiben azt a
pályázatában egyértelműen feltüntette a pályázó
- a hazai megvalósításhoz eszközök és anyagok vásárlása, amennyiben azt a pályázatában
egyértelműen feltüntette a pályázó
- a hazai megvalósításhoz kis összegű építési beruházás megrendelése, amennyiben azt a
pályázatában egyértelműen feltüntette a pályázó
- a nyilvánosság biztosítására szolgáló pályázatban meghatározott költségek
- a kisprojekttel kapcsolatos adminisztratív költségek
- működési költségek, csak abban az esetben, ha azok szigorúan kapcsolódnak a TPPA által
támogatott kisprojekt megvalósításához.
A kisprojekt végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő további kiadásait a projektvégrehajtónak saját
forrásból szükséges finanszíroznia.
A kisprojekt költségei a támogatás odaítéléséről szóló levél dátumától számolhatók el.
Kisprojekttel kapcsolatosan kiadások - a záró beszámolókkal és értékeléssel kapcsolatosakat kivéve a kisprojekt végrehajtási megállapodásban foglalt projektmegvalósítási határidőn belül számolhatók
el. A záró beszámolók és értékelés költségei elszámolhatóságának végső határideje a megvalósítás
végét követő 6 hónap, de legkésőbb 2013. augusztus 30. A fenti időpontok előtt illetve után
felmerülő költségek nem számolhatók el.
Megjegyzés: A svájci partnerre vonatkozó költségek nem léphetik túl a kisprojekt teljes
költségvetésének 40%-át. A projektvégrehajtó és partnere nem szerezhet jövedelmet a projekt
végrehajtásával kapcsolatosan.
3. A PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
3.1. A pályázatokra az alábbi feltételek vonatkoznak:
1. a pályázatot svájci partner bevonásával lehet csak benyújtani, mely során a két partner szerepét
részletesen be kell mutatni;
2. a kisprojekt megvalósítási időszaka 3 és 15 hónap között lehet;
3. a kisprojekt teljes elszámolható költségeinek legalább 10%-át a pályázónak - önrészként - kell
biztosítania, a társfinanszírozásra vonatkozó feltételekkel összhangban;
4. a kisprojekt valamennyi tevékenysége csak nonprofit jellegű lehet és közcélt kell hogy szolgáljon
;5. a kisprojekt nem felelhet meg az állami támogatásra vonatkozó - az EK bizottsági rendelet 1.
paragrafusának 87. cikkében meghatározott - feltételeknek;
6. kisprojekt tevékenységek melyek a Strukturális Alapokból vagy más programokból finanszírozásra
kerültek, nem támogathatók a TPPA-ból;
7. a beszerzett berendezések/anyagok és építési munkák költségei nem haladhatják meg a teljes
elszámolható költség 30%-át.
A benyújtott pályázatoknak a következő elemeket kell tartalmazniuk:
- célok, eredmények, mutatók
- háttér és indoklás, igényelemzés
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- megvalósíthatósági tanulmány, amennyiben szükséges
- részletes költségvetés
- a partnerség résztvevői (pályázó és svájci partnere), a projektteam és bevonni tervezett résztvevők
és/vagy szakértők
- tervezett tevékenységek és összehasonlító mutatószámok
- elemzés a projekt hosszú távú hatásáról az érintett felek működésére nézve
- a projekteredmények fenntarthatóságára vonatkozó stratégia
- logikai keretmátrix
- a Pályázó és svájci partnere hivatalos dokumentumai (alapító irat, képviselők, banki adatok stb.)
3.2. Támogatási összeg és társfinanszírozás A 3.1 fejezetben leírtak szerint a TPPA keretén belül a
kisprojektekre adható támogatás nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségeinek
90%-át. Ennek megfelelően a pályázónak saját erőként legalább a projekt teljes költségvetésének
10%-át kell biztosítani. A kisprojektekre adott támogatás általában 2 000 000 Ft és 20 000 000 Ft
közé esik, a szociális párbeszéd komponens kivételével, ahol a támogatás összege az 50 000 000 Ftot is elérheti. A támogatás összege minden pályázat esetén egyedi elbírálás alá esik.
Forrás:
http://www.vati.hu/files/articleUploads/21773/Testvertelepulesi_es_Partnersegi_Palyazati_Alap_Palyazati_Felhivas.doc

II. Pályázatok pedagógusok számára
Új kiírások!

II.1. „Iskolák és múzeumok partnersége – pedagógus továbbképzés” indul
A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ várja mindazon pedagógusok jelentkezését, akik a
múzeumok és iskolák együttműködésének témakörében szeretnék bővíteni az ismereteiket.
A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a „Múzeumok
Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – Központi módszertani
fejlesztés (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) pályázati támogatás keretében 2012. február 16-17 és
március 1-2 között szervezi meg az „Iskolák és múzeumok partnersége – pedagógus továbbképzés”
című harmincórás akkreditált tanfolyamát.
A képzés célja:
A pedagógusok megismerve a múzeumok kínálta lehetőségeket és előnyöket
• képessé váljanak oktatási és muzeális intézmények közötti együttműködések megvalósítására
• tantervhez illeszkedő minőségi, a múzeumi gyűjteményen és kiállításon alapuló
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal tudják kiegészíteni és bővíteni a diákok ismereteit, tudását
az élményszerű tanulás jegyében.
A képzés célcsoportja: pedagógusok
A képzés ideje: 2012. február 16 - március 2.
A képzési napok megoszlása: 2012. február 16 -17. (csütörtök-péntek) és 2012. március1-2.
(csütörtök-péntek)
A képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2000
Szentendre, Sztaravodai út (a Múzeum főbejáratánál a Csilléry Klára Oktatóközpontban)
A képzésen résztvevők száma: maximum 20 fő
KATEDRA ONLINE PÁLYÁZATFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft www.o2media.hu 2011. december 19.

11

A képzés tematikája: megtekinthető a www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu weboldalon.
A képzésre jelentkezés feltétele:
• felsőfokú végzettség
• a jelentkezéshez szükséges dokumentumok beküldése a megjelölt határidőre
A képzés teljesítésének feltételei:
• folyamatos részvétel és aktív közreműködés a képzésen
• záródolgozat készítése megadott téma alapján az utolsó képzési hetet követően
• rövid beszámoló küldése a képzést követő két évben félévente arról, hogyan hasznosítják a
résztvevők a képzésen szerzett ismereteket saját intézményükben
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. jelentkezési lap és melléklete (motivációs levél)
2. „Előzetes tudásszint-felmérő” dokumentum
3. szakmai önéletrajz
4. publikációs jegyzék
Az 1. és 2. számú dokumentum letölthető a http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu
weboldalról. A négy dokumentumot kérjük Andrikó Katalin részére e-mailben eljuttatni (lehetőség
szerint Word formátumban), valamint postán is (!) elküldeni.
Andrikó Katalin oktatásszervező
andriko.katalin@sznm.hu
Levelezési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
2001 Szentendre Pf. 63. tel.: 26- 502-597, mobil: 30-411-4936
Jelentkezési határidő: 2012. január 19.
A jelentkezőknek 2012. január 26-ig küldünk értesítést arról, hogy felvételt nyertek-e képzésünkre.
A képzés költségei:
A MOKK a résztvevőknek az alábbi költségeket biztosítja
• útiköltség (lakóhely és Budapest, illetve Budapest és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum között az
első és utolsó képzési napon mindkét irányban)
• szállás reggelivel egy szentendrei panzióban
• ebéd a Múzeumban
• részvételi díj
• nyomtatott oktatási segédanyag
A résztvevőkre háruló költségek: naponta a vacsora és a helyi közlekedés költségei.
Részletek:
http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu/hirekesemenyek/news.php?IDNW=790

II.2. Kiállítás rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás
szolgálatában
A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ várja mindazon múzeumi szakemberek jelentkezését,
akik szeretnék bővíteni ismereteiket a korszerű kiállítások tervezése és megvalósítása terén.
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A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ a "Múzeumok
Mindenkinek Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése - Központi módszertani
fejlesztés" (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) pályázati támogatás keretében 2012. február 7. - március
23. között szervezi meg a "Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás
szolgálatában" című 120 órás akkreditált tanfolyamát.
A képzés célja: felvázolni a résztvevők számára, hogy a kiállítások építészeti és arculati elemei
miként kapcsolódhatnak a bemutatni kívánt tartalmakhoz, a hasznosítás és az interaktivitás milyen új
megoldásai alkalmazhatók a megvalósítás során. A tanfolyam előadásai áttekintik a kiállítás-rendezés
folyamán felmerülő gazdasági és szakmai szempontok összehangolásától, a marketing és
kommunikációs tevékenységeken át, a kiállítás utóértékeléséig felmerülő feladatokat,
tevékenységeket. A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogy a múzeumi kiállítások tervezése és
építése során hangsúlyozottabb szerepet kapjon az oktatási célú hasznosítás.
A képzés célcsoportja:
- kiállításrendező, kurátor
- szakmuzeológus
- múzeumi közművelődési szakember
- múzeumpedagógus
- múzeumvezető
A képzés ideje: 2012. február 7. - március 23. A képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 2000 Szentendre,
A képzésre jelentkezés feltétele:
- felsőfokú végzettség
- a jelentkezéshez szükséges dokumentumok beküldése.
Aranyos Sándor oktatásszervező
aranyos.sandor@sznm.hu
Levelezési cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
2001 Szentendre Pf. 63.
tel.: 26/502-567
Jelentkezési határidő: 2012. január 16.
A képzés költségei:
A MOKK a résztvevőknek az alábbi költségeket biztosítja:
- útiköltség (lakóhely és Budapest, illetve Budapest és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum között az első és
utolsó képzési napon mindkét irányban)
- szállás reggelivel egy szentendrei panzióban
- ebéd a Múzeumban
- részvételi díj
- nyomtatott oktatási segédanyag
Részletek:
http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu/hirekesemenyek/news.php?IDNW=793

II.3. Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére
Az alprogram célja:
- a tanárasszisztensi alprogram két fő célja, hogy a leendő tanárok lehetőséget kapjanak pedagógiai,
nyelvi és kulturális kompetenciáik és ismereteik bővítésére, azaz módszertani tapasztalatokra
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tegyenek szert, fejlesszék nyelvtudásukat, bővítsék ismereteiket a fogadó országról és az ottani
oktatási rendszerről;
- a fogadó intézmények hasznosítsák az idegen anyanyelvű tanárasszisztensek munkáját és
ismereteit.
A pályázatra jogosultak köre A pályázásra az jogosult, akik a pályázat beadásának idején:
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik egy olyan Magyarországon akkreditált felsőoktatási képzési
formában, amely tanári szakképesítést ad. Arról, hogy a pályázó tanár szakos képzésben vesz részt,
csatolni kell a tanulmányi osztály által kiállított igazolást.
- a kétciklusú képzést megelőző pedagógus képzésben legalább 4 lezárt szemeszterrel rendelkezik
(egyetemi vagy főiskolai képzés), vagy a kétciklusú képzésben legalább 4 lezárt szemeszterrel
rendelkezik az alapképzésben és a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő kurzusokból
legalább kettőt elvégzett, vagy a kétciklusú képzésben master képzésben tanári képesítést adó szakon
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Ebben az esetben csatolni kell a tanulmányi osztály igazolását
vagy a leckekönyv másolatát.
- már rendelkezik tanári diplomával, de a diplomáját nem korábban, mint a pályázat benyújtását
megelőző tanév őszi félévének végén szerezte, és még nem tanított hivatásszerűen. Ez utóbbi esetben
az intézmény pecsétjével és az intézményvezető aláírásával ellátott igazolás nem formai követelmény,
azonban a diploma fénymásolatát csatolni kell a pályázati anyaghoz.
- nem nyelvtanár szakos hallgatóknak legalább középszintű (B2) idegennyelv-tudással kell
rendelkezniük, amelyet nyelvvizsga bizonyítvánnyal, leckekönyvmásolattal vagy egyéb hitelt érdemlő
módon kell igazolni.
- magyar állampolgár vagy a fenti kategóriák bármelyikének megfelelő nem magyar állampolgár, de
Magyarországon érvényes letelepedési vagy huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy
menekültstátusszal él. Nekik csatolniuk kell a tartózkodási / letelepedési engedély másolatát is
pályázatukhoz.
- A Comenius tanárasszisztensi alprogram keretében a pályázók csak egyszer részesülhetnek
támogatásban. Azok az asszisztensek, akik felsőoktatási tanulmányaik befejezése előtt kapnak
Comenius ösztöndíjat, a felsőoktatási intézményükkel történt megállapodás alapján a külföldön
végzett tanítási gyakorlatot beszámíthatják itthoni tanulmányaikba.
Támogatható tevékenységek A Comenius tanárasszisztensi akció keretében leendő vagy frissen
végzett tanárok a programban részt vevő országok valamely közoktatási intézményében 13-45 hét
időtartamú tanárasszisztensi megbízást nyerhetnek el. Az asszisztensi tevékenység heti 12-16 órában
zajlik és a pályázat beadását követő tanévben folyhat.
Támogatási feltételek A pályázó az űrlapon megfelelő mélységben bemutatja az alábbi pontokat:
a tanárasszisztensi pályázat motivációja
alkalmazkodókészség az új környezethez
képesség a fogadó intézmény diákjaival történő együttműködésre
a gyakorlatra történő kulturális, pedagógiai és (ha szükséges) nyelvi felkészülés terve
hozzájárulás a fogadó intézmény működéséhez (pl. a tervezett tanórai és tanórán kívüli
tevékenységek)
a helyi közösséggel való kapcsolattartás terve
A Comenius tanárasszisztensek szerepe 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.
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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 országismereti 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 fogadó intézményt a beérkezett intézményi
pályázatok alapján a nemzeti irodák választják ki.
Az elnyerhető támogatás összege A Comenius tanárasszisztensek támogatást kapnak megélhetési
és utazási költségeikhez, valamint a pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészüléshez. A megélhetéshez
adott támogatás összege célországonként változik, az ezeket tartalmazó táblázat letölthető a
pályázati dokumentumok között.
A pályázás menete A beérkezett pályázatok a regisztrációt követően formai bírálaton esnek át, mely
során a pályázati felhívásban, a pályázati űrlapon és annak magyar nyelvű kitöltési útmutatójában
szereplő formai követelmények teljesítését ellenőrizzük. Tartalmi bírálatra csak a formai szempontból
kifogástalan pályázatok kerülnek. A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott
pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el, ugyanakkor az előbírálati határidőig beérkező
pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását a
hivatalos pályázati határidőig. Kérjük, hogy azonos vagy nagyrészt megegyező szövegű pályázatokat
ne
adjanak
be,
mert
azokat
automatikusan
elutasítjuk.
A pályázat benyújtásának határideje Pályázati határidő: 2012. január 31.
http://www.tpf.hu/pages/newslist/index.php?page_id=1613
Folyamatban lévő pályázatok

II.4. Véleményezze könyveinket, és legyen a referenciatanárunk!
A Nemzeti Tankönyvkiadó referenciatanári pályázatot hirdet az alábbi listán felsorolt
kiadványokból tanító pedagógusok számára. Szeretnénk felmérni, hogy ezek a kiadványok
hogyan támogatják a pedagógusok mindennapi munkáját. Kérjük, osszák meg velünk
tapasztalataikat, csatlakozzanak a Nemzeti Tankönyvkiadó szakértői csapatához!
ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT
Színes anyanyelv tankönyvsorozat 1. osztály
Színes matematika tankönyvsorozat 1. osztály
Secrets angol nyelvkönyvsorozat
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSÔ TAGOZAT
Panoráma sorozat Természetismeret 5.
Panoráma sorozat Földrajz 7.
Panoráma sorozat Biológia 7.
Panoráma sorozat Fizika 7.
Panoráma sorozat Kémia 7.
Matematika körülöttünk 5.
KÖZÉPISKOLA
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Az érthető matematika 9.
Heuréka matematika 9.
Fedezd fel a világot! Fizika 9.
Irodalom 9. I–II. (Pethőné Nagy Csilla)
Bloggers angol nyelvkönyvsorozat 1.
Mit várunk a pályázóktól? A pályázóknak nincs más dolguk, mint hogy a tanév vége előtt egy
alkalommal elküldjék a megadott szempontrendszer alapján elkészített beszámolójukat, amelyben
kitérnek a tanítás során igénybe vett kiegészítő elemekre és a külső forrásokra, a könyv használatával
kapcsolatos tapasztalataikra, valamint bemutassák az oktatás során használt óravázlataikat és/vagy
prezentációikat, digitális anyagaikat.
Mit kínálunk a tapasztalataikat kiadónkkal megosztó pedagógusok számára? Tankönyvenként
a legjobb pályázatokat 30 ezer forinttal, illetve neves külföldi kiadók licenckiadásban megjelent
ismeretterjesztő könyveinkből 20 ezer forint értékben szabadon választható könyvcsomaggal
díjazzuk.
A nyertesek együttműködésére a továbbiakban is kiemelten számítunk kiegészítő feladatok, új
tananyagrészek, óravázlatok és más oktatási segédletek megírásában, tankönyveink lektorálásában,
bemutató órák tartásában.
Hasonló szakmai együttműködési lehetőséget kínálunk a díjazottakon kívüli minden, a megadott
szempontrendszer
szerinti
beszámolókat
elkészítő
pedagógus
számára
is.
A pályázók mindegyikét megajándékozzuk a 2012/2013-as tanévre készült NTK tanári zsebkönyvvel.
Mit kell tennie Önnek, hogy bekerülhessen a pályázói körbe?
Jelentkezzen 2012. január 31-ig online http://www.ntk.hu/referenciatanar
Egy pedagógus szakpárjának megfelelően akár két tankönyvre is elküldheti pályázatát.
Részvételi szándékának jelzését követően 15 napon belül megkeresi Önt a megadott elérhetőségein
a
pályázati
munkáját
támogató
pályázati
kapcsolattartója.
Amennyiben további kérdése merülne föl, küldje el nekünk a referenciatanar@ntk.hu e-mail címre,
és mi állunk rendelkezésére.
A kiírás részletei:
http://www.ntk.hu/referenciatanar_palyazat

II.5. Fejlesszük együtt az OK! online tankönyveket
A Műszaki Kiadó az Országos Virtuális Könyvespolc Program keretében pályázatot hirdet
általános és középiskolában tanító pedagógusok részére az alábbi témában:
A Műszaki Kiadó OK! ONLINE TANKÖNYVEIHEZ kiegészítő anyagok, „HOTSPOTOK” készítése. A
Műszaki Kiadó minden eddig megjelent OK! Könyvéhez készíthető pályázat. A pályázati anyagnak
minimum 15, maximum 20 hotspotot kell tartalmaznia. A hotspot lehet pl. kiegészítő információ,
feladat, rejtvény vagy szemléltető ábra; lehet nyomtatható word vagy pdf dokumentum, de lehet
animáció, ppt prezentáció is, illetve bármilyen egyéb témájú és formátumú anyag, ami illeszkedik az
OK! Könyvek tematikájához és módszertanához.
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Az anyagokhoz kizárólag saját alkotást szabad felhasználni. Animációk készítéséhez kizárólag jogtiszta,
üzleti célra is felhasználható szoftver használható.
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Pályázatonként az első öt legjobbnak ítélt mű alkotóit értékes
könyvcsomaggal jutalmazzuk. Amennyiben a szakmai zsűri kiadásra alkalmasnak találja a beküldött
pályaműveket, az alkotókkal szerződést kötünk a hotspotok megjelentetésére, és a könyvcsomagon
kívül honoráriummal díjazzuk.
A hotspotok szerzőinek nevét feltüntetjük az OK! Könyvben. A pályázatra kizárólag a kiadó honlapjáról
letölthető jelentkezési lapon lehet jelentkezni. A jelentkezési lap beküldésével a pályázó elfogadja a
pályázati feltételeket. A pályaműveket CD-re vagy DVD-re írva, postán kérjük feladni a Műszaki Kiadó
postacímére, a kitöltött és aláírt jelentkezési lappal együtt.
Postacím: Műszaki Könyvkiadó Kft. 1300 Budapest, Pf. 48.
A pályaművek beküldési határideje: 2012. január 16
Ha a pályázattal kapcsolatban kérdésük lenne, kérjük, hívják a Műszaki Kiadó vevőszolgálatát (+361
437 2405), vagy írjanak e-mailt a vevoszolg@muszakikiado.hu címre.
A kiírás részletei:
http://muszakikiado.hu/ok_konyv_hotspot_keszito_palyazat_indul

II.6. Ifjúsági Vezetői Program Közép Európában csereprogram
Ifjúsági Vezetői Program Közép Európában című csereprogram (Youth Leadership Program
with Central Europe, YLPCE) nagy múltra tekint vissza a jövő vezetőinek a világ minden tájáról
való kiválasztásában. A résztvevők a csereprogramok alatt megismerik az amerikai oktatási
rendszert, gyarapítsák a tudásukat a fő tanulmányi területeken, és felfedezik az amerikai
kultúrát és értékeit. Ezek a programok felbecsülhetetlen tapasztalatot és betekintést
nyújtanak a külföldi országokba az amerikaiak számára.
Az Ifjúsági Vezetői Program Közép Európával elkötelezett arra, hogy megadja a lehetőséget
tehetséges fiatal vezetők számára Szerbiából, Szlovéniából, Szlovákiából és Magyarországról, hogy
ellátogassanak az Amerikai Egyesült Államokba. A négy hetes vezetői csereprogramon tréningeken
és oktatásokon sajátítják el a vezetői készségek és projekt menedzsment alapjait, a kulturális
különbségeket, az Amerikai kultúrát, történelmet és társadalmat.
A Washingtonban található Meridian Nemzetközi Központ elnevezésű civil szervezet, valósította meg
az Ifjúsági Vezetői Programot Közép Európaiak számára együttműködve az Ifjúsági Kezdeményezés
az Emberi Jogokért Szerbiai egyesülettel, az EKVILIB Egyesülettel Szlovéniából, a Compass Európai
Ifjúsági Közösségért Egyesülettel Magyarországról és a Partnerek a Demokratikus Változásokért
elnevezésű egyesülettel Szlovákiából. A projekt célja, hogy elősegítse a kölcsönös megértést és
tiszteletet a szerb, szlovén, szlovák, magyar és amerikai középiskolás diákok és felnőtt vezetők között,
felvértezve őket olyan készségekkel, hogy sikeres felelős civil vezetők legyenek a globalizált világban.
Tizenegy fiatal résztvevő ( 16-18 év közötti) és egy felnőtt kísérő fogja képviselni a programban részt
vevő országokat (Szerbia, Szlovénia, Magyarorszég és Szlovákia) és további négy amerikai fiatal fogja
képviselni az amerikai közösségeket Raleigh-ból, Burlingtonból és KansasCitiből, összesen 60 fiatal
résztvevő. A projekt legfontosabb elme az, hogy a fiatal vezetőkkel fogunk dolgozni a
foglalkozásokon az ő otthoni tapasztalataikat felhasználjuk, majd a csereprogramról hazatérve a
program során szerzett tapasztalatokat és élményeket a jövőben a helyi közösség számára
hasznosítani tudják.
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A csereprogram biztosítja az oda és visszautazást Közép Európa és az Egyesült Államok között. A
Közép Európaiak utazása az Egyesült Államokba 2012 júliusában várható, a csereprogram második
program eleme az amerikai fiatalok utazása Szerbiába és Magyarországra 2012 augusztusában
várható.
Ki pályázhat?
Felnőtt résztvevő számára:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

25 és 40 év közötti;
Jelenleg is tanárként vagy civil szervezetnél dolgozik (kapcsolatban áll a progamra
jelentkező fiatalok egyikével);
Bizonyított érdeklődés a fiatalok segítésében, hogy dolgos és felelős tagjai legyenek a
társadalomnak;
Bizonyított képességek, hogy képes együtt dolgozni más kultúrájú és hátterű emberekkel;
Kifejezett érdeke, hogy a saját közösségében a projektet népszerűsítse és kiterjessze;
Hosszú távú elképzelése, hogy megtartsa jelenlegi tanári vagy más civil vezetői pozícióját,
annak érdekében, hogy a fiatalokkal való közösségi munka továbbra is folytatódjon;
Kísérői (felügyelői) tapasztalata van a 16-18 éves fiatalok között;
Az Ön által pályázott országban van állampolgársága és bejelentett lakcíme
(Szerbia,Szlovénia,Szlovákia és Magyarország). A kettős magyar-amerikai állampolgárság
esetén nem veszik figyelembe az amerikai állampolgárságot;
Legyen jártas az angol nyelv használatában és
Küldje el a teljes jelentkezési lapot, fényképpel és ajánló levéllel mellékelve!

A diákok jelentkezési feltételei:
•
•
•
•

•
•

Legalább 16 éves, de nem több mint 18 év
a program lezárását követő évben még nem érettségizik
A szülők vagy törvényes gyám írásos beleegyezésével hozzájárul, hogy részt vehetnek a 2012
júliusában kezdődő négy hetes csereprogramon;
Az Ön által pályázott országban van állampolgársága és bejelentett lakcíme (Szerbia,
Szlovénia,Szlovákia és Magyarország). A kettős magyar-amerikai állampolgárság esetén nem
veszik figyelembe az amerikai állampolgárságot;
Legyen jártas az angol nyelv használatában és
Küldje el a teljes jelentkezési lapot, fényképpel és ajánló levéllel mellékelve!

Melyek a kiválasztás feltételei?
A felnőtt kísérőt és a fiatal résztvevőket a következő jellemzők alapján fogják értékelni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korábbi közösségi tevékenységekben való részvétel;
Bizonyított vezetői képességek és érdeklődés a nemzetközi ügyek és közösségi
szolgáltatások iránt;
Bizonyított képesség a más kultúrájú és hátterű emberekkel való foglalkozásban;
Elkötelezettség és érdeklődés kifejezése a saját közösségi projektek fenntartása és fejlesztése
érdekében;
Bizonyított vezetői képességek;
Angol nyelvtudás;
Jó szociális és kommunikációs készség;
Kiemelkedő tudományos és/vagy tanulmányi teljesítményt;
Regionális és etnikai sokszínűség, amely követelményként megfelel a fejlődő közösség alapú
kezdeményezéseknek;
Energikus és pozitív hozzáállás.
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A jelentkezési lapot és a referencia levelet, melyet a csatolmányban megtalál kérem, küldje el a
Meridian International magyarországi partnerszervezetéhez, a Compass Európai Ifjúsági Közösségért
Egyesülethez emailben, az aláírt oldalakat beszkennelve, beillesztve a kitöltött dokumentumba.
Az alábbi email címre: ylpce.hungary@gmail.com Vagy Compass Egyesület Kovács Dóra 7406
Kaposvár Pf. 59.
Részletek:
http://compass-youth.org/jelentkezz-amerikai-csereprogramunkra

II.7."A fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel"
Pályázat "A fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel" c. elektronikus formában megjelenő
oktatási segédlet tanításának, taníthatóságának tapasztalatai – Elemző tanulmány
elkészítésére
A pályázat kiírója: Be Fair Alapítvány.
Bizonyára Ön is találkozott azzal a problémával, hogy a fenntartható fejlődés témaköre önálló
tárgyként még sehol sem került oktatásra, így a tananyag különböző tárgyakban elszórtan –
leginkább földrajzban, biológiában, fizikában, kémiában és környezetvédelemben – jelenik meg.
Ezzel sajnos mellőzzük annak az integrált gondolkodásmódnak a kialakulását, mely szükséges lenne
a környezettudatos életvitel eléréséhez. Így diákjaink (saját gyermekeink) úgy hagyják el a
középiskolát, hogy nem ismerik pl. az elektromos autót, a passzív házat, a geotermikus energiát, stb.,
ez pedig hátráltathatja későbbi környezettudatos döntéseinek meghozatalában.
Úgy gondoljuk, hogy ez ellen tennünk kell! Mi a megoldás? A segédletet nap, mint nap használva
bemutathatjuk azokat a szemléletes gyakorlati megoldásokat, példákat, pl. az elültethető
tornacipőben rejlő ötletet, melyek révén a diák könnyen megértheti nemcsak az adott problémát –
jelen esetben a hulladékképzést –, hanem elsajátíthatja a környezettudatos gondolkodásmód
lényegét is. Azt a környezettudatos gondolkodásmódot, mellyel későbbi döntéseit, terveit
megfelelően optimalizálhatja. A weben kialakított segédlet abszolút illeszkedik az érettségi
követelményeihez, illetve a hatályos tananyaghoz. Az oktatás így véleményünk szerint egyszerűvé,
gyorssá, praktikussá tehető.
A legjobb elemzést készítő pályázót 500 000 Ft pénzjutalomban részesítjük.
Az elemzés értékelése és bírálata az alábbi szempontok szerint fog történni, úgy, hogy az egyes
szempontokra adott válaszokat értékeljük 1-től 5-pontig. Az összesített és legmagasabb pontszám
alapján a legjobb pályamű részesül díjazásban.
1) Milyen eszközökkel segítette az oktatási segédlet a tananyag(ok) elsajátítását?
2) Mely tantárgyakhoz, és azon belül mely órákhoz kapcsolhatók/integrálhatók a segédlet
egyes fejezetei, részei? Milyen ötletekkel, javaslatokkal bővítené a már meglévő fejezeteket,
vagy a kapcsolódásokat a tanterv elemeihez?
3) A pedagógiai munkában fejezetenként mely oktatásszervezési módszerek voltak a
leghatékonyabbak?
4) Életkorral, tantervvel szinkronban a diákok számára érthető-e a mű szövege? (Diákok körében
végzett statisztikai felmérés előnyt jelent.) Megfelelő-e a segédlet tördelése, célszerűek-e a
kiemelések? Ön szerint a segédlet betölti-e az Előszóban is megfogalmazott szerepét, a
gyakorlati megközelítés igényét? A tanítási tapasztalata alapján változtatna-e rajta, és ha
igen, miben?
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5) A segédletben összegyűjtött képek, utalások tanulmányozása, a csatolt hivatkozások
elolvasása, megtekintése elmélyíti-e a fenntartható fejlődés alapgondolatának
megismerését, hozzásegít-e a felelősségteljes, környezettudatos viselkedés kialakulásához,
alkalmas-e a szemléletformálásra? A tanítási tapasztalata alapján változtatna-e rajta, és ha
igen, miben?
6) A segédlet kérdései mennyiben segítik a tananyag elsajátítását, mekkora motivációs erővel
hatnak? Milyen típusú és mely feladatok megoldása jelentette a legizgalmasabb
perceket?
7) Az oldalon lévő ellenőrző kérdések kapcsán inkább otthoni feladatokat adott, vagy órán
használta őket? A tanítási tapasztalata alapján változtatna-e a számonkérés rendszerén, és ha
igen, miben?
8) A számonkérések eredményéről ismertessen osztály-specifikus statisztikát!
9) Milyen új feladatokat alkalmaz vagy alkalmazna a tananyag feldolgozása során?
10) Az oktatási segédletet is tartalmazó weboldal elérhető tartalmi elemei, képi, szöveges
felületei mennyiben adnak segítséget a fenntartható fejlődés gyakorlati alkalmazásainak
elsajátításához, megértéséhez? Milyen tartalmi, formai, kapcsolódási tulajdonságokat tart
előnyösnek/fejleszthetőnek, és miben változtatna?
Pályázati feltételek A terjedelem minimum 40 000 karakter. A pályamunkát elektronikus formában
várjuk az info@utajovobe.eu e-mail címre!
A pályamunka Mellékleteként kérjük elküldeni a következőket, (amennyiben készültek):
1) név nélkül csatolt felmérő dolgozatok vagy azok másolatai
2) esszékérdések alapján a diákok által csoportmunkában vagy egyénileg elkészített válaszok
vagy azok másolatai (ügyelni kell rá, hogy az értékelés után a tanulók neve ne maradjon se a
felmérő lapokon, se a kidolgozott tanulmányok lapjain.)
3) viták, elemzések során készített feljegyzések
Utóbbiakat postai úton (1203 Bp., Ady Endre u. 68-70. A/4/8.) vagy szkennelve, a pályamunka
Mellékleteként kérjük eljuttatni!
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha pl. vitákról, osztályteremben a fenntartható fejlődéshez
kapcsolódó tevékenységekről, előadásról fényképet is készít (pl. táblára írt előnyök-hátrányok
megvitatása, stb.). A lakóhely, iskola közeléből választott témák tekintetében szintén nagy előny a
fényképes beszámoló!
Jelentkezés: 2011. november 1-től folyamatosan, az „Út a jövőbe” (www.utajovobe.eu) honlapon
történő regisztrációval és a pályamunka elektronikus úton történő elküldésével a weboldalon
található info@utajovobe.eu e-mail címre.
A pályázati benyújtásának határideje: 2011. december 31.
A pályázat részletei:
http://www.utajovobe.eu/palyazatok

II.8.Tehetséggondozó program- MOL Tehetséggondozásért díj
A fiatal tehetségek, későbbi sikeres sportolók, művészek, szakemberek elindítása olyan
áldozatkész tanárokon, edzőkön, szakembereken múlik, akik meglátják bennük a lehetőséget
és bátorítják első lépéseiket. Díjunkkal az ő munkájukat szeretnék elismerni. Segítsen nekünk
megtalálni őket! Jelölje őket a „Tehetséggondozásért"díjra!
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Kik lehetnek jelöltek?
Tanárok, nevelők, edzők, pedagógusok
- akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek;
- akik tudományos, kulturális örökségünk átadásának kiemelkedő képviselői;
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök
stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
- akik figyelnek a hátrányos helyzetű gyerekekre, segítik őket;
- akik szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre.
A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ az Új Európa Alapítvány
kuratóriuma. 2011-ben december 31-ig várjuk a jelöléseket. A MOL Tehetséggondozásért díj
anyagi és erkölcsi elismerés, a díj értéke nettó 500.000 forint személyenként.
A jelölés módja: Jelölni a jelölt nevének, adatainak, elérhetőségének megadásával és rövid
indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek
az elismerést indokolják.
A jelölést online módon (lsd fenti link) vagy a csatolt jelölőlap segítségével tudják beküldeni. A
jelölőlapot postán vagy emailen juttassák el hozzánk az alábbi címek egyikére:
info@ujeuropaalapitvany.hu
Új Európa Alapítvány, MOL Tehetséggondozásért díj 1117 Budapest, Október huszonharmadika u.
18. 2011. évi díjáról 2012. február elején dönt az alapítvány kuratóriuma.
Részletes kiírás:
http://www.ujeuropaalapitvany.hu/tehetseggondozo

III. Pályázatok diákok számára
Új kiírások!

III.1.Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2011/2012
Én így tanítanám az informatikát.” Most minden 8-9-10. évfolyamos tanuló megmutathatja, hogy
milyen informatika órát szeretne! Határon túli magyar fiatalok jelentkezését is várjuk! A verseny
fődíjai kategóriánként egy-egy digitális fényképezőgép. A tanulói zsűri fődíjai kategóriánként egyegy ajándékcsomag .
Előzmények
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 fordították, hagyományteremtő céllal. 2011-ben négy
országból (Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) összesen 159 nevezés érkezett. Igen sok
értékes pályamű született.
A verseny céljai
•

az informatikában, információ gyűjtésében és rendszerezésében tehetséges diákok számára
lehetőséget teremteni az országos szintű megmérettetésre,
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•
•
•

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.

Általános tudnivalók
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 kategóriába. Ha az
iskolában igény mutatkozik a versenyen való részvételre az iskola e-mailben (levélben vagy faxon)
jelzi a kiírónak, hogy részt kíván venni a versenyen. Ez még nem jelent nevezést, csupán
kapcsolatfelvételt a kiíróval.
Használható szoftverek
MS Office, Open Office vagy LibreOffice prezentációkészítő programjai Speciális kategória esetén a
feladat megoldható az iskolában használt interaktív tábla szoftverrel.
A versenykiíró főszervező címe és e-mail címe:
Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
cím: 1149 Budapest, Egressy út 71.
e-mail cím: info@tehetseggondozas.hu
Telefon: 220-8186
Nevezési határidő: 2012. február 1.

A pályázat részletei:
http://www.tehetseggondozas.hu/index.php?f0=fulemule11

III.2. XVII. Országos tudományos és technikai diákalkotó kiállítás 2012.
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,
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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 2011 novemberében kiírásra kerülő (www.pafi.hu) pályázatra jelentkezni az elkészítendő
pályamű rövid (1-3 oldalas) szinopszisának (vázlatos ismertetésének) benyújtásával lehet 2012.
február 29-ig. A jelentkezések elfogadásáról 2012. március 30-ig minden jelentkezőnek értesítést
küldünk. A jelentkezés elfogadásának visszaigazolása esetén a pályázó részvételi szándékának
megerősítési határideje 2012. április 16. A kézhez kapott adatlapon ezzel egy időben kérjük
megjelölni
az
alkotás
bemutatásához
szükséges
helyigényt
(max.
2,5
m2).
A kész pályaművek nyilvános bemutatására és zsűrizésére várhatóan 2012. május 26-án, szombaton
(jelentős számú pályázó esetén a 2012. május 25-e, péntek is zsűrizési nap lehet) kerül sor a TIT
Stúdióban (Budapest. XI. Zsombolyai u. 6.). A helyszín és az időpont(ok) megváltoztatásának jogát
fenntartjuk.
A
zsűriben
neves
természettudósok
vesznek
részt.
Nevezési díj: 1000 Ft, amelyet a pályázat visszaigazolásakor elküldött csekken kell befizetni 2012.
április 16-ig. A befizetési csekk másolatát a kiállítás helyszínén kérjük bemutatni. A határon túli
pályázóktól nevezési díjat nem kérünk.
A kiállításon való részvétellel kapcsolatban felmerülő utazási és szállásköltséget a pályázók viselik.
Igény esetén a vidéki diákok, felkészítő tanárok részére mérsékelt árú szálláslehetőséget biztosítunk.
A határon túli versenyzők és felkészítő tanáruk szállás-és étkezési költségét – amennyiben a
támogatóink segítsége lehetővé teszi, – részben vagy teljes egészében átvállaljuk.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást adunk a (06-1) / (+36-1) 338-3166*-os vagy 06-20) / (+3620) 445-5563-as telefonon A jelentkezéseket a következő postacímre kérjük: XVII. OTTDK 1088
Budapest, VIII., Múzeum u. 7. TIT Kossuth Klub Egyesület

A pályázat részletei:
http://www.kossuth-klub.hu/diakoknak/palyazatok

III.3. Kőbányai általános és középiskolások, budapesti tehetségpontok,
valamint tajvani diákok számára
A pályázati felhívás célja: Felfedezni, megismerni, és támogatni a természettudományok iránt
érdeklődő tehetséges fiatalokat, arra ösztönözni őket, hogy legyenek képesek a környezetük
természeti értékeinek felfedezésére, bemutatására, természetvizsgálatra, kísérletek elvégzésére a
kémia, fizika, biológia témaköreiben, az ökológiai egységet veszélyeztető jelenségek felismerésére,
az élővilág megvédésével kapcsolatos önálló kutatásokra. Mindezzel orientáció a
természettudományos pályák irányába.
A team-munka lehetőségével a kooperációs, információs, kommunikációs kompetenciák, kreativitás
fejlesztése. Más kultúrák, természeti környezetek, alkotó tevékenységek megismerésével
interkulturális szemlélet formálása, természettudományos ismeretek gyarapítása. A pályázati kiírás
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alapján elkészített természettudományos témakörbe tartozó tanulói produktumok az informatika
tantárgy integrálásával, valamint az idegen nyelvi kompetenciák felhasználásával válnak komplexé.
•
•
•
•
•
•
•

Érdekelnek a természettudományok?
Szeretsz kísérletezni?
Jól eligazodsz az informatika világában?
Jó a problémamegoldó képességed?
Kreatív vagy?
Szívesen vennél részt barátaiddal pályázatban?
Nyitott vagy más kultúrák iránt?

Pályázók köre: kőbányai nevelési-oktatási intézmények, budapesti tehetségpontok, Taiwan-i
iskolák 12-14, illetve 15-18 éves diákjaiból álló négyfős csapatai. A csapatoknak mentor tanárt
(vagy más támogató felnőttet: szülőt, környezetükben élő természettudóst, stb.) kell választaniuk, aki
támogatja és koordinálja a pályázók munkáját, kérdéseik esetén segítségükre van.
A pályázatra jelentkező csapatok feladatai:
1. A jelentkező csapat tagjainak, városának, kerületének bemutatása: földrajzi elhelyezkedés,
éghajlat, népesség, nevezetességek, kulturális értékek, a diákok életének jellemzői.
2. A szűkebb lakókörnyezet természeti értékeinek, valamint ezen értékeket veszélyeztető
helyi problémák (pl. energiafogyasztás, környezetszennyezés) bemutatása.
3. A problémafelvetésekből kiindulva a természettudományok (kémia, biológia, fizika,
matematika) terén szerzett ismereteket felhasználva megoldási alternatívák felvázolása, kutatási
témához illeszkedő kísérlet bemutatása.
A pályázatra jelentkezés határideje: 2012. január 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 30.
Díjazás:
1. helyezett: 150. 000 Ft értékű természettudományos program, vagy természettudományos
ismeretszerzést szolgáló eszközkészlet
2. helyezett: 100. 000 Ft értékű természettudományos program, vagy természettudományos
ismeretszerzést szolgáló eszközkészlet
3. helyezett: 50. 000 Ft értékű természettudományos program, vagy természettudományos
ismeretszerzést szolgáló eszközkészlet
A zsűri tagjai:
Härtlein Károly, Budapesti Műszaki Egyetem
Nagyné Horváth Emília, Bem József Általános Iskola
Munkácsy László Apáczai Csere János Gimnázium igazgatója
Dr. Victor András tanszékvezető ELTE

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Herczeg Katalin 06 30 971 2521
Taiwan-i érdeklődők számára: Valkony Mária 06 30 241 8298
A pályázat részletei:
http://www.xpszk.hu/images/docs/palyazatikiirasok/kobanya-taiwan-palyazat.pdf
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III.4. Vi Ame Athe Sam! 2.
Folytatódik az Athe Sam Tehetségkutató Program!
2011 júniusában, az V. Athe Sam Roma Összművészeti Fesztiválon nagy sikerrel zárult a Gödör
Klub első tehetségkutató programja. A széles érdeklődésre és a nagyszámú tehetséges
jelentkezőre tekintettel a Klub folytatja a programot. 2012 januárjában indul a Vi Ame Athe
Sam! 2.
A Vi Ame Athe Sam! tehetségkutató programban roma és nem roma fellépők jelentkezését
várjuk a cigány kultúrához kapcsolódó egyéni és csoportos produkcióval. Előválogatás után, a Gödör
Klubban megrendezendő nyilvános vetélkedőkön szakmai zsűri dönt a díjakról. Jelentkezni a
fesztivál honlapján lehet.
A díjazottak fellépnek a 2012. június 4-10. között megrendezésre kerülő VI. Athe Sam Roma
Összművészeti Fesztiválon főműsoridőben és részt vesznek a fesztiválzáró Gálaesten. A nyertesek
segítséget kapnak ahhoz, hogy professzionális stúdió körülmények között elkészíthessék demó
anyagaikat, video felvétel készül a fellépésekről, továbbá a Program további fellépési lehetőségeket
biztosít számukra ismert és jelentős hazai fesztiválokon és más kulturális eseményeken.
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
•
•
•
•

•

a cigány kultúrához kapcsolódó program
alsó korhatár 7 év, felső korhatár nincs
zenei produkciónál csak élőzenei kíséret fogadható el (playback és félplayback nem
megengedett)
zenei produkciónál kísérő- vagy szólóhangszerként szintetizátor önmagában nem elegendő.
A zenei kísérethez legalább még három hangszer kell (gitár, tambura, mandolin A-durica, kanna,
kanál, nagybőgő, basszusgitár, tangóharmonika, hegedű, klarinét, szaxofon, brácsa, cimbalom, teknő,
derbuka, dob stb.)
saját szerzemény vagy feldolgozás előadása előnyt jelent
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

•

2011. december 15-től folyamatosan, legkésőbb 2012. március 1-ig.
A nyilvános vetélkedők januártól folyamatosan zajlanak, a pályázatok beérkezésének sorrendjében.
NEVEZNI AZ ALÁBBI 4 KATEGÓRIÁBAN LEHET
I. kategória (ZENE): AUTENTIKUS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ZENE
Minden élőzenei, autentikus előadás elfogadott, pl:
•
•
•
•
•

cigány népzene
magyar népzene
magyar cigány éttermi zene
manele, mahala, balkáni cigányzene
világzene

II. kategória (ZENE): KLASSZIKUS ZENE
III. kategória (ZENE): ROCK, POP, KÖNNYŰZENE
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Minden élőzenei előadás elfogadott, pl:
•
•
•
•
•

hip-hop; R&B, funky, soul, rap, pop
musical, operett, tánczene, filmzene, opera
bár zene
jazz
fúziós zene

IV. kategória (TÁNC): AUTENTIKUS, HAGYOMÁNYŐRZŐ CIGÁNY TÁNC
V. kategória (TÁNC): VEGYES TÁNC
•
•
•

balett, jazzbalett
versenytánc
kortárs táncelőadások, tánckoreográfiák

Részletes kiírás:
http://athesam.hu/jelentkezes

III.5. A Terror Háza pályázati felhívása
Filmkészítői pályázatot hirdet a tíz éves Terror Háza Múzeum. A zsűri 20 év alatti fiatalok
mobiltelefonnal készített, maximum három perces rövidfilmjeit várja 2012. január 31-ig. A
pályázók a következő témákból választhatnak:
1.) Szabadság
2.) Terror
Egy pályázó egy filmmel indulhat, melyet bármilyen, erre alkalmas mobillal rögzíthet. Az első három
helyezett iPad-ot nyerhet!
A pályázóknak nem kell HD-minőségben rögzítő telefont beszerezniük, mert a zsűri elsősorban az
ötlet eredetiségét, az üzenet megfogalmazását, és kevésbé a technikai kivitelezést értékeli. A filmeket
regisztráció után a Terror Háza Múzeum weblapján kell majd feltölteni.
A nyertes alkotásokat a Terror Háza Múzeum 10. születésnapján, 2012. február 24-én bemutatjuk a
nagyközönségnek.
Részletes kiírás:
http://www.terrorhaza.hu/

III.6..Jogod? Van! Filmezz jogállamot!
Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
közös pályázata. A jogállami értékek ismerete alapvető fontosságú. A pályázat célja, hogy ezen
értékeket minél szélesebb közönség ismerje meg. A pályázat kiírói olyan szinopszisokat várnak,
melyek érthet”, világos és szórakoztató módon mutatják be, hogy például miért fontos az
információszabadság, szólásszabadság, a sajtószabadság, a személyi szabadsághoz való jog, mit
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jelent a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az emberi méltóság és a vallásszabadság, röviden:
miért védjük az emberi jogokat és mit vesztenénk nélkülük.
Mivel lehet pályázni?
•
•
•

Legfeljebb 7 000 karakter hosszúságú, magyar nyelvű, kisfilmről és/vagy animációs filmről
készített szinopszissal lehet pályázni.
Az „A” kategória pályázóinak a szinopszis mellett maximum 3 darab, egyenként legfeljebb 5
perc terjedelmű referenciamunkát is be kell küldeniük.
A díjazott szinopszisok készítőivel a Magyar Helsinki Bizottság szerződést köt a maximum 5
perc terjedelmű kisfilm/animáció elkészítésére.

Kik pályázhatnak?
•
•

„A” kategória: Szakmai referenciával rendelkező, filmkészítésben jártas alkotók, műhelyek
„B” kategória: 16 év feletti középiskolai tanulók, főiskolai, egyetemi hallgatók

Pályázat beküldése, határidők
A pályázatokat postai úton kell beküldeni a Magyar Helsinki Bizottság címére (1054 Budapest, BajcsyZsilinszky 36-38. I/2. ). A pályázati dokumentációra írják rá: „Filmezz jogállamot!” pályázati anyag.
•
•
•

A pályázat leadásának határideje: 2012. január 10.
Eredményhirdetés: 2012. február 15.
Kisfilm/animáció elkészítésének határideje: 2012. április 30.

Részletes kiírás:
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Filmezz_jogallamot_reszletes_palyazati_kiiras.pdf

Folyamatban lévő pályázatok

II.7. Országos Szépíró Verseny a sajátos nevelési igényű gyerekeknek
A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács - Vlcskóné Csatlós Erzsébet
gyógypedagógus ötlete alapján - országos szépíró versenyt szervez Magyarországon működő
közoktatási intézmények sajátos nevelési igényű tanulói számára.
Versenyünk célja a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése. A verseny résztvevői: az
intézmények érvényes szakértői véleménnyel rendelkező tanulói.
Feltétel: a BNO kódot az intézményvezetőknek igazolniuk kell.
Kategóriák:
•
•
•
•

1. Általános iskola 1-2 osztály
2. Általános iskola 3-4 osztály
3. Általános iskola 5-8 osztály
4. Gimnáziumok, középiskolák, szakiskolák

Jelentkezési határidő: 2012. január 15.
Az országos döntő: 2012. április 21.
Kapcsolattartó: Nagy Magdolna, 06-30-45678-61 verseny@sni-tst.eu
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Jelentkezés: http://sni-tst.eu/index.php?page=jelentkezes&am=2&alm=1
Részletes kiírás:
http://sni-tst.eu/

III.8.Adni jó! Rajzpályázat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
kiírásában
Árpádházi Szent Erzsébettel és az Erzsébet-legendával kapcsolatos rajzokat küldhetnek be 510 éves gyerekek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatára.
A nyertes rajz a leendő Erzsébet-utalvány hátlapját illusztrálja majd. Az Adni jó! című pályázatra a
szervezők a szeretetet, jóságot, segíteni akarást, jószívűséget, kedvességet, önzetlenséget,
gondoskodást, adakozást ábrázoló alkotásokat várnak december 20-ig.
Az alkotás A/5–A/3 méretű rajzlapra készülhet szabadon választható technikával, egyebek mellett
vízfestékkel, temperával, krétával, vagy éppen színes ceruzával. A rajz hátoldalán fel kell tüntetni a
gyerek nevét, életkorát, iskola/óvoda nevét, pontos címét, telefonját/emailcímét és a pályamű címét.
A zsűri elnöke Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező,
kultúrtörténész. A pályázat fődíjazottja egy teljes védőfelszereléssel ellátott kerékpár tulajdonosa
lesz, a második helyezettet összecsukható rollerrel, a harmadikat pedig akvarell festőkészlettel
jutalmazzák. Ezen kívül hét darab értékes különdíjat osztanak ki. A 30 legjobb pályaművet a
Parlamentben, az utalvány sajtóbemutatójának helyszínén állítják ki.
A pályázatokat postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1146 Budapest, Hermina út 63.
címre kérik küldeni és a borítékra ráírni: "ADNI JÓ!"- MNÜA. További információkat az
erzsebetrajz@mnua.hu címen kérhetnek az érdeklődők.
Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231), II. András király és Gertrúd lánya Türingiában nevelkedett
későbbi férjével, Thüringiai Lajos gróffal. A kis királylány jóságával és kedvességével hamar elnyerte
az idegen várnép rokonszenvét: szívesen játszott együtt szegény sorsú társaival, a táncos mulatságok
helyett azonban jobban kedvelte a lovaglást. Lajos gróffal boldog házasságban éltek, míg a férj egy
hadjáratban életét vesztette. Lajos rokonai nem nézték jó szemmel Erzsébet önzetlen
segítőkészségét és szerény nagylelkűségét: amikor a kosarában kenyeret vitt a szegényeknek, sógora
feltartóztatta őt. Erzsébet azt mondta neki, csak rózsák vannak a kosárban és Isten valóban illatos
rózsákká változtatta a kenyeret.
Erzsébet később gyermekeivel együtt elhagyta a várat és a szegénységet választotta: egyszerű
sorban élt, a szegényekről és betegekről való gondoskodásnak szentelte életét. Vagyonának nagy
részét szétosztotta a nélkülözők között, mert arra törekedett, hogy vidámságot vigyen embertársai
életébe és boldoggá tegye őket.
Részletes kiírás:
http://www.erzsebetutalvany.hu/adni_jo_gyermekrajz_palyazat_kiiras.pdf

KATEDRA ONLINE PÁLYÁZATFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft www.o2media.hu 2011. december 19.

28

III.9.45. Országos Középiskolai Fotópályázat
Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola fotókiállítást rendez Pécsett, az iskola
aulájában a beküldött és a zsűri által kiválasztott képek felhasználásával.
A képek beérkezésének határideje: 2012. február 5.
Nyilvános képbírálat az iskolában: 2012. február 25. 10.00 óra
A kiállítás ünnepélyes megnyitója és a díjak kiosztása: 2012. április 4. 11.00 óra
A kiállítás 2012. április 27-ig tart nyitva minden nap 8 és 16 óra között. Helye: Pécs, Malomvölgyi út
1/B.
Részvételi feltételek:
A pályázaton részt vehet minden rendszeres középfokú oktatásban részesülő tanuló,
személyenként legfeljebb hat darab (országos pályázaton még nem díjazott) - fekete-fehér, színes,
vagy monokróm - egyedi, vagy sorozatnak tekintett - digitális képpel. A sorozat minden tagja külön
képnek számít.
A képeket számítógéppel, elektronikus úton, regisztráció után és méretezve kell feltölteni a
http://www.okfp.hu weblapra. A képek hosszabbik oldala 2835 pixel legyen.
A regisztráció után a kívánt darabszámú képet (maximálisan hat darabot!) egyenként kell feltölteni. A
beküldési határidőig a képek és adatok cserélhetők, javíthatók, törölhetők.
A pályázóknak nevezési díjat kell fizetniük, mely pályázónként összesen 1500 forint, függetlenül a
képek darabszámától. 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.
Részletes kiírás:
http://www.okfp.hu/palyazat

III.10. Ösztöndíjpályázat a Szellemkép Szabadiskolában
Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjas fotográfusképzésre. A pályázat feltétele egy 1218 képből álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel. A sikeresen pályázók
elnyerhetik az alapítvány 60.000 Ft-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola februárban
induló fotográfus képzésére, amelyet összesen 4 személynek ítél oda az alapítvány.
A pályázat elküldésének határideje: 2011. január 8.
A kiértékelés és elbeszélgetés időpontja: 2012. január 26. 16 óra
A beérkező munkákat a következő e-mail címre várjuk: szellemkep.palyazat@gmail.com
Részletes kiírás:
http://www.szellemkep.hu/index.php?page=aktualis&ev=2011
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III.11. Apáczai Díj tehetséges 8. évfolyamosoknak
I. A díjat az Apáczai Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. alapította a 8. évfolyamot
legeredményesebben elvégző tanulók részére.
II. Az Apáczai Alapítvány célja:
1. A cselekvőképes tudás, a kiemelkedő tanulmányi munka erkölcsi és anyagi elismerése.
2. Az Apáczai Kiadó gyermekközpontú munkájának és színvonalas tankönyveinek népszerűsítése.
3. Anyanyelvünk ápolása, a szomszédos országok magyar nyelvű tanulóival kiépített kapcsolat
megtartása és a magyarságtudat erősítése.
III. Nevezés
Az Apáczai-díjat minden iskolában az igazgatónak nyilvánosan meg kell hirdetnie! A pályázati
szándékot minden év március 31-ig (a tanuló nevének feltüntetése nélkül) jelezni kell az Apáczai
Kiadó felé. A tanuló teljes pályázati anyagát minden év április 14-ig kell megküldeni az Apáczai Kiadó
címére.
A tanulók pályázatát az iskolai kuratórium (3 tanár, 3 tanuló) bírálja el, és csak egy, a legjobbnak ítélt
tanuló pályázatát továbbítja a kiadónak. Amennyiben az iskolából több pályázatot küldenek be,
valamennyi érvénytelen lesz. Kérjük, a teljes pályázati anyagot 5 (1 eredeti + 4 fénymásolt)
példányban küldjék el az Apáczai Kiadó címére. További feltétel: A pályázó tanuló iskolájának
rendelése elérte vagy meghaladja az előző évi árakon számított rendelési értéket.
IV. Értékelési szempontok a pályázat elbírálásához
1. A pályázati lap alapján. (A pályázati lap letölthető kiadónk honlapjáról: www.apaczai.hu)
2. A tanuló tanulmányi átlaga felső tagozatban 4,00-nél nem lehet rosszabb.
3. Magatartása és szorgalma a felső tagozatban jó.
4. Kézzel írott munkát kell benyújtania. A pályázat ne tankönyvek vagy egyéb kiadványok kiollózott
és egymás mellé tett másolata, hanem kutató, elemző munka eredménye legyen. Terjedelme: 6-10
oldal (max. 20 pont).
Választható témák:
A) Nemzeti történelmünk valamelyik kiemelkedő eseménye (1848. március 15., 1956. október 23.
stb.)
B) Nemzeti irodalmunk határainkon innen és túl (jellemzés, értekezés, bemutatás)
C) Helytörténeti kutató, feldolgozó munka
D) Anyanyelvünkről (sajátossága, szépsége, egy-egy részterület elemzése)
5. Önálló, kézzel írt, elemző, értékelő munka Apáczai Csere János pedagógiai életművéről.
Terjedelem: 2-3 oldal (max. 10 pont).
6. Folytasson levelezést határainkon túl élő, magyar anyanyelvű tanulóval és számoljon be erről! A
kapcsolatokat levélmásolattal, fényképpel, hangszalaggal és videofelvétellel igazolja (max. 10 pont)!
7. Ismerje a Himnuszt és a Szózatot! Valamelyikről írja le saját gondolatait (ne elemzést) - kézírással!
Terjedelem: 1-2 oldal (max. 10 pont).
V. A pályázat díjazása: 30 000 Ft (Az Apáczai-díjat a tanévzáró ünnepélyen az iskola igazgatója adja
át a tanulónak.) Az osztályfőnök, aki a jellemzést írta és a ponttáblázatot elküldte, 10 000 Ft
díjazásban részesül. A felkészítő tanár 10 000 Ft díjazásban részesül.
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VI. Aki elnyerte az Apáczai-díjat, a következő tanévben október 23-án vagy március 15 én ültessen
egy facsemetét iskolája udvarán!
A faültetésről egy fotót kérünk az Apáczai Kiadó albumához. Ennek elmulasztása a következő évi
pályázatról való kizárást vonja maga után. Az Apáczai Alapítvány pontozási rendszere: a tanulmányi
és sportversenyeken elért helyezések a 4. évfolyamtól számítanak. A sportversenyeken elért
pontszám nem haladhatja meg az összes verseny pontszámának a felét
Részletes kiírás:
http://www.apaczai.hu/static/apaczai-dij-a-tehetseges-8-evfolyamosoknak

III.12. „Kedvenc madaram” rajzpályázat
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. rajzpályázatot hirdet „Kedvenc madaram” címmel, általános iskolások
számára.
Az ősz, tél, tavasz számos lehetőséget ad a megfigyelésre.
Beérkezési idő: 2012. április 9-től 2012. április 20-ig.
Cím: ÉSZAKERDŐ Zrt. Humánpolitikai Osztály 3525 Miskolc Deák Ferenc tér 1.
A rajzok mérete maximum A4-es legyen, a hátoldalon tüntessék fel: név, osztály, iskola, elérhetőség.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött rajzokat az ÉSZAKERDŐ Zrt. Szabadon felhasználhatja
és ezzel kapcsolatban szerzői díjra nem tarthat igényt.
A legjobb pályamunkák különleges díjazásban részesülnek és valamennyi kiállításra kerül a „Madarak
és fák napja” rendezvényünkön.
Részletes kiírás:
http://web.t-online.hu/magasles/eszakerdo/erdisk/rajzp.pdf

III.13.A város fája” – fotópályázat
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. fotópályázatot hirdet „A város fája” címmel, középiskolások számára. Az
ősz, tél, tavasz számos lehetőséget ad a megfigyelésre.

Beérkezési idő: 2012. április 9-től 2012. április 20-ig.
Cím: ÉSZAKERDŐ Zrt. Humánpolitikai Osztály 3525 Miskolc Deák Ferenc tér 1.
A hátoldalon tüntessék fel, hol található a fa (város, utca (tér), házszám) és a pályázó adatait (név,
osztály, iskola, elérhetőség).
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött fotókat az ÉSZAKERDŐ Zrt. Szabadon felhasználhatja és
ezzel kapcsolatban szerzői díjra nem tarthat igényt.
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A legjobb pályamunkák különleges díjazásban részesülnek és valamennyi kiállításra kerül a „Madarak
és fák napja” rendezvényünkön.
Részletes kiírás:
http://web.t-online.hu/magasles/eszakerdo/erdisk/fotop.pdf

II.14. Be Fair Alapítvány pályázata középiskolás diákok részére
A 2011-2012 tanév 1. félévében (2011. november-december hónapra) a Be Fair Alapítvány
pályázatot ír ki középiskolás diákok részére. A pályázat címe: "A www.utajovobe.eu oldalon
megjelenő oktatási segédlet egyik fejezetének kiválasztása, tanulhatóság tapasztalatai"
címmel
A Pályázat kiírója: Be Fair Alapítvány.
Bizonyára Te is találkoztál már azzal a problémával, hogy a fenntartható fejlődés témaköre önálló
tárgyként még sehol sem került oktatásra, így a tananyag különböző tárgyakban, leginkább
földrajzban, biológiában, fizikában, kémiában és környezetvédelemben jelenik meg.
Úgy gondoljuk, hogy ezen mindenképp változtatnunk kell! Segédletünket nap, mint nap használva
megismerkedhetsz azokkal a szemléletes gyakorlati megoldásokkal, példákkal, így pl. az elültethető
tornacipővel, melyek révén könnyen megértheted nemcsak az adott környezetvédelmi problémát –
jelen esetben a hulladékképzést –, hanem elsajátíthatod a környezettudatos gondolkodásmód
lényegét is. Azt a környezettudatos gondolkodásmódot, mellyel későbbi felnőtt életed döntéseit
sikeresen megalapozhatod. A weben kialakított segédlet abszolút illeszkedik az érettségi
követelményeihez is, illetve a hatályos tananyaghoz. Az oktatás így véleményünk szerint egyszerűvé,
gyorssá, praktikussá tehető. Ugyancsak ajánljuk figyelmedbe a címkéinket, ahol az egész témakör
kulcsfogalmait egy csokorba gyűjtöttük.
Segédletünk, mint látni fogod, 11 fejezetből áll: 1. Előszó 2. Használati Útmutató 3. Fenntartható
fejlődés, 4. Környezetvédelem, 5. A város, 6. Energetika, 7. Klímaváltozás, 8. Élelmiszerválság,
9. Jogi háttér, 10. Biodiverzitás, 11. Hulladékgazdálkodás
Feladatod, hogy ezekből – az Előszót, a Használati Útmutatót és a Jogi háttért kivéve - egyet
elolvasva, használva, megírd nekünk (a megadott szempontok szerint), hogy miért tetszett, vagy nem
tetszett a fejezet. Emeld ki a legjobban megírt, legjobban tanulható részeket éppúgy, mint a
számodra legkevésbé használhatót. Előny, ha a kiválasztott fejezetet más fejezet összefüggéseivel is
értelmezed, illetve hasonló cikkeket kutatsz fel az interneten, mint amiket a segédlet maga is használ.
A legjobb elemzést készítő pályázó jutalma egy okostelefon!
Pályázati feltételek: A terjedelem minimum 20 000 karakter.
Jelentkezés: 2011. november 1-től folyamatosan, az „Út a jövőbe” (www.utajovobe.eu) honlapon
történő regisztrációval és a pályamunka elektronikus úton történő elküldésével a weboldalon
található info@utajovobe.eu e-mail címre.
A pályázati benyújtásának határideje: 2011. december 31.
A pályázat részletei:
http://www.utajovobe.eu/palyazatok
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III.15. Be Fair Alapítvány pályázata "Takarékoskodjunk otthon!"
Pályázatunk lényege, hogy a gyakorlati életbe ültetett egyszerű megoldásokkal már a mai
naptól fogva kipróbálhatjátok, lemérhetitek, mennyiben tudtok hozzájárulni a fenntartható
fejlődéshez!
A pályázatot az otthoni energia (áram)- és víztakarékossági módszerek alkalmazására, és a
különböző, a háztartásokban képződő, felhalmozódó hulladékok visszaszorításának előmozdítására,
valamint a városi közlekedés megreformálására írtuk ki. A szüleitekkel és a tanáraitokkal történő
együttműködés javasolt, és már önmagában ez, meglátjátok, nagymértékű megtakarítást fog
eredményezni.
Feladatotok tehát az, hogy a www.utajovobe.eu weboldalon található TIPP-ek alapján hogyan
tudjátok az otthonotokban megváltoztatni az energia- (áram) és vízfelhasználást és
hulladéktermelést, milyen fejlődést tudtatok elérni a pályázat megírásának két hónapjában.
Az elért eredmények, módszerek bemutatást rátok bízzuk! Dolgozhattok úgy is, hogy pl. leolvassátok
(leírjátok) a jelenlegi fogyasztásaitokat (áram, víz) és aztán szemléletesen bemutatjátok azokat a
módszereket, amelyekkel sikeresen megváltoztattátok az otthoni szokásokat. Aztán hétről-hétre
ismét leolvassátok az órák állását és bemutatjátok, hogy mekkora változásokat értetek el szüleitek,
testvéreitek együttműködésével. A dolgozataitokat fényképekkel (óraállás, dokumentációszerű
bemutatás eszközökről, cserékről, komposztálóról, stb.) színesebbé, hitelesebbé tehetitek.
A legjobb feldolgozást (bemutatást) készítő pályázó jutalma egy lap-top!
Az elemzés értékelése és bírálata az alábbi szempontok szerint kerül feldolgozásra, úgy hogy az
egyes szempontokra adott válaszokat értékeljük 1-től 5-pontig. Az összesített pontszámok alapján a
legmagasabb pontszámú pályamű kerül díjazásra.
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Az elektromosáram-fogyasztás mérséklődése/mérséklése
A vízfogyasztás mérséklése
Hulladéktermelés/hulladéktermelődés mennyiségének csökkenése/csökkentése
Energiatakarékos berendezések használata, átállás
Energiatakarékos üzemeltetés bemutatása, átállás, "rossz" szokások elhagyása
Szennyvíz mennyiségének mérséklése/mérséklődése
A szennyvíz minőségének javítása/javulása
Szelektív hulladékgyűjtés kialakítása, szokássá tétele
Városi közlekedés problémáinak feltárása
Vásárlási szokások megváltoztatása
Szülőkkel, családtagokkal történő kooperáció bemutatása

Pályázati feltételek A terjedelem minimum 20 000 karakter.
Jelentkezés: 2011. november 1-től folyamatosan, az „Út a jövőbe” (www.utajovobe.eu) honlapon
történő regisztrációval és a pályamunka elektronikus úton történő elküldésével a weboldalon
található info@utajovobe.eu e-mail címre.
A pályázati benyújtásának határideje: 2011. december 31.
A pályázat részletei:
http://www.utajovobe.eu/palyazatok
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III.16. Együtt egy drogmentes Magyarországért Mozgalom pályázata
"MIT TESZEK A DROGMENTES MAGYARORSZÁGÉRT" RAJZPÁLYÁZAT
A pályázat témája: Ma a drogok már általános iskolában és középiskolában is egyre gyakrabban
jelennek meg, egyre több gyermek ismeri meg, illetve kezdi el használni. A döntés azonban
mindenkinek a saját kezében van! Ezért tesszük fel a fiataloknak ezt a kérdést: Mit teszel Te magadért,
hogy ne ess áldozatul a drogoknak? Mit teszel barátaidért, hogy elkerüljék a drogokat? Hogyan
segítesz Te abban, hogy drogmentes világunk legyen? Erről szól az idei rajzpályázatunk.
Mivel lehet pályázni? Idén a rajzművészek kapnak lehetőséget, hogy megmutassák tehetségüket.
Az alkotás lehet színes vagy fekete-fehér, használható ceruza, kréta, ecset vagy bármi más, amivel
saját kezűleg (és nem számítógéppel) készíthető el a rajz!
A pályamunkák beküldése: A pályamunkákat postán fogadjuk a lentebb megadott postacímünkre.
Az alkotások mellett a pályázóknak az alábbi adatokat szükséges feltűntetni:
- az alkotó neve,
- az alkotó osztálya
- az alkotó iskolájának neve,
- az iskola címe,
- az iskola e-mail címe,
- az iskola telefonszáma,
- valamint a kapcsolattartó tanár neve.
A pályamunkák beküldési határideje: 2011.12.31.
A beérkezett pályamunkák értékelésének kategóriái:
- Általános iskola, 5-6. évfolyam
- Általános iskola, 7-8. évfolyam
- Középiskola (9-12. évfolyam)
Díjazottak:
A munkákat a külön erre az alkalomra felállított, neves művészekből álló zsűri bírálja el, és díjazza a
következőket:
- Kategóriánkét az 1-3. helyezettet,
- A győztesek iskoláit,
- Közönségdíj: idén a közönség is szavazhat a legjobb rajzra, az interneten!
Díjak: Idén is többszázezer forint értékben osztunk szét ajándékokat. Az ezzel kapcsolatos
részletekkel oldalunkat hamarosan frissítjük.
Elérhetőségeink: Postacímünk: Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 76.
Tel: 352-1797
E-mail: kreativ@drogmentes.hu
Web: www.drogmentes.hu
A pályázat részletei:
http://www.drogmentes.hu/hu/rajzpalyazat+2011/drogmentes+magyarorszagert+kreativ+palyazat+2011+1.html
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III.17. Google fotópályázat
Egy lehetőség, hogy megoszd a véleményedet a világgal! A Google-nál úgy gondolják, hogy a
nagy művészet nagy expozíciót érdemel. Így hát a londoni Saatchi Gallery összeállt a Googleval, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatásban tanuló diákok számára a munkáik
bemutatására.
Kategóriák
• The Big Picture
• Me
• Food
• Travel
• Fashion
• Action
• Street
• Sport
• Night
• Sound/ Silence
• Point of wiew
Díjak: Amellett, hogy a fényképek megjelennek az interneten nagyszerű nyereményeket lehet
nyerni.
Top 100 jelentkező: Kap egy Samsung Galaxy Nexus telefont.
Top 10 döntősök: Döntősök munkája két hónapon át látható lesz a londoni Saatchi Gallery-ban. Ez a
kiállítás egybeesik az “Out of Focus: Photography” kiállítással. Te és még +1 személy egy utazást
nyertek Londonba, a kiállítás megnyitójára.
Grand Prize: A nyertes képei bemutatásra kerülnek a londoni Saatchi Gallery-ben. És nyer még egy
“once-in-a-lifetime photography trip”-et “fotóedzővel”!
Pályázhatnak: 18 évesnél idősebb felsőoktatásban résztvevő hallgatók Hogyan lehet pályázni?: fel
kell tölteni a 10 kategória valamelyikébe képeidet majd kitölteni a jelentkezési lapot, mindezt tedd
meg 2012. január 31-ig
A pályázat részletei – angolul:
http://www.google.com/landing/photographyprize/index.html

III.18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
Magyar Innovációs Szövetség 21. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyt.
Pályázni lehet
•

Műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai
területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos
munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített
pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.
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•

Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1991. október 1. és 1998.
augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek
vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a pályázati munkát az egyetem, főiskola megkezdése
előtt elkezdték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az európai döntőn csak azok
vehetnek részt, akik magyarországi iskolába járnak.

Nyeremény:
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.
Nevezés:
A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni
adathordozón vagy e-mailben 2012. január 9-én, 15 óráig beérkezően a verseny titkárságára:
A pályázat részletei:
http://www.innovacio.hu/3a_hu_21_felhivas.php

III.19. Dix mots en toute latitude verseny – Francia nyelvi verseny
Latitudes Könyvesbolt harmadszor hirdeti meg a Dix mots en toute latitude versenyét a
Magyarországon francia nyelvet tanuló 25 alatti fiatalok számára (akik 1987. március elseje
után születtek). A verseny tárgya: megírni francia nyelven egy olyan történetet, riportot vagy
képregényt, amely magában foglal legalább 8-at a 10 szóból, amelyeket Jean-Jacques
Rousseau művéből válogattak. Jean-Jacques Rousseau születésének 300-ik évfordulóját
ünneplünk 2012-ben.
Ha szeretne a Zsűriben részt venni, vegye fel a kapcsolatot e-mailben (latitudesadmin@t-online.hu)
és írja meg mi az anyanyelve, a vezetékneve, keresztneve és születési dátuma.
A Zsűri 5 frankofón személyből áll, köztük a Librairie Latitudes, valamint a budapesti Francia Intézet
egy képviselője. A Zsűri maximum 3 tagja francia anyanyelvű. A Zsűri tagjai vállalják, hogy 4/5 hét
alatt elolvassák az összes beküldött szöveget. Ha szeretne segíteni még szebb és érdekesebb díjakat
osztani írjon nekünk a latitudesadmin@t-online.hu címre.
A 2012. évi Frankofónia Fesztivál keretében, a Latitudes Könyvesbolt, együttműködésben a
budapesti Francia Intézettel versenyt hirdet a Magyarországon francia nyelvet tanuló 25 alatti
fiatalok számára. A verseny tárgya:
• megírni francia nyelven,
• egyedül, illetve csoportban,
• egy történetet, riportot vagy képregényt
• amely magában foglal legalább 8-at az alábbi 10 szóból:
- âme
- autrement
- caractère
- chez
- confier
- histoire
- naturel
- penchant
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- songe
- transports
•

Jelentkezés: legkésőbb 2012. január 13 (a határidő betartását a postai bélyegző vagy az
elektronikus levél dátuma bizonyítja) Művek beküldése: legkésőbb 2012 február 17 (a határidő
betartását a postai bélyegző vagy az elektronikus levél dátuma bizonyítja)
A pályázat forrása:
http://www.latitudes.hu/hu/content/verseny-dix-mots-en-toute-latitude-2012

IV. Pályázat közösségeknek
Folyamatban lévő pályázatok

IV.1. Személyiség- és közösségfejlesztés 14-18 éveseknek
Célunk, hogy a középiskolás korosztályt érdeklő, de az iskolai oktatásban kellő hangsúlyt nem
kapó témák feldolgozásán keresztül fejlesszük a résztvevők személyiségét és közösségét.
Főképp kiscsoportos foglalkozásokat és különböző játékos gyakorlatokat alkalmazunk. Programjaink
bentlakásos rendszerűek, péntek délutántól vasárnap délutánig tartanak. Ez egy intenzív együttlét,
amely során új oldalukról ismerhetik meg egymást a résztvevők, az osztálykirándulásoknál
strukturáltabb formában.
Képzéseinket igényesen kialakított, nyugodt légkörű, képzési és konferencia központban tartjuk Megbékélés Háza (Berekfürdő). A szállás helyszínén teljes ellátást biztosítunk.
A pályázó csoportoknak (25-35 fő) tavasszal 5, ősszel pedig 6 időpontot és 7 témát kínálunk fel,
amelyek közül a jelentkezők választhatnak. Egy pályázó egy témára és maximum 3 időpontra
jelentkezhet.
Választható témák: önismeret, kommunikáció, szenvedélybetegségek, társ-suli (szerelempárkapcsolat), tolerancia, pályaorientáció, közösségfejlesztés
Választható időpontok:
Tavasz: március 23-25.; április 13-15.; április 27-29.; május 04-06.; május 11-13
Ősz: szeptember 28-30.; október 05-07.; október 12-14.; október 26-28.; november 09-11.; november
16-18.
Postára adási és e-mailküldési határidő:
•
•

Tavaszi hétvégére: 2012. január 25.
Őszi hétvégékre: 2012. május 25.

A beérkezett pályázatokról, a postai beérkezést követően azonnal visszajelzést küldünk! A hivatalos
eredmény a tavaszi hétvégékről február 20, az őszi hétvégékről pedig június 4-től olvasható.
Cím: Nagyító Alapítvány, 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 29. e-mail: nagyito@nagyito.hu
Előnyt élveznek: a teljes létszámú osztályok/közösségek - osztályfőnöki/közösségvezetői kísérettel,
diákönkormányzatok - DÖK- segítő-tanári kísérettel
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A nyertes csoportokat a képzések előtt 2-4 héttel személyesen is felkeressük, hogy kölcsönösen
megismerkedjünk és felmérjük a témával kapcsolatos igényeket, valamint ismertessük a képzési
tudnivalókat.
A pályázat részletei:
http://www.nagyito.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47

IV.2.Művészeti fesztivál alkotó fiataloknak
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2012-ben ismét megrendezi a 14-30 éves fiatalok összművészeti
fesztiválját. Több napon, több helyszínen, szerkesztett műsorok keretében, professzionális
technikával kínálunk bemutatkozási lehetőséget a 14-30 éves alkotó fiataloknak minden
művészeti ágban: zene, tánc, színjáték, film, képző- és iparművészet, fotó, stand-up comedy,
illetve egyéb, a kreativitásra építő műfajokban és színpadi megvalósításokban.
A rendezvény tervezett időpontja: 2012. március 29- április1.
Regisztráció 2011. november 1-jétől:
Jelentkezési határidő: 2012. február 1.
A fesztiválban való részvétel feltételei:
•
•
•
•

•
•

Korosztályi határok: 14-30 év
A politikai tartalmú, mások személyiségi jogait és érzékenységét sértő, a fesztivál
szellemiségével nem összeegyeztethető programokat, nem tudjuk befogadni.
Nevezési díj: nincs
A Kecskemét Fringe fesztivál biztosítja: a fellépés helyszínét professzionális alaptechnikával, a
fesztivál általános promócióját, lehetőséget a szereplőknek, saját programjaik
reklámozásához az egyes helyszíneken. Minden egyéb költség a fellépőket terheli.
A Kecskemét Fringe programok mindenki számára díjtalanul látogathatók.
A Fesztivál résztvevői jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy az információs anyagukban
elküldött, és a Kecskemét Fringe rendezvényen készült fotókat, videófelvételeket a
Kecskeméti Ifjúsági Otthon a rendezvény reklám-propaganda anyagához felhasználhatja.

A 2012. februárig 1-jéig jelentkező szereplők programjait műsorba szerkesztjük, hogy az alkotók és az
alkotások számára legalkalmasabb környezetben valósuljanak meg. A fellépés helyszínét és
időpontját egyeztetjük az alkotókkal.
A Kecskemét Fringe hagyományos, önálló művészeti programja:
- Az Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi regionális rendezvénye
További információk: Zum Erika, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Tel.: 76/481-523
A pályázat részletei:
http://www.kio.hu/index.php?id=184
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IV.3.Osztálykirándulásokat támogat a Reál
A Reál Élelmiszer és ReálPONT üzlethálózat célja, hogy az általános iskolások számára
színvonalas és tartalmas osztálykirándulás finanszírozásához járuljon hozzá.
A Reál üzlethálózat ezért két éve életre hívott egy általános iskolák osztálykirándulását támogató
programot, aminek keretében eddig közel 2000 osztály kirándulását támogattuk, felejthetetlen
élményekkel gazdagítva a gyerekeket. A tavalyi tanévben minden pályázó garantáltan részesült a 15
000 000 Ft-os pályázati alapból.
Az idei évben ennek a pályázati alapnak közel a duplája, 25 000 000 Ft kerül szétosztásra a
pályázó osztályok között. Mivel célunk, hogy minél több gyereknek szerezzünk élményeket, ezért
idén is minden pályázó osztály garantáltan részesül a 25 000 000 Ft-os Reál Osztálykasszából.
A pályázat lényege: minél több, a Reál Élelmiszer és ReálPONT üzletekben kapható Reál sajátmárkás
termékek csomagolásán lévő „Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft.” feliratot (a továbbiakban:
cégszöveg) kell összegyűjteni 2011. december 31-ig, majd 2012. január 6-ig beérkezően
beküldeni a Reál Hungária Élelmiszer Kft. részére.
Pályázati feltétételek:
Pályázhat minden Magyarországon ténylegesen működő, bankszámlaszámmal rendelkező
általános iskola (1-8 osztály) bármely osztálya Pályázni osztályonként lehet, de egy intézményből
több osztály is pályázhat. A pályázatra a meghirdetett internetes felületen történő regisztráció és
annak megerősítése. http://osztalykassza.hu/info/palyazat/feltetelek
További részletek :
http://osztalykassza.hu/info/palyazat

IV.4.Vigyázz, Kész, Pénz! országos tudásverseny általános iskolásoknak
A K&H Csoport által második alkalommal meghirdetett Vigyázz, Kész, Pénz! országos
tudásverseny célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése. A verseny feladatai elsősorban
(de nem kizárólag) az Ez kész! Pénz! DVD anyagához kapcsolódnak.
A verseny kategóriái
A versenyre általános iskolai tanulók nevezhetnek, 3-5 fős csapatokkal. A verseny négy
kategóriában kerül megrendezésre. A csapat a kategórián belül különböző osztályos tanulókból is
állhat.
I. kategória: 1. és 2. osztályos tanulók
II. kategória: 3. és 4. osztályos tanulók
III. kategória: 5. és 6. osztályos tanulók
IV. kategória: 7. és 8. osztályos tanulók
Nevezés
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A versenyre a www.kh-ezkeszpenz.hu oldalon elérhető nevezési lap kitöltésével és elküldésével lehet
nevezni. A nevezési lapokat kizárólag postai úton lehet elküldeni az alábbi címre: Bak Anita, Merlin
Communications, 1124 Budapest, Kiss János altábornagy utca 59. III. em. 35.
Elküldési határidő: 2012. január 10. éjfél
A csapat a verseny személyes részvételt igénylő fordulóiban csak a verseny helyszínén jelen lévő
csapattagokból állhat. A csapat összetételében történő változás esetén a nevezési lap újbóli kitöltése,
és a forduló helyszínén, a verseny kezdete előtt a szervezőknek történő leadása szükséges.
A részvételi feltételek
A versenyben a magyarországi általános iskolák tanulói vehetnek részt; tanulói jogviszonnyal
rendelkező diákok nevezhetnek. A versenyen nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes.
A versenyben 3-5 fős csapatok vehetnek részt. A versenyben a KBC és K&H Csoport munkavállalóinak
hozzátartozói nem vehetnek részt. A versenyzők a nevezési lap elküldésekor automatikusan
elfogadják a versenykiírásban foglaltakat.
A kiírás részletei:
http://kh-ezkeszpenz.hu/versenykiiras.html
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