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I. Pályázatok oktatási intézmények számára
Új kiírások!

I. Nemzeti Tehetség Program - Pályázatok
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Wekerle
Sándor Alapkezelő megjelenteti a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011/2012. évi
cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat, a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a XX., a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium c. költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi
felhasználásának szabályairól szóló 54/2011. (IX.1.) NEFMI rendelete alapján kiírt pályázatokat,
részletek itt.
A nem meghívásos pályázati felhívások esetén a pályázatokat kizárólag elektronikus formában kell
benyújtani a Wekerle Sándor Alapkezelő által működtetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben
(EPER), amelynek elérhetősége: http://www.eper.hu. A pályázat benyújtásához regisztráció
szükséges, erről, valamint a pályázatok benyújtásánek módjáról a rendszer felhasználói felületén
találhatók részletes információk.
I. 1. Pályázat a fogyatékossággal élők jogainak előmozdítását célzó, a tehetségsegítést
támogató szakmai párbeszéd támogatására (NTP-FOG-M -11) - célzott támogatás, meghívásos
pályázat
Pályázó: Vizuális Világ Alapítvány 1132 Budapest, Alig u. 7/A.
I.2. Pályázati felhívás a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyi versenyek
megszervezésének és lebonyolításának támogatására (NTP-KÉTV-M-11) - célzott támogatás,
meghívásos pályázat
Pályázó: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság - mint a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogutódja a Kormány Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a
szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelete alapján

I.3. Pályázati felhívás a 19. Közép-európai Informatikai Diákolimpia előkészítésének
támogatására (NTP-KID-M-11) - célzott támogatás, meghívásos pályázat
Pályázó: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1054 Budapest, Báthory u. 16.

I.4. Pályázati felhívás a Nemzeti Tehetségpont működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátásának támogatására (NTP-PONT-M-11) - célzott támogatás, meghívásos pályázat
Pályázó: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Közhasznú Egyesület
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II/1.
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I.5. Pályázati felhívás a felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a
tudományos diákkörök támogatására (NTP-TDK-11-A/B/C)
Pályázók köre „A” és „B” kategória esetén:
Hazai felsőoktatási intézmények karai, kari szintű egységei a 2011. évi CCIV. évi törvény szerinti
felsőoktatási intézménnyel, mint kötelezettségvállalóval együtt.
„C” kategória esetén:
A felsőoktatási intézményekben működő tudományos diákkörök országos szintű koordinálására és
szakmai támogatására, a közoktatási tehetséggondozás és a TDK közti kapcsolat megteremtésére
közhasznú, kiemelten közhasznú alapítvány nyújthat be pályázatot, amelynek alapító okiratában
célként szerepel a TDK-munkában résztvevő egyetemi és főiskolai hallgatók szakmai
tevékenységének támogatása, az abban való részvételük és az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián történő szereplésük segítése.
A pályázatok benyújtásának határideje 2012. február 10.

I.6. Pályázati felhívás az országban működő közoktatási kollégiumok tehetséggondozó
műhelyeinek és programjainak támogatására (NTP-KKOLL-11-A/B/C)
A támogatandó tevékenységek köre: A pályázat keretében támogatás igényelhető:
„A” kategória: A 2011/2012-es tanévben a közoktatási kollégiumok tehetséges diákjai számára
létrejövő tehetséggondozó műhelyek kialakításának, működtetésének személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításához (tehetségazonosítás, komplex tehetséggondozó programok), a várható
eredmények értékelésének bemutatásával.
„B” kategória: Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásával, illetve
kollégiumi nevelőtanárok továbbképzésével hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka
szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez, egy kollégiumi szakmai mentorhálózat kiépítéséhez.
„C” kategória: Tehetséggondozó szabadegyetemek és intenzív tehetséggondozó workshopok
szervezéséhez.
Közös tehetséggondozó programok szervezéséhez (egy településen belül működő több kollégium
esetében) A pályázatot kizárólag a közoktatási kollégium tehetséges diákjai számára kidolgozott
programmal lehet benyújtani. A pályázatot kizárólag a tehetségsegítő tevékenység programjára és
az ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet beadni.
2011/2012-es tanévre összeállított tehetségműhelyeknek legalább 60 órás programmal kell
rendelkeznie.
A tehetségműhelybe bevonni kívánt fiatalok száma minimum 10 fő.
A tehetséggondozó műhelyhez kapcsolódóan nevelőtanárok továbbképzésére és a
tehetséggondozáshoz kapcsolódó rendezvény lebonyolítására is lehet pályázni. („B” és „C”
kategória)
Pedagógusképzés esetén kizárólag tehetséggondozással kapcsolatos, akkreditált 5, 10, 20 vagy 30
órás képzések támogatása pályázható. („B” kategória)
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Pályázók köre Magyarországi közoktatási kollégiumok, nem önálló jogi személyiségű közoktatási
kollégium esetén kötelezettségvállalóval együtt. A rendelkezésre álló keretösszeg: 90 000 000 Ft,
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Mindhárom pályázati kategóriában
vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek összege pályázati kategóriánként változó.
„A” kategória esetén: A pályázaton legalább 300 000 Ft, legfeljebb 600 000 Ft vissza nem térítendő
támogatás igényelhető.
„B” kategória esetén: A pályázaton legalább 50 000 Ft, legfeljebb 200 000 Ft vissza nem térítendő
támogatás igényelhető.
„C” kategória esetén: A pályázaton legalább 50 000 Ft, legfeljebb 100 000 Ft vissza nem térítendő
támogatás igényelhető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 10.

I.7. Pályázati felhívás a 2011-2012. tanévben megrendezendő művészeti és sportversenyek
támogatására (NTP-MSV-11)
Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek
nyújthatnak be pályázatot:
· Magyarországon elismert közoktatási és felsőoktatási intézmények,
· pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények,
· költségvetési szerv,
· egyház,
· Magyarországon bejegyzett közhasznú vagy kiemelten közhasznú alapítvány,
közalapítvány, nonprofit szervezet, amelynek alapító okiratában az oktatás, mint
tevékenység szerepel,
· olyan Magyarországon bejegyzett közhasznú vagy kiemelten közhasznú társadalmi szervezet,
melynek célja és feladata a diákok egészséges életmódra való ösztönzése, a rendszeres sportolás
megkedveltetése, sportversenyek szervezése, a versenysport utánpótlás bázisának bővítése
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 10.

I.8. Pályázati felhívás a 2011-2012. tanévben megrendezendő tanulmányi, tehetséggondozó
versenyek támogatására (NTP-KTTV-11)
Pályázók köre :
magyarországi közoktatási és felsőoktatási intézmények,
pedagógiai szakszolgálat intézményei,
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények,
továbbá minden Magyarországon bejegyzett, belföldi székhelyű jogi személy, gazdasági
társaság, közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú alapítvány, közalapítvány,
társadalmi szervezet, egyház és költségvetési szerv, amelynek alapító okiratában az
oktatás, mint tevékenység szerepel.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 10.
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I.9. Pályázati felhívás a közoktatásban tanulók természettudományos, matematikai és
műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatására
(NTP-KTMK-11)
Pályázók köre: pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak
be pályázatot:
Belföldi közoktatási intézmények
- alapítványi fenntartású intézmények;
- egyéb fenntartású intézmények;
- egyházi fenntartású intézmények;
- fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmények;
- kistérségi fenntartású intézmények;
- megyei önkormányzat által fenntartott intézmények;
- önkormányzati fenntartású intézmények és a hozzájuk kapcsolódó:
- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek;
- közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok, közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú
közalapítványok.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 10.
I.10.Pályázati felhívás a felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására (NTPSZKOLL-11)
Pályázók köre: A szakkollégiumi tevékenységet folytató, vagy szakkollégiumként működő önálló
jogi személyiséggel rendelkező diákotthon fenntartója [Nemzeti Felsőoktatási Törvény
(továbbiakban Nftv.) 2011. évi CCIV. évi törvény 8.. § (6) bekezdés].
- Pályázatot nyújthat be továbbá az a Nftv. 2011. évi CCIV. évi törvény 1. számú mellékletében
szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmény, amelynek keretében önálló jogi személyiséggel
nem rendelkező szakkollégium (szakkollégiumi tevékenységet folytató, vagy szakkollégiumként
működő kollégium) működik.
- Pályázatot nyújthatnak be továbbá azok a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi
szervezetek; közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítványok, közalapítványok, melyeknek alapító
okiratában célként szerepel a fenti feltételeknek megfelelő szakkollégium támogatása. Közhasznú,
kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a programot befogadó szakkollégium képviselője által
aláírt szándéknyilatkozat szükséges arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a tehetséggondozó
program lebonyolítására a szakkollégiumban kerül sor.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. február 10.
A pályázatok részletei:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján:
http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/nemzeti-tehetseg-program
Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1851&cikkid=10286
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Folyamatban lévő pályázatok

I.2. Ingyenes számítógépek, multifunkciós eszközök, és Tablet PC-k
pályázata
A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft. pályázatot hirdet nagy mennyiségű
számítógép, multifunkciós eszköz, tablet PC és nyomtató ingyenes kiosztására:
1.) A számítógépek használtak, Pentium 4 típusúak, különböző teljesítményűek. Teljes
konfigurációkban kerülnek kiosztásra: egér, billentyűzet, monitor, kábelek, stb.
2.) A multifunkciós eszközök újak, HP típusúak (másoló, szkennelő, nyomtató)
3.) A Tablet PC-k újak: Apad 7 tip. Tablet PC, android operációs rendszer, 4GB, 256MB, camera, wifi,
8650 replacement tablet. (Ha a felajánlónál a pályázat lejártáig típuscsere történik, a korszerűbb
típus kerül kiosztásra)
Az új számítógépeken a gyártó által telepített Android operációs rendszer fut. A használt gépekre
magyar nyelvű operációs rendszert (Ubuntu Linux) és irodai programcsomagot telepítettünk, így
azok még hosszú évekig képesek az irodai feladatok tökéletes ellátására, mindamellett alkalmasak
Windows operációs rendszerek futtatására. Az új eszközökre 1 év gyártói garancia érvényes. Egy
pályázatban minden eszközből maximum 2 db pályázható.
A pályázat részvételi feltétele:
A Morgoncok Gyermekajándékozási Alapítvány 4 000 Ft-tal történő támogatása, mely összeget a
Morgoncok Alapítvány Raiffeisen Bank Szeged 12067008-01126856-00100004 számlájára kérünk
átutalni. A megjegyzés rovatban feltüntetve: Támogatás. A pályázaton csak a 2011. december 1.
utáni támogatásokat tudjuk figyelembe venni.
Amennyiben az átutalás problémába ütközik, bármelyik Raiffeisen Bankfiókban befizethető az
összeg az alapítvány számlájára a Morgoncok Alapítvány 6700-A02PVS-001 bankon belüli
számlaszámra, vagy rózsaszínű postai csekken elküldhető a Morgoncok Alapítvány 6721 Szeged,
Háló u. 8. levelezési címre. A MORGONCOK Alapítvány a támogatásából mesekönyveket és kórházi
festményeket készít
Az alapítvány tevékenységéről bővebb információk a www.morgoncok.hu weboldalon, ill. az alábbi
videón: http://www.youtube.com/watch?v=OEiOBlxm-mg
A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft., valamint a számítástechnikai eszközöket felajánló
cégek jelen pályázattal a Morgoncok Alapítvány tevékenységét segítik, elismervén és támogatván az
alapítvány gyermekekért folytatott munkáját.
Kik pályázhatnak? Bármely szervezet, cég, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó
vagy magánember pályázhat, aki támogatja a Morgoncok Alapítványt.
A kitöltött pályázati adatlapokat, a támogatás befizetésről szóló igazolást (átutalás vagy befizetés
másolat), valamint a csatolandó dokumentumokat az alábbi címre kérjük postai úton elküldeni (a
borítékra ráírva "Számítógépek kiosztása pályázat"): TRD Inno Kft.6724 Szeged, Öthalom utca 9.
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A pályázat postára adási határideje: 2012. március 30. A határidőn túl feladott pályázatok
azonnali kizárásra kerülnek!
A támogatottak kiértesítése: A támogatott pályázók számára 2012. április 30-án postázzuk az
értesítést. Ha a pályázat nem kerül támogatásra, úgy értesítést postai úton nem küldünk!A
támogatottak listáját a www.pife.org honlapunkon közöljük 2012. április 30-tól.
A pályázathoz kapcsolódó elérhetőség: E-mail: posta@pife.org Honlap: www.pife.org
Telefon: 20/552-42-60 munkanap k 8-17 h-ig (a jobb dokumentálhatóság érdekben fontosabb
kérdéseit írásban, e-mailben is felteheti)
Az informatikai eszközök kiszállítása: Nem Csongrád megyei pályázóink részére az eszközöket
biztonságos csomagolásban futárszolgálat szállítja az értesítő levélben közölt időpontban, a pályázó
által az adatlapon megadott kézbesítési címre - kérjük az adatlapon pontosan megadni!
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.pife.org/palyazat.html

I.3. Pályázat tantermi színházi projekt létrehozására
A FÜGE Produkció a Polgár Krisztina Emlékalap megbízásából nyílt pályázati felhívást tesz közzé az
alábbi témában: A pályázat célja: Olyan projektek létrejöttének és működtetésének a
támogatása, amelyek tematikájuknál és formájuknál fogva egyaránt alkalmasak arra, hogy
iskolai közegben szólítsák meg a középiskolás (15 – 18 éves) diákokat.
A pályázat által támogatni kívánt projekttípusok a következők:
•
•
•
•
•
•

tantermi színházi előadás,
színházi előadás foglalkozással,
színházi előadás moderált beszélgetéssel,
színházi nevelés-foglalkozás,
komplex drámaóra,
színházi alkotói tábor

A projektek elbírálásánál, az értékelési szempontrendszer alapján a projekt tekintetében előnyt
jelent:
ha a projekt megvalósulása független színházi területet érint, vagy a velük való együttműködésben
valósul meg
ha a projekt hátrányos helyzetű közösségben jön létre
ha vidéki településen valósul meg
ha még be nem mutatott projektről van szó, amely csak a pályázat keretében indul el
ha a pályázó a projekt során bevon drámapedagógust vagy külsős szakembert
ha a projekt mobilitásánál fogva könnyen utaztatható
ha minimális technikai igényekkel rendelkezik, és ezek biztosításával nem terheli az adott fogadó
intézményt
ha a projekt arányaiban költséghatékony
ha kis létszámú alkotói és közreműködői csapattal valósul meg
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A pályázott projektek területi hatálya Magyarország, megvalósulásának időbeli hatálya: 2012. május
1 – 2013. június 30.
A pályázók köre: A felhívásra az alábbi kategóriákba tartozó szervezetek pályázhatnak:
•
•
•

non-profit szervezet (egyesület, alapítvány, non-profit kft.)
költségvetési szerv és intézménye (helyi önkormányzat, költségvetési szerv)
gazdasági társaság (kft., bt.)

A projektek elbírálásánál, az értékelési szempontrendszer alapján a szervezet tekintetében előnyt
jelent:
ha a pályázónak van már ezen a szakterületen felmutatható gyakorlata és referenciája az elmúlt
években
ha a pályázó szervezet regisztrált előadóművészeti szervezet
ha a pályázó szervezet tagja a Független Előadó-művészeti Szövetségnek
A pályázat formai követelményei, benyújtása:
Pályázni kizárólag a pályázati adatlap benyújtásával lehet. Az adatlapot a
http://www.fugeprodukcio.hu/hu/aktualis-palyazatok-es-projektek oldalról lehet letölteni. A
pályázatot egy aláírt eredeti kinyomtatott példányban és elektronikus úton e-mailben kell
megküldeni:
az aláírt példányt személyesen hétfőtől péntekig 12.00 – 18.00 óra között a FÜGE Irodában (11. ker.,
Kőrösy J. u. 17. – a Mu Színház mellett) lehet leadni zárt borítékban, a borítékra írják rá: „Tantermi
Színházi Projekt” vagy postai úton a FÜGE Khe. 1518 Budapest Pf. 61. címre. az elektronikus példányt
a fugeprodukcio@gmail.com e-mail címre kell elküldeni „Tantermi Színházi Projekt” tárgyszóval
A nyomtatott példányt e-mailben és személyesen legkésőbb 2012. február 17. péntek 18.00
óráig lehet leadni, postán e nap éjfélig lehet feladni!
A pályázat elbírálása: A pályázatokat felkért szakmai kuratórium bírálja el, a kurátorok által
kiválasztott legértékesebb projektek meghívást kapnak a 2012. tavaszán a Mu Színházban
megrendezésre kerülő Tantermi Színházi Szemlére. A Szemlén a kuratórium által kiválasztott
projektek anyagi támogatásban részesülnek.
A teljes projekt rendelkezésére álló pénzügyi keret: 20.000.000 Ft
Egy-egy pályázó által a projekt keretében elnyerhető összeg: 1.000.000 - 5.000.000 Ft. A Tantermi
Színházi Szemle alkalmat teremt arra, hogy ennek a Magyarországon egyelőre kevéssé ismert
színházi irányzatnak legjelesebbjei bemutatkozhassanak a szélesebb szakmai nyilvánosság előtt.
További információ és bővebb felvilágosítás: Kulcsár Viktória, e-mail:
kulcsarviktoria@fugeprodukcio.hu
A pályázat forrása:
http://www.fugeprodukcio.hu/hu/aktualis-palyazatok-es-projektek/372-tantermi-színházi-projekt-2012
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I.4.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.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.
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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.
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
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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.
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.
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
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- 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
- 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
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II. Pályázatok pedagógusok számára
Új kiírások!

II.1.„Pihenő gondoskodás” szociális gyermekvédelmi és gyermekjóléti
intézmények munkavállalói részére
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2011. évi pályázatai
http://www.mnua.hu/palyazat_temp.php?id=vege
Azon belföldi illetőségű magánszemély, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását
megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint - aki a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1-2. sz. melléklete által felsorolt
munkakörök valamelyikében foglalkoztatott.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek a pályázat beadását megelőző havi járulékalapot
képező bruttó keresete nem haladta meg a 150.000 Ft-ot és más adóköteles jövedelemmel nem
rendelkezik. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat
A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 16. – 2012. február 29.
A pályázat további részletei :
http://www.mnua.hu/pdf/2012_pihenogondoskodas.pdf

Folyamatban lévő pályázatok

II.2.„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.
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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
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 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=790
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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
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
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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.
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/content/index.php?page_id=937

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
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Panoráma sorozat Természetismeret 5.
Panoráma sorozat Földrajz 7.
Panoráma sorozat Biológia 7.
Panoráma sorozat Fizika 7.
Panoráma sorozat Kémia 7.
Matematika körülöttünk 5.
KÖZÉPISKOLA
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
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III. Pályázatok diákok számára
Új kiírások!

III.1. A Snétberger központ újra várja a zenei tehetségeket
A 2012-es tanév meghallgatásait 2012. február 10. és 16. között tartjuk. A tervezett
helyszínek a következők: Budapest, Salgótarján, Tornalja (Szlovákia), Miskolc,
Sátoraljaújhely, Berettyóújfalu, Debrecen, Kecskemét, Szeged, Mohács, Zalaegerszeg,
Kaposvár, Pápa. A meghallgatások pontos helyszín- és időpont listáját hamarosan
közzétesszük.
Ha szeretsz zenélni, gitáron (klasszikus, jazz, basszus), bőgőn, csellón, hegedűn, cimbalmon,
zongorán, ütős (pl. dob, percussion, darbuka) vagy fúvós (pl. klarinét, trombita, szaxofon)
hangszeren játszol, ha jazz-re, világzenére és klasszikus zenére is nyitott 12-20 éves fiatal vagy, és
szeretnél központunkban tanulni, várjuk jelentkezésedet a Snétberger Zenei Tehetség Központ
tehetséggondozó programjára.
Ha első alkalommal szeretnél részt venni a meghallgatáson, akkor jelentkezésedet várjuk és
szeretettel fogadjuk az info@snetbergerkozpont.hu e-mail címen, a lent megtalálható űrlap
segítségével, vagy akár levélben. Örülünk, ha a személyes adataid mellett videofelvételt (vagy
hanganyagot) is küldesz magadról, amelyen kíséret nélkül zenélsz. Ezt akár mobiltelefonnal is
rögzítheted, nem a felvétel minősége számít.
Ezt követően munkatársaink felveszik veled a kapcsolatot. A most jelentkezők a jövő évi, 2012 nyarán
induló kurzusunkra nyerhetnek felvételt.
A képzés menete
A 60 legtehetségesebb fiú és lány Felsőörsön (Veszprém megyében, a Balatontól 3 km-re) tanulhat
2012 nyarától 6 héten át, majd ősszel és tavasszal 3 hétig. A központban tizenkét héten át zenei,
művészeti órákat, angol nyelvi, számítógépes ismereteket, munkavállalással kapcsolatos képzéseket
és roma kultúrismereti órákat tartunk, emellett minden tanulóval külön-külön is foglalkoznak
mentoraink. Tanáraink lesznek olyan hazai világhírű művészek, mint Snétberger Ferenc, László Attila,
Oláh Kálmán, Szakcsi Lakatos Béla, és olyan kiváló nemzetközi vendégelőadók, mint Paolo Vinaccia,
Tony Lakatos vagy Roby Lakatos.
A képzés a „normál” általános vagy középiskolai tanulmányok mellett is elvégezhető, tehát nem kell
évet halasztani. Minden tanulónk iskolájával, családjával kapcsolatot fogunk tartani, és amiben
szükséges, segítünk; így többek között az iskolai és szakollégiumi órákra való felkészülésben és a
Felsőörsre való eljutásban is (ennek költségét térítjük).
A képzés a tanulók számára ingyenes, mivel a költségeket az iskola fenntartója, a Camp Europe
Felsőörs Közhasznú Kft. vállalja. Napi teljes ellátást, azaz étkezést és szállást (2-4 fős fürdőszobás
szobákban) biztosítunk minden tanulónknak.
Hétköznapokon tanítás után és hétvégén szabadidős programokon (sport és kulturális
programokon, kirándulásokon) vehetnek részt a diákok – szintén ingyenesen. Emellett számos
fellépést is szervezünk számukra. A központban korszerű tantermek, hangszerekkel felszerelt
próbatermek, számítástechnikai oktatóterem, 130 fős koncertterem és sportpályák biztosítják azt,
hogy a diákok a legjobb körülmények között tanulhassanak.
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Ha idén mégsem nyersz felvételt, ne keseredj el, légy kitartó, mert a felvételit minden évben újra
meghirdetjük.
http://www.campeurope.hu/jelentkezz_diaknak

III.2. Így élünk mi – A digitális bennszülöttek mindennapjai
Digitális Nemzedék Konferencia pályázata diákoknak! Nevezés: 3 fős, általános iskolás vagy
középiskolás csapatok jelentkezését várjuk egy-egy videóval. A pályaműveket kérjük YouTube-ra
feltölteni (nyilvánosan vagy a link birtokában bárki számára elérhető módon).
A videó elérhetőségét, azaz a linket és a nevezési adatokat a toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu címre
lehet elküldeni :Tárgy: Így élünk mi – A digitális bennszülöttek mindennapjai
Nevezési adatok: Csapattagok neve, iskolája, osztálya, email címe, segítő tanár neve, email címe.
Terjedelem: min 1 perc, max. 3 perc
Határidő: 2012. február
Díjazás: 1. helyezett: Csillebérci Kalandpálya belépők, illetve értékes könyvek
2. helyezett: Csillebérci Kalandpálya belépők
3. helyezett: Prizma filmművészeti folyóirat egy példánya (A gyermekfilm félelmetes világa c.)
A pályázat forrása:
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1017

III.3 HTML5 játékprogram író verseny – középiskolásoknak
A html5jatekok.hu az alábbi, HTML5 játékprogramíró versenyt hirdeti meg középiskolás
diákok számára, amellyel azt a célt tűztük ki, hogy segítsük a gazdag, HTML5 alkalmazás
fejlesztés kultúrájának elterjedését hazánkban.
A verseny során a szakmailag legjobb három játékot, a Facebook-on legnépszerűbb játékot, és a
legtöbb versenyző diákot ajánló tanárt értékes tárgynyereménnyel jutalmazzuk. Bővebb
információkért olvasd el a Nyeremények szekciót.
A verseny feltételei:
•
•

•

A versenyen részt vehet bármely, 2011. novemberében nappali tagozatos, magyarul tudó
középiskolás diák (beleértve a határon túli magyar középiskolákat is).
A feladat: egy működőképes, legalább 1 játszható pályát tartalmazó játék készítése HTML5ben és annak publikálása a http://html5jatekok.hu oldalon, NJSZT kategória alatt.
Technológiai feltételek lentebb találhatóak!
Beadási határidő: 2012.02.15.
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Nyeremények:
•
•
•

Egy négytagú zsűri a beérkezett pályamunkákból az általa legjobbnak ítélt három játékot
egy-egy Nokia Lumia 710-es készülékkel jutalmazza (feltételeket lentebb találsz).
A html5jatekok oldalra beküldött játékok közül a legtöbb Facebook Like-ot kapó egy XBOX360 játékkonzolt kap Kinecttel.
Az a középiskolai tanár, akinek a legtöbb diákja publikál érvényes, és az oldal szabályainak
megfelelő játékot a http://html5jatekok.hu oldalra egy Nokia Lumia 800-as készüléket
kap.

Diák vagyok, hogyan versenyezzek:
1. Kérj egy ingyenes fejlesztőeszközt a mic (kukac) microsoft (pont) hu e-mail címen
(amennyiben Visual Studio-ban akarod elkészíteni a játékodat).
2. Töltsd le a HTML5 fejlesztői indulókészletet az alábbi címről (az 53. oldaltól kezdődik a
HTML5 rész): Internet Explorer 9 a zsebben.pdf
3. Olvasd el a html5jatekok.hu oldalon lévő példaalkalmazás fejlesztésének leírását.
4. Fejleszd le a saját játékodat, ami megfelel a Technológiai feltételek szekcióban leírtaknak.
(minél hamarabb fejleszted le a játékodat, annál nagyobb esélye van, hogy a legtöbb
Facebook like-ot kapja)
5. Publikáld az alkalmazásodat a http://html5jatekok.hu oldalon 2012.01.30-ig. (ne felejtsd el
megnevezni azt a tanárodat, akitől hallottál a versenyről: ennek módjáról a Technológiai
feltételek szekcióban tájékozódhatsz.)
6. A publikáláskor az NJSZT kategóriába nevezd a játékodat, mert csak így startolhatsz rá a
nyereményekre.
7. A publikált játékodat népszerűsítsd a Facebook-on, hogy minél több Like-ot kapjon.
Tanár vagyok, hogyan tudok versenyzőt ajánlani:
•

•

Amikor a diák közzéteszi a játékát a http://html5jatekok.hu oldalon, akkor a beküldendő .zip
fájlban meg kell adnia az Ön nevét és email címét. Kérem ügyeljen arra, hogy minden Ön
által értesített diák ezt megtegye.
Az a középiskolai tanár, akinek a legtöbb diákja publikál érvényes, és az oldal szabályainak
megfelelő játékot a http://html5jatekok.hu oldalra egy Nokia Lumia 800-as készüléket kap

A pályázat forrása:
https://devportal.hu/content/html5jatekokkozepiskolasoknak.aspx

III.4. Ottlik Géza jubileumi pályázat
Város Önkormányzata és a Jurisich Miklós Gimnázium Ottlik Géza születésének századik
évfordulója alkalmából, rá emlékezve film- és irodalmi pályázatot hirdet középiskolások
részére.
Kőszeg Város Önkormányzata és a Jurisich Miklós Gimnázium Ottlik Géza születésének századik
évfordulója alkalmából, rá emlékezve film- és irodalmi pályázatot hirdet középiskolások részére.
Pályázati feltételek: A pályázaton részt vehet minden középiskolás diák /14-20 év/
a. Filmetűd készítése
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A pályázóktól Ottlik Géza Iskola a határon című regényétől inspirált videó munkák /filmetűdök/
elkészítését várjuk, melyek a műből vett valamely erős motívum /pl. fekete kéz a falon, sapkák a
fogason, sűrű köd ébresztőkor, stb./ felhasználásával, kifejtésével ragadják meg a regény sajátos
atmoszféráját. Hossza minimum 2 perc, maximum 10 perc lehet.
b. Dokumentumfilm készítése
A dokumentumfilm a mai Kőszeg és az Iskola a határon című regényben szereplő katonai alreáliskola
és környezetének bizonyítható megfeleléseit és kapcsolódási pontjait dolgozza fel tetszőleges
dokumentumfilmes formában. Hossza minimum 5 perc, maximum 20 perc lehet.
A pályamunkákat DVD formátumban (mpeg2) kérjük♣ beküldeni.
Minden alkotáshoz kérünk leadni egy rövid szinopszist♣ is.
c. Ottlik Géza : Iskola a határon című regényéhez kapcsolódó vers, tanulmány, esszé, novella.
Terjedelme: prózai alkotásoknál maximum 10 A/4-es oldal 14-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel
• Egy pályázó több művel is jelentkezhet.
• Nevezési díj nincs.
A pályázat jeligés, az alkotók nevét, címét, elérhetőségét zárt borítékban kérjük az alkotásokhoz
mellékelni. Kérjük, hogy a pályázók egy, jól olvasható példányban postán küldjék el munkáikat, és a
borítékra kívülről írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így pl.: „esszépályázat”, „prózapályázat”
vagy „tanulmány-pályázat”).
A pályázatokat a következő címre várjuk: Jurisich Mikós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
9730, Kőszeg, Hunyadi János u. 10.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. március 31.
Eredményhirdetés: 2012. május 11. / Ottlik Géza születésének 100. évfordulója kapcsán rendezett
ünnepségsorozat keretében/
Díjazás: A zsűri film-és irodalom kategóriában 3-3 díjat és 1-1 különdíjat oszt ki.
Különdíjban részesülnek az Arany János Tehetséggondozó Program legjobb pályázói.
Ezenkívül a legjobb pályázatot beküldők megkapják Ottlik Géza : Iskola a határon című regényének
egy-egy példányát, és az író életéről és munkásságáról szóló tanulmánykötetet a Savaria University
Press kiadásában. A díjazottak munkái felkerülnek a www.ottlik100.hu weboldalra.
A pályázat részletei:
http://www.koszeg.hu/aktualis/hirek/content.php?id=7547

III.5. Az olimpia diákszemmel - rajzpályázat
A világ legrangosabb sporteseménye 2012-ben a XXX. Nyári Olimpiai Játékok. Az ötkarikás
versenyeket Londonban, 1908 és 1948 után harmadik alkalommal rendezik meg. Az újkori olimpiai
játékok sora - az ókori olimpiák mintájára, 1503 év elteltével - Pierre de Coubertin ötlete alapján
1896-ban Athénban kezdődött. Az eseménysorozatot 1920-ig csak nyáron rendezték, az első téli
olimpiának 1924-ben Chamonix adott otthont. 1960 óta minden nyári olimpia után rendeznek
paralimpiát. 2010-től Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon és 2012-től Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon
mérhetik össze tudásukat a fiatal sportolók.
Az olimpiai játékok latin jelmondata: „Citius, Altius, Fortius", jelentése „Gyorsabban, Magasabbra,
Erősebben". Coubertin elképzeléseit az olimpiai eskü fejezi ki legjobban: „A legfontosabb dolog az
olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez: nem a diadal, az
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igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem, hogy küzdj jól."
A British Council, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a B55 Galériával és a Csodalámpa Alapítvánnyal
közösen arra ösztönzi a diákokat, hogy egy képzőművészeti alkotáson keresztül mutassák meg, mit
gondolnak az olimpiai játékokról. A pályázat 12 és 18 év közötti fiatalok számára biztosít lehetőséget
arra, hogy megjelenítsék az olimpiai játékokkal kapcsolatos gondolataikat, és megmutassák
tehetségüket, kreativitásukat.
A nyertes munkákat szakmai zsűri választja ki a beérkezett pályaművek közül. A zsűri tagjai:
- Halmi-Horváth István és Bánki Ákos, a B55 Galériát képviselő képzőművészek,
- Simon Andrea, a British Council igazgatóhelyettese,
- Dr. Jakabházyné Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára és
- Felkai Márta a Csodalámpa Alapítvány kommunikációs vezetője.
A PÁLYÁZAT TÁRGYA: "Olimpiai játékok"
RÉSZTVEVŐK:
- 12-14 éves diákok (Kategória I.)
- 15-18 éves diákok (Kategória II.)
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
1. A pályázati mű mérete: A3-es méretű papírra (29,7 cm x 42 cm)
2. A pályamű tetszés szerint választott technikával készület.
3. A pályázati mű nem tartalmazhat írásos elemet: szavakat, mondatokat. Nem ábrázolhatja konkrét
személy, cég vagy márka nevét.
4. Más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA:
1. A pályamű fotó formájában (maximum 3MB) továbbítható a csilla.ruman@britishcouncil.hue-mail
címre a pályázó adataival: a) név, b) életkor, c) telefonszám és e-mail cím, d) szülő neve és
telefonszáma, e) a mű címe és hogy f) milyen technikával készült az alkotás.
2. Kérjük, hogy a pályázók az eredeti alkotást kifogástalan állapotban őrizzék meg a kiállításra.
3. Egy pályázó csak egy művel pályázhat.
HATÁRIDŐ:A pályaművek beküldési határideje: 2012. február 25.
DÍJAZÁS:
I. Kategória (12-14 évesek)
II. Kategória (15-18 évesek)
Az első helyezett díja egy-egy digitális fényképezőgép, a második helyezett díja egy- egy iPod
shuffle, a harmadik helyezett díja pedig egy- egy angol nyelvű képzőművészeti könyv.
A zsűri által kiválasztott hat pályamű részesül díjazásban. A nyertes alkotások és a pályázatra
beküldött, a zsűri által kiválasztott, de nem díjazott művek a nyár folyamán a Sportmúzeumban és a
B55 Galériában kerülnek kiállításra.
KÉRDÉSEK:
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések Ruman Csillának, a csilla.ruman@britishcouncil.hu email címre továbbíthatók.
A pályázat részletei:
http://www.eurodesk.hu/hirek/8226
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III.6. Mozdulj ránk!

A Közép-Európa Táncszínház pályázatot hirdet 16 és 25 év közötti fiatalok számára. A
pályázat témája a TÁNC, ami sokak szerint csak mozgás, másoknak kikapcsolódás, van, akinek
művészet, van, akinek maga a szépség, és olyan is akad, akinek kapcsolat a kozmikus
energiákkal.
Arra kérünk, hogy rajzold, fényképezd, fesd vagy filmezd le nekünk, hogy mit is jelent Neked a TÁNC.
Bármilyen képzőművészeti technikával dolgozhatsz, egy megkötés van: egy pályázó maximum
három művel pályázhat, mely lehet kép (fotó, grafika, festmény, kollázs stb.) és – legfeljebb 2 perces
bármilyen technikával rögzített – film. A digitális technikával készült pályaműveket elküldheted
elektronikus úton vagy DVD-re írva.
A képeket, filmeket a neveddel és elérhetőségeddel együtt elküldheted a tanc.palyazat@gmail.com
címre, vagy munkanapokon 10 és 17 óra között személyesen is leadhatod a Közép-Európa
Táncszínházban (1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.) A táncosokból, koreográfusokból, film- és
fotóművészekből álló zsűri a legjobb három alkotás készítőjét az alábbi díjakkal jutalmazza:
Díjak:
I. díj: 5 alkalmas bérlet 2 fő részére a KET előadásaira, valamint egy fotóművész dedikált táncfotója
II. díj: 3 alkalmas bérlet 2 fő részére a KET előadásaira III. díj: 2 tiszteletjegy egy szabadon választott
KET előadásra
Különdíj: A különdíjat az a pályamű nyeri el, ami a Facebook oldalunk
( http://www.facebook.com/kozepeuropa) látogatói szerint a legnépszerűbb, vagyis, ami az
eredményhirdetésig a legtöbb lájkot kapja. A különdíj egy dedikált Kunert Péter CD (több
előadásunk zeneszerzője) és egy nap kulisszajárás a Közép-Európa Táncszínházban (tréning és
próbanézés, színháztechnikai titkok, élet a színfalak mögött). A legjobb alkotásokból kiállítás készül,
valamint a Közép-Európa Táncszínház marketinganyagaiba is belekerülhetnek.
Pályázati határidő: 2012. január 31. 24:00
A pályázat további részletei:
http://www.cedt.hu/index.php?lang=hu&page=hir&id=60

Folyamatban lévő pályázatok

III.7. Jó tanuló, jó sportoló pályázat - 2011
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága a Sportért Felelős
Államtitkárság közreműködésével, a korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is
pályázatot ír ki a „Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” cím elnyerésére.
A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti
Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség és a
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége.
A pályázat célja:
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−
−
−
−
−

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

A pályázók köre: Minden a köz- és felsőoktatásban tanuló diák és hallgató, aki a pályázati kiírásban
felsorolt kritériumoknak megfelel. A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok
szerint részesülnek elismerésben:
III. kcs. 1998-1999-ben születettek
IV. kcs. 1996-1997-ben születettek
V. kcs. 1994-1995-ben születettek
VI. kcs. 1991-1992-1993-ban születettek
(Kivétel az atlétika sportág, ahol 1992-1993-ban születettek)
VII. kcs. 2010/2011-es tanévben felsőoktatási intézmények hallgatói.
A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános
szabályai alapján történt. Az oktatási intézmény igazgatója által aláírt pályázatot vagy a
diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.
A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2010/2011-es tanévben:
•
•
•
•

a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között hazai versenyen eredményesen szerepeltek.

A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyeredmények
értékelhetők.
− Magyar Diáksport Szövetség,
− Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség,
− Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége,
− Országos Sportági Szövetségek.
A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt
sportágak nevezését fogadjuk el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a
Nemzeti Sportszövetség honlapján (www.nssz.hu).
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.
A pályázatok elbírálása:
•

•

A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felkért független szakemberekből álló
Értékelő Bizottság bírálja el. A döntés meghozatalánál egy hazai és amennyiben a pályázó
rendelkezik ilyennel (kivétel a III. és IV. korcsoport), egy nemzetközi verseny eredményeit
veszi figyelembe. A III. és IV. korcsoport esetében a bírálóbizottság nemzetközi eredményt nem
vehet figyelembe!
Minden pályázó (kivétel a III. és IV. korcsoport) egy hazai és egy nemzetközi eredményt
jelölhet meg a pályázati adatlapon. Abban az esetben, ha egy pályázó több sportágban is
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•
•

•
•
•

•

kiemelkedő eredményt ért el úgy maximum 3, külön-külön más sportágban elért eredményt
tűntethet fel. Az ilyen pályázó esetén, a második illetve harmadik sportágban elért eredmény
után, a lenti táblázatban szereplő pontszámok, ezen eredmények után is beszámításra kerülnek.
A bírálók kizárólag a fent jelzett országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített
eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem
befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
Az értékelés során az értékelő bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe:
Világbajnokság, Európa-bajnokság, Universiade, Főiskolai Világbajnokság, Középiskolai
Világbajnokság (ISF), Világkupa, AGFIS Világjátékok, (nemzetközi verseny kategória), hazai
versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB,
Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi
figyelembe!
A bírálók csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség
által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságok
eredményeit értékelik.
Pályázat bírálata során a bizottság plusz 200 ponttal jutalmazza az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért olyan eredményeket, melyek a felsőoktatási felvételi
esetén a felvételi eljárás során plusz pontokat érnek.
A pályázat bírálata során szintén plusz 200 ponttal jutalmazza a bíráló bizottság azt a pályázót,
aki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által támogatott tanulmányi versenyen az első 15 helyezés
valamelyikét
elnyerte.
E
versenyek
listája
megtalálható
a
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/programok/tanulmanyi-versenyek-2010-2011 weblapon.
A pályázat bírálata során az olyan sportágak esetén, melyekben egyéni cím elnyerésére nincs
lehetőség (csapatsportok), a bírálok, a sporteredmény esetén a lenti táblázatban szereplő
pontok másfélszeresével számolnak.

A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31.
„A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2011.” cím díjátadó ünnepsége,
2012 márciusában kerül megrendezésre.
Egyéb információk: A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információkért, valamint
szakmai jellegű információkért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban Sarinay Zoltán referenshez
lehet fordulni a +36-1-795-4235-ös telefonszámon (munkanapokon 8.30 – 12.00 illetve 14.00 – 16.00
óra között, pénteken 8-14 óráig.).
A kiírás részletei:
http://www.kormany.hu/download/e/dc/60000/J%C3%B3%20tanul%C3%B3%20j%C3%B3%20sportol%C3%B3%20palyazatki%C3%ADras.doc

III.8. Az Artbike projekt képzőművészeti pályázatot indít Kerekezz,
keretezz! címmel.
A pályázat témája a kerékpáros szubkultúra és biciklis életforma bemutatása. A pályázatra
elsősorban festményeket várunk, de lehetőség van grafika, digitális és iparművészeti
alkotások beküldésére is. A pályázat célja a kerékpározás és művészet határainak
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összemosása, a kerékpáros művészet bemutatása, annak népszerűsítése, valamint a közönség
és az új generációs művészek kapcsolatának élénkítése mellett egy sikeres bemutató
megvalósítása.
A legjobbnak ítélt alkotások egy széles körben reklámozott, jelentős médiatámogatottságú esemény
keretei között bemutatásra kerülnek Budapesten 2012 februárjában.
A pályázatra tetszőleges technikával készült festmények, grafikák és digitális alkotások nevezhetők,
viszont a bemutató eseményen előnyt élveznek a festmények. Az Artbike pályázatára jelentkezni az
alkotásról készült és a megadott e-mail címre elküldött jó minőségű fényképpel lehet, amelyhez
csatolni kell az alkotás adatait (technika, méret, stb.). Egy alkotótól maximum 3 pályamű nevezhető.
A
A

pályaművek
elkészítésének
és
beküldésének
határideje:
2012.
január
31.
bemutatóra meghívást nyert pályaművek alkotóit 2012. február 5-ig értesítjük.

A beérkezett alkotásokat a kiállítás után az Artbike honlapján és Facebook csoportjában bemutatjuk.
A pályamunkákat e-mailben az artbikeprojekt@gmail.com címre várjuk.
A kiírás részletei:
http://artbike.blog.hu/2011/12/08/artbike_kepzomuveszeti_palyazat

III. 9. A magyar tricolor tizenkét hónapja
Pályázati felhívás 2013-ra
A New York-i Hungarian TV karöltve az 56Lángja Alapítvánnyal (www.56Langja.com ) nyílt
fotópályázatot hirdet ,,A magyar trikolór tizenkét hónapja” címmel. A pályázat célja: egy
2013. évi falinaptár összeállítása.
A díjkiosztásra Budapesten, 2012. őszén kerül sor. A pályázatra nemzeti színeinket legkülönbözőbb,
legmeghökkentőbb összefüggésekben ábrázoló fotókat, műveket várunk. A fotókon a négy
évszakban megjelenő nemzeti zászlónk témakörén túl, a trikolór egyéb előfordulási formái is
szerepelhetnek. Egy nemzetközi sporteseményen arcra festett piros-fehér zöldtől, a pályázók
látóterében megjelenő nemzeti színeink bármilyen formában fellelhető módozata alkalmas a
nevezésre.
Beküldési határidő: 2012. május 10. A határidő után érkező fotókat automatikusan a következő évi
pályázat nevezőiként iktatjuk. A pályaműveket digitális formában a MagyarTrikolor@yahoo.com
címre kérjük beküldeni, *.jpg formátumban, A/4-es nagyításra alkalmas felbontásban. A nem digitális
alapú munkákat digitális másolat formában várjuk a zsűrizésre. A pályamunkákat rangos zsűri bírálja
el, amelynek elnöke Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas operatőr. Az első három helyezett értékes
díjakban részesül.
Külön dijak várják a 18 év alatti diákpályázókat.
A pályaművekhez kérjük, csatolja az alkotó nevét, születési dátumát és elérhetőségi adatait, valamint
a fotó készítéséhez használt fényképezőgép márkáját és típusát. A beküldött pályaművek tartalmi és
szerzői jogi felelőssége a szerzőt terheli. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
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beérkező alkotásokat a kiadandó naptárban, valamint egyéb kiadványokban - a szerzői jogok
tiszteletben tartásával (az alkotó nevének feltüntetésével) - térítés nélkül használhassa.
A pályázat részletei:
http://magyartrikolor-diakpalyazat.medianewsonline.com/2012/pages/palyazat-2013-ra.html

Folyamatban lévő pályázatok

III.10.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 2010ben 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,
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)
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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.11. 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, 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.
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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.12. 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.
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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
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.13. 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
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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.14.45. 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. A kiállítás ünnepélyes megnyitója és a díjak
kiosztása: 2012. április 4. 11.00 óra
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

II.15. 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.
KATEDRA ONLINE PÁLYÁZATFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft www.o2media.hu 2012. január 16.

32

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.
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

KATEDRA ONLINE PÁLYÁZATFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft www.o2media.hu 2012. január 16.

33

Részletes kiírás:
http://www.apaczai.hu/static/apaczai-dij-a-tehetseges-8-evfolyamosoknak

III.16. „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.17.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.
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
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III.18.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

IV. Pályázat közösségeknek
Új kiírások!

IV. 1 „Élmény együtt” a nagycsaládosok részére
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2011. évi pályázatai
http://www.mnua.hu/palyazat_temp.php?id=vege
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Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű magánszemély, aki munkavállalónak minősül és a pályázat
beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a
családjában a pályázat beadását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem a nettó 100.000 Ftot nem haladta meg, továbbá három vagy több – 18. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be
nem töltött – gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint
aki a fenti adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja. A pályázat keretében egy adatlapon egy
fő pályázhat.
A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: Munkáltatói igazolás, továbbá Nyilatkozat a család
egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amelyek kizárólag az Alapítvány által kiadott
formanyomtatványokon nyújthatók be.
Támogatás összege: A pályázó szülő (munkavállaló) részére 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást
biztosítunk, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti
gyermekek részére az Alapítvány gyermekenként 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít,
5.000 Ft önrész megfizetése esetén.
Pályázati határidő: 2012. január 31. 24:00
Eredményhirdetés: 2012. február 18. 18.00
A pályázat további részletei:
http://www.mnua.hu/pdf/2012_elmenyegyutt.pdf

Folyamatban lévő pályázatok

IV.2. Nemzeti Tankönyvkiadó Osztályfotó pályázat
Melyik osztály a legkreatívabb? Kik csinálták az eddigi legjobb osztályképet? December 15-én
indult új Facebook játékunk, amellyel értékes nyereményekhez lehet jutni, csak egy ügyes
fotó kell az osztályodról.
Nevezési feltételek:
- bármely a nevezés napján tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló Facebook felhasználó a PTK
korlátozottan cselekvőképes, és cselekvőképtelen személyekre vonatkozó rendelkezéseinek
maradéktalan betartásával, azaz 14 év alatti személy nevében kizárólag törvényes képviselője
nevezhet. 18 év alatti személy kizárólag a törvényes képviselője hozzájárulásával nevezhet, 18
életévet betöltött személy önállóan nevezhet (a továbbiakban versenyző),
- magyar állampolgárság,
- a versenyző, versenyzők az osztályukról készült képet töltenek fel, kijelentik, hogy a feltöltött kép, a
versenyző tulajdonában lévő fotó,
- a versenyben 2 kategóriában tölthetők fel képek: 1‐6. évfolyam, 7‐12 évfolyamos osztályképek
- a versenyző felelős azért, hogy a képen szereplő személyek nem ellenzik a versenyben való
részvételt,
- a verseny ideje alatt, illetve az eredményhirdetés végéig a versenyző érvényes regisztrációval
rendelkezik a facebook.com közösségi oldalon, valamint tagja a Nemzeti Tankönyvkiadó rajongói
Facebook oldalnak.
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Nevezés: Saját magát, és osztályát ábrázoló fotó feltöltése az erre a célra létrehozott külön
alkalmazásban, a településnek, az iskola nevének, az évfolyam és osztály pontos megadása, esetleg a
fotóhoz rövid komment írása, valamint a nevezéshez és az eredményhirdetéshez szükséges
személyes adatok megadása. Nevezési díj nincs!
A jelentkezések beérkezési határideje: 2011. december 15. ‐ 2012. február 15.
Egyéb feltételek:
- A képen nem lehet reklámfelirat (kivéve a fotós neve).
- A feltöltés után a nevezést visszavonni, a képet cserélni vagy töröltetni közvetlenül a Nemzeti
Tankönyvkiadó útján lehetséges. Törlési igényt a marketing@ntk.hu e‐mail címre kérjük eljuttatni.

Fotók:
- A fotók lehetnek amatőr vagy profi képek, lehetnek régebbiek is. Egy a lényeg, az osztály még most
is együtt legyen.
- A versenyzőnek rendelkeznie kell a feltöltött kép tulajdonjogával, illetve a szerzői joggal rendelkező
személytől rendelkezik olyan felhatalmazással, mely a szerzői jogvédelem alatt álló kép ilyen irányú
felhasználását lehetővé teszi.
- A versenyző tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött fotókon szereplő személyek hozzájárulását a
képmásuk nyilvánosságra hozatalához, és annak jelen verseny során történő felhasználásához neki
kell megszerezni, versenyző olyan képet nem tölthet fel melyre minden azon szereplő személy
beleegyezését nem szerezte meg.
- A versenyző tudomásul veszi azt, hogy amennyiben a képek nyilvánosságra hozatalát követően a
játék szervezője tudomására jut, hogy a benevezett kép nem a versenyzőt/versenyzőket ábrázolja,
mások jogát sérti, vagy annak internetes megjelenése ellen a szerzői jogokkal rendelkező személy
tiltakozik, a képet a szervező haladéktalanul törli és a szabályt szegő versenyzőt kizárja a versenyből.
Szervezőt nem terheli felelősség abból eredő károkért, hogy a versenyző nem tartja tiszteletben
mások személyiségi, szerzői jogait, illetve hogy a fenti rendelkezéseket megsérti.
A verseny lebonyolítása:
- A jelentkezésed átnézése után kollégáink publikálják a képed (ezt 24 óra alatt megtesszük) és ezt
követően kezdődhet a szavazatokért és a díjakért való versengés.
- A verseny végeredménye a kapott szavazatok alapján alakul ki.
- A két kategóriába feltöltött képeknél a 3‐3 legtöbb szavazatot kapó versenyző (és annak osztálya)
kerül díjazásra!
Szavazás:
- A szavazás a képek mellett található Szavazok! gomb megnyomásával történik. A versenyben
kizárólag a 2011. december 15. ‐ 2012. február 15. között leadott szavazatok vesznek részt.
- Szavazni a Nemzeti Tankönyvkiadó Facebook oldalának elérése után, a játék alkalmazásban lehet.
- Egy ember több képre is szavazhat. A versenyben szavazóként az vehet részt, aki az alábbi együttes
feltételeknek eleget tesz:
- természetes, valós személy,
- a verseny ideje alatt érvényes regisztrációval rendelkezik a Facebook.com közösségi oldalon,
valamint tagja a Nemzeti Tankönyvkiadó rajongói Facebook oldalnak.
A verseny időtartama:
- A képeket beküldeni 2011. december 15. ‐ 2012. február 15‐ig lehet.
- A verseny 2012. február 15. 24:00 óráig tart.
- Eredményhirdetés: 2012. február 17‐én.
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Az ajándék ismertetése:
1–6. évfolyam:
I. Osztálykirándulás szervezése 80 ezer Ft‐ig. Ti kiválasztjátok hová szeretnétek menni, mi
megszervezzük a kirándulást: megvásároljuk a belépőket, vagy biztosítjuk a kiránduláshoz szükséges
buszt.
II. Belépő az osztály részére az általatok választott vadasparkba vagy állatkertbe 50 ezer Ft‐ig. Ti
kiválasztjátok hová szeretnétek menni, mi megszervezzük: megvesszük a jegyeket, és eljuttatjuk
hozzátok.
III. NTK‐s könyvcsomag 30 ezer Ft értékben.
7–12. évfolyam:
I. Osztálykirándulás szervezése 80 ezer Ft‐ig. Ti kiválasztjátok hová szeretnétek menni, mi
megszervezzük a kirándulást: megvásároljuk a belépőket (legyen akár a Kalandpark vagy az
Aquaréna), vagy biztosítjuk a kiránduláshoz szükséges buszt.
II. IMAX jegyek egy választott előadásra 50 ezer Ft‐ig.
III. NTK‐s könyvcsomag 30 ezer Ft értékben.
A díjakat a verseny nyertesei és azok osztálya kapják. A díjak pénzre nem válthatóak át! De Nemzeti
Tankönyvkiadós kiadványokra minden esetben becserélhetők.
A díjak beváltásának határideje: a tanév vége, legkésőbb 2012. június 30.
A nyertes versenyző hozzájárul, hogy nevét a szervező online fórumain közzé tegye.
Pályázat a Facebook-on
http://www.facebook.com/NemzetiTankonyvkiado?sk=app_213595998713602
A pályázat forrása:
http://www.ntk.hu/tartalom/list/50527200

IV.3. 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.

KATEDRA ONLINE PÁLYÁZATFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft www.o2media.hu 2012. január 16.

38

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
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.4.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
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•

•
•

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

V. Pályázat legkisebbeknek
Új kiírások!

V.1. Kapcsolatban a természettel nemzetközi rajzpályázat
A Bayer és az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) nemzetközi rajzpályázatot hirdet
gyermekek számára, ahol bemutathatják környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseiket
az élet különböző területein.
A rajzoknak és festményeknek a következő kérdésre kell választ adniuk: „Mi az, ami nem tetszik és
elszomorít téged a környezeted: a közösségek, városok, erdők, óceánok és a levegő állapotával
kapcsolatban?” Ezen belül pedig különösen arra a kérdésre: „Milyen változásokat látnál szívesen a
környezetvédelemben ezeken a területeken?”
A nevezés ingyenes. A pályázat győztese részt vehet a TUNZA Nemzetközi Gyermekkonferencián,
továbbá pénznyereményben és egyéb nyereményekben részesül.
Pályázati feltételek:
A pályázaton olyan gyermekek vehetnek részt, akik 2012. június 15-éig (Környezetvédelmi
Világnap) betöltik 6. életévüket, de 14 évesnél nem idősebbek.
A festmény hátsó oldalán jól olvashatóan, nemzetközi formátumban fel kell tüntetni az alkotó teljes
nevét (name: keresztnév majd vezetéknév nyomtatott betűkkel), korát (date of birth: születési nap,
számmal a hónap és az év), a pályázó nemét (gender: male-férfi, female-nő) és teljes címét (adress:
majd a cím), valamint telefonszámát (telephone: pályázó vagy szülő telefonszáma +36 – körzetszám
vagy mobil előhívószám – telefonszám) és e-mail (e-mail) címét. A festmények A4-es vagy A3-as
méretű papírra készülhetnek.
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A festmények elkészítéséhez bármilyen anyag felhasználható (zsírkréta, színes ceruza, vízfesték stb.),
az eredeti példányt szükséges beküldeni. Elektronikus formában leadott pályamunkákat nem
fogadnak el!
Konkrét személyeket, szervezetet vagy márkanevet tartalmazó képeket szintén nem fogadunk el,
továbbá a képeken nem szerepelhetnek feliratok, magyarázatok.
A pályamunkák leadási határideje 2012. február 15., a leadott pályamunkák más pályázatra nem
nyújthatók be.
Kérjük, a pályamunkákat a következő címre kell küldeni: United Nations Environmental Programme
(UNEP), Regional Office for Europe, International Environment House, 11-13 Chemin des Anémons,
1219 Châtelaine-Genf, Switzerland
Pályázati kiírás magyarul
http://www.bayerhungaria.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/bayer-unep/gyerekrajz-honlap.html
Pályázati kiírás angolul:
http://www.unep.org/tunza/children/documents/2011%20painting%20competition.pdf

V.2. Tündérszó Meseíró Pályázat 2012
Művelődési házunk már harmadszor hirdeti meg Tündérszó Nemzetközi Meseíró Pályázatot. A
pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit
várjuk postai úton vagy e-mailben, csatolt dokumentum formájában 2012. április 15-ig. A
pályázatra az 1997. január 1-je és 2003. december 31-e között született gyermekek négy példányban
elküldött meséit fogadjuk.
A mese mellett, kérjük, feltétlenül csatolják külön lapon (1.) a meseíró nevét, (2.) születési idejét (év,
hónap, nap), (3.) postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám), és (4.) szülei egyikének
e-mail és telefonszámát!
A pályaművek terjedelme minimum 2000 és maximum 6000 karakter (1–3 nyomtatott oldal) lehet.
Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy
mesét küldhet be a zsűrinek.
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi művészeti alkotással
jutalmazzuk. A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés 2012. május 19-én, szombaton lesz
Székesfehérváron. A díjazottakat a szervezők 2012. május 8-áig telefonon vagy e-mailben értesítik,
illetve a díjazottak névsorát a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb írásokat a
Művelődési Ház egy későbbi időpontban megjelenteti.
Kapcsolat: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár,
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1. Magyarország
+36 22/501-161; ggmuvhaz@gmail.com
A pályázat forrása:
http://www.ggmuvhaz.hu/2011/12/30/tunderszo-meseiro-palyazat-2012/
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V.3. Versíró pályázat: "Tuvudsz ivigy?”
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és a Petőfi Irodalmi Múzeum versíró pályázatot
hirdet a „híres-neves Rácpácegres”, azaz a Sárszentlőrincen található Lázár Ervin Emlékház
2012. májusi megnyitásának alkalmából.
"Célunk, hogy a (2.)-3.-4. osztályos gyermekek megismerkedjenek Lázár Ervin jellegzetes hangvételű
meséivel és egyéni, sajátos humorú szereplőivel. Filmszerűen elképzelhető meséi és szereplőinek
játékos kifejezései jó alapot adhatnak a gyermekek alkotókedvének kiteljesedéséhez. Várjuk a
budapesti és vidéki gyerekek alkotásait.
Az alábbiakban felsorolt témajavaslatokból szabadon lehet választani és felhasználni az alkotó
munka során. Az A4-es formátumban elkészített saját alkotások mellé, köré a gyermekek készítsenek
illusztrációt úgy, mintha az egy verseskönyv oldala lenne. Kérjük, hogy a képes versek hátuljára írják
rá a gyermek nevét, iskoláját és a felkészítő pedagógus nevét és elérhetőségét. Beküldési határidő:
2012. április 13.
A pályamunkát az alábbi címekre küldhetők: Újpest Önkormányzat – Művelődési és Oktatási Osztály
(1041 Budapest, István u. 14. I. em. 35.) koordinátor: Grósz Ágnes
Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.) koordinátor: Emőd Teréz
Paksi Önkormányzat, koordinátor: Tell Edit
Az alkotásokat független szakmai zsűri értékeli és a Lázár Ervin Baráti Társaság kiadványt szerkeszt
belőle. A díjakat a megnyitó tiszteletére rendezett díszünnepségen adjuk át.
A pályázat védnökei: Vathy Zsuzsa író és Krisztina Widengård festő és grafikusművész.
Témák:
1. „Verselet” Bruckner Szigfrid stílusában egy kiválasztott meseszereplő nevében vagy
meseszereplőnek.
2. Dalnokverseny: az egyik szereplő versének továbbszövése, továbbgondolása, halandzsa vers írása.
A pályázat további részletei:
http://prae.hu/prae/articles.php?aid=4513

V. 4. Kell egy mese! – Bábelőadáshoz meseíró pályázat gyerekeknek
A ZsurigoWorks meseíró pályázatot hirdet 3-tól 14 éves korú gyerekek számára, Perjés
Bernadett, művésznevén PapPet illusztrációihoz.
A feladat: A mesét a PapPet csomagokból elkészíthető papírbáb figurák szerepeltetésével kell írni, a
lehető legtöbb figura felhasználásával Alsó korhatár nincs, akár óvodáskorúak is részt vehetnek
az „írásban”, nyilván szüleik segítségével.
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Az első három helyezett meséjét előadjuk a díjazás napján egy nagy buli keretében, amelyre a
nyerteseket, barátaikat, és minden kedves résztvevőt nagy szeretettel várunk.
Az egyetlen részvételi feltétel, hogy a mesék ne legyenek hosszabbak felolvasva 15-20 percnél.
A
bábok
élőben
megtekinthetőek
a
ZsurigoWorks
üzletében,
virtuálisan
a www.zsurigoworks.com web oldalon és a ZsurigoWorks facebook portálján.
A határidő: A mesék beérkezésének határideje 2012. január 27.
A pályaművek benyújthatók email-en a zsurigoworks@hotmail.com, vagy postán és személyesen a
1137 Budapest, Pozsonyi út 34. szám alá, a ZsurigoWorks üzletébe.
A díjak: Az első három helyezett természetesen az általa kiválasztott PapPet bábcsomagot kapja
jutalmul, valamint Bernadett felajánlásában egy általa tervezett, komplett kartonbábszínházat illetve
a ZsurigoWorks hozzájárulásában családi állatkerti belépőt.

A pályázat forrása:
http://csodaceruza.hu/?p=6616
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