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I. Pályázatok, közlemények oktatási, nevelési intézmények számára
Új kiírások

I.1.Tízmillió millió forintos pályázat fiataloknak szóló drogmegelőző
programokra EMMI- NCSSZI
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tíz millió forint értékben pályázatot hirdetett
egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatására a gyermekvédelmi
szakellátás területén. A kábítószer fogyasztás megelőzésben ugyanis az egyik legfontosabb
a gyermekek megóvása a káros szerektől. Kiemelt védelmet és figyelmet kell fordítani
azokra a gyermekekre és a fiatalokra, akik mögött nem áll ott a család, mint természetes
védőbástya.
A pályázat célja a gyermekvédelmi szakellátás területén, a családjából hatósági intézkedéssel
kiemelt, nevelőszülőknél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, utógondozói ellátott fiatal
felnőttek, valamint nevelőszüleik, és a nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban személyes
gondoskodást nyújtó munkakörökben foglalkoztatottak számára egészségfejlesztésidrogmegelőzési programok támogatása. A hagyományos prevenciós célok mellett fontos, hogy
felerősödjön a nevelőszülőkben, gyermekvédelmi munkatársakban az az odaforduló, gondoskodó
attitűd, mely csaknem olyan biztonságot tud nyújtani a fiatalok számára, mint szerencsésebb sorsú
társaiknak a család
A pályázati közlemény forrása: kormány.hu/ Hírek/ 2012.12.30.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek
Pályázatkezelő honlapja: ncsszi.hu/ Pályázatok/ Aktuális pályázatok/ Pályázati felhívás a
gyermekvédelmi szakellátás területén egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok
támogatására (KAB-GY-12)
www.ncsszi.hu

I.2. A tehetséggondozó munka szakmai színvonalának fejlesztését
szolgáló mentori hálózat kiépítésének támogatásara (A pályázat kódja:
NTP-MH-12-P)
„A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő programok
hálózatképző együttműködése. A 2011–2012. évi cselekvési program II. 8. pontja
értelmében „Támogatni kell pályázati úton a tehetséggondozó munka szakmai
színvonalának fejlesztését szolgáló mentori hálózat kiépítését.”
Támogatási időszak A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június
30. közé eső időszak.
Támogatandó tevékenységek köre
- Tehetségsegítésben részt vevő intézmények, szervezetek támogatása, hogy a különböző tehetség
területen működő mentorok egymásnak segítséget tudjanak nyújtani (együttműködés a
tehetségazonosításban, tehetséggondozásban, tehetség-tanácsadásban, programok
kidolgozásában, kutatásban, stb.).
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- Tehetségsegítésben részt vevő intézmények, szervezetek támogatásával a mentorok között
tehetséges tanulók közvetítése, tehetséges tanulókkal kapcsolatos segítség adása, kérése.
- Tehetségsegítésben részt vevő intézmények, szervezetek koordinálásával mentorok közvetítése a
mentori hálózatban.
- A mentorok által szervezett közös rendezvények szervezése, kutatások végzése, publikálás, jó
gyakorlatok átadása.
A Pályázók köre:
Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Önkormányzati fenntartású intézmény;
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény;
Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény;
Kistérségi fenntartású intézmény;
Egyházi fenntartású intézmény;
Alapítványi fenntartású intézmény;
Egyéb fenntartású intézmény;
Alapítvány;
Közalapítvány;
Egyesület.
A pályázatok benyújtásának módja és helye: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Postacím: 1381
Budapest, Pf. 1412. A pályázatok beadási határideje 2013. január 31.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/tehetseggondozo-munka

I.3. Roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló
tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének
támogatására(NTP-RITP-12-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel az egyenlő hozzáférés biztosítása a
tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése. A 2011-2012. évi
cselekvési program III. 1. pontja értelmében „Támogatni kell a roma fiatalok integráló
környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a roma
kisebbségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a roma
fiatalok tehetségsegítővé válását.”
A támogatandó tevékenységek köre
Roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok megvalósításához
szükséges személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.
Rendezvények, Tehetség Napok, tavaszi kavalkádok stb. szervezése, megvalósítása.
Kirándulások, programok szervezése, lebonyolítása.
Tehetséges fiatalok sikerei publicitásának biztosítása.
Támogatási időszak A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június
30. közé eső időszak.
A Pályázók köre
Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):
óvoda,
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általános iskola,
gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola,
alapfokú művészeti iskola,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
kollégium,
pedagógiai szakszolgálati intézmény,
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény
A pályázatok benyújtásának módja és helye: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Postacím: 1381
Budapest, Pf. 1412. A pályázatok beadási határideje: 2013. január 21.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/roma-fiatalok-integralo

I.4. A hazai és a határon túli együttműködéssel megvalósuló
tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és a hozzájuk
kapcsolódó szaktáborok támogatására
(NTP-TSZT-12-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztõ
közösségek nemzeti együttmûködésének; a határon túli felsõoktatási intézmények tehetséges
hallgatóinak támogatása. A 2011-2012-es cselekvési program értelmében „támogatni kell a hazai
és határon túli együttmûködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó
mûhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat”.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztõ
közösségek nemzeti együttmûködésének; a határon túli felsõoktatási intézmények tehetséges
hallgatóinak támogatása. A 2011-2012-es cselekvési program értelmében „támogatni kell a hazai
és határon túli együttmûködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó
mûhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat”.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/hazai-hataron-tuli

I.5. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó
ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok
intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását szolgáló programok,
továbbá e fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé
válásának támogatására (NTP-UGT-12-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetség
területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése. A 2011-2012. évi cselekvési program III.3.
pontja értelmében „Támogatni kell pályázati úton a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,
az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló
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környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, továbbá e
fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé válását.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/hatranyos-halmozottan

I.6. A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz
történő hozzáférésének javítására szolgáló programok támogatására
(NTP-FET-12-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel az egyenlő hozzáférés biztosítása a
tehetségsegítés területén, az értékalapú társadalmi mobilitás elősegítése. A 2011-2012. évi
cselekvési program III. 2. pontja értelmében „Támogatni kell a fogyatékkal élő fiatalok integráló
környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a fogyatékkal élő
fiatalokat támogató szervezetek és Tehetségpontok együttműködését, a fogyatékkal élő fiatalokat
fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válását”.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/fogyatekkal-elo-tanulok

I.7. Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó
műhelyeinek és programjainak támogatására (NTP-KKOLL-12-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 3. pontja értelmében „támogatni kell pályázati
úton a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai,
általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítő műhelyeket.” Ehhez
kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja az országban működő köznevelési kollégiumok
tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/orszagban-mukodo

I.8. Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati,
egyházi és civil fenntartású általános iskolai tehetségsegítő műhelyek
támogatására (NTP-ITM-12-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 3. pontja értelmében „Támogatni kell pályázati
úton, a helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai,
általános iskolai és középiskolai, kollégiumi, diákotthoni tehetségsegítő műhelyeket.”
Ehhez kapcsolódik a jelen Pályázati Felhívás, amelynek célja az állami, helyi önkormányzati,
kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású általános iskolai tehetségsegítő műhelyek
támogatása.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/allami-helyi-121218
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I.9. Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi
és civil fenntartású óvodai tehetségsegítő műhelyek támogatására
(NTP-OTM-12-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel, hogy „Támogatni kell pályázati úton a helyi
önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi és civil fenntartású, óvodai tehetségsegítő
műhelyeket.”
Ehhez kapcsolódik a jelen Pályázati Felhívás, amely segíteni kívánja a különböző fenntartók által
működtetett óvodákban a tehetséget segítő műhelyek létrejöttét, illetve működését.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/allami-helyi

I.10. A kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák
tehetségsegítő programjainak támogatására (NTP-KKT-12-A/B-P)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 2. pontja értelmében „Támogatni kell a
kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjainak kidolgozását”.
Ehhez kapcsolódik a jelen felhívás, amelynek célja, hogy a kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos
középiskolák tanulói minél szélesebb körben hozzáférhessenek a tehetségsegítő
szolgáltatásokhoz, illetve a tehetséges, motivált, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű,
köztük roma gyerekek középiskolába jutását segíti.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/kisiskolak-valamint-6-8

I.11. A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal
dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása
(NTP-AMI-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a Nemzeti Tehetség Program céljai között
szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési
program II. 12. pontja értelmében „Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok felkészítését
végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézményeket”.
Az elfogadott nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16. §-a kimondja, az alapfokú
művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi
tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészeti
iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás
előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és
színművészet, táncművészet ágakban folyhat.
A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet
alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai tevékenységük alapján minősítést
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szerezhettek, ennek eredményeként rendelkezhetnek az intézmények a „kiválóra minősített
alapfokú művészetoktatási intézmény” címmel.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/tehetseges-fiatalok-121218

I.12. A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal
dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása
(NTP-AMI-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a Nemzeti Tehetség Program céljai között
szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési
program II. 12. pontja értelmében „Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok felkészítését
végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézményeket”.
Az elfogadott nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16. §-a kimondja, az alapfokú
művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi
tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészeti
iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás
előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és
színművészet, táncművészet ágakban folyhat.
A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet
alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai tevékenységük alapján minősítést
szerezhettek, ennek eredményeként rendelkezhetnek az intézmények a „kiválóra minősített
alapfokú művészetoktatási intézmény” címmel.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/tehetseges-fiatalok-121218

I.13. A köznevelésben tanulók természettudományos, matematikai és
műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó
programok támogatása (NTP-KTMK-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 4. pontja értelmében „támogatni kell pályázati
úton az általános iskolai és középiskolai korosztály számára a műszaki és természettudományos
kompetenciákat, valamint a szakmatanuláshoz kapcsolódó kompetenciákat elmélyítő
tehetséggondozó programokat, tevékenységeket”. Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek
célja a köznevelésben tanulók természettudományos és műszaki kompetenciáinak elmélyítését
segítő tehetséggondozó programok támogatása.
A köznevelésben tanuló diákok természettudományos és műszaki ismereteinek mélyítése, a
tehetséges diákok ezen kompetenciának fejlesztése a tudás alapú gazdaság megteremtésében
kulcsfontosságú. A rendkívüli gyorsaságú technikai és műszaki fejlődés miatt minden fiatal számára
biztosítani kell a korszerű ismereteket, ugyanakkor az is rendkívül lényeges, hogy azon diákok, akik
kiemelkedő képességekkel rendelkeznek ezen a téren, lehetőséget kapjanak ismereteik bővítésére.
Ennek köszönhetően olyan tudásra tehetnek szert, amely motiválja őket arra, hogy a jövőben is
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ezen tudományterületeken tanuljanak tovább és helyezkedjenek el. A felsőoktatási intézmények
felvételi adatai igazolják, hogy a természettudományos tárgyak iránt csökken a fiatalok
érdeklődése, így kulcsfontosságúvá válik a tehetségek megtartása és továbbtanulásuk ösztönzése.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/koznevelesben-tanulok

I.14. A 2012-2013. tanévben megrendezendő tanulmányi,
tehetséggondozó versenyek támogatása (NTP-KTTV-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 10. pontja értelmében „támogatni kell mind új,
mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és
középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi,
művészeti, sport versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi
versenyeken”.
Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő
országos tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása. A köznevelésben tanulók számára
szervezett tanulmányi versenyek lehetőséget biztosítanak a versenyzők tudásának felmérésére és a
megmérettetésre.
Ezzel motivációt teremtenek a tanulásra, további ismeretek megszerzésére. Tekintettel arra, hogy a
tanulmányi versenyek száma jelentősen megnőtt, elsősorban a hagyományokkal rendelkező,
eredményes versenyek támogatása indokolt
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/2012-2013-tanevben-121218-1

I.15. A tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport
versenyek megrendezésének támogatása (NTP-TDSV-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 11. pontja értelmében „támogatni kell
pályázati úton a tehetséges fiatalok kiválasztását lehetővé tevő területi diáksport versenyek
megrendezését”. Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben
megrendezésre kerülő területi diáksport versenyek támogatása.
A köznevelésben tanuló, a művészetek és a sport területén tehetséges diákok számára
kiemelkedően fontos, hogy megmutathassák sportteljesítményüket. A versenyek erre és a
tehetségazonosításra egyaránt lehetőséget teremtenek. A sportversenyek alkalmat teremtenek
arra, hogy a résztvevők eredményei összehasonlíthatóak legyenek, motiválva ezzel a diákokat.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/tehetseges-fiatalok
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I.16. 2013. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása
(NTP-MV-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 10. pontja értelmében „támogatni kell mind új,
mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és
középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, (…) művészeti
(…) versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken”.
Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő
művészeti versenyek illetve a művészeti versenyeken való részvétel támogatása. A köznevelésben
tanuló, a művészetek területén tehetséges diákok számára kiemelkedően fontos, hogy
megmutathassák művészetük eredményét, illetve művészeti teljesítményüket.
A versenyek erre valamint a tehetségazonosításra egyaránt lehetőséget biztosítanak. A versenyek
során történő megmérettetések alkalmat teremtenek arra is, hogy a résztvevők eredményei
összehasonlíthatóak legyenek, motiválva ezzel a diákokat. Mindemellett a tehetséges fiatalok a
versenyek során a művészeti ágak szakértőitől kaphatnak visszajelzést és tanácsot munkájuk
további folytatására.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/2012-2013-tanevben-121218

I.17. A 2012-2013. tanévben megrendezendő sportversenyek
támogatása (NTP-SV-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és
gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 10. pontja értelmében „támogatni kell mind új,
mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és
középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi,
művészeti, sport versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi
versenyeken”.
Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő
sportversenyek támogatása. A köznevelésben tanuló, a sport területén tehetséges diákok számára
kiemelkedően fontos a megmérettetés.
A versenyek erre és a tehetségazonosításra egyaránt lehetőséget teremtenek. A sportversenyek
alkalmat teremtenek arra is, hogy a résztvevők eredményei összehasonlíthatóak legyenek,
motiválva ezzel a diákokat.
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/palyazati-felhivasok/2012-2013-tanevben

I.18.A Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb
tehetséggondozó személyek, programok, közösségek és az
esélyegyenlőséget célzó tehetséggondozó programok bemutatásának
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támogatása a kulturális, sport, képzőművészeti rendezvényeken és a
médiában (NTP-TPB-M-12)
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel, „A Nemzeti Tehetség program, valamint a
legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek és az esélyegyenlőséget célzó
tehetséggondozó programok bemutatása a kulturális, sport, képzőművészeti rendezvényeken,
médiában.”
A pályázat további részletei:
http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2012-decemberi/nemzeti-tehetseg

I.19. Felfedezettjeink 2013.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács az AEGON Magyarország támogatásával meghirdeti a
„Felfedezettjeink 2013” pályázatot
Pályázók köre: Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok
Pályázatok benyújtása: 2013. 01.15 – 2013.01.22 között online pályázói adatbázison keresztül
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács évek óta nagy sikerrel rendezi meg Felfedezettjeink pályázatát. A
kezdeményezés sikerét és népszerűségét jelzi, hogy idén az AEGON Magyarország fő
támogatóként áll a Felfedezettjeink pályázat mögé az „Érd el a célodat!” programmal, melynek
köszönhetően idén még több tehetség juthat majd közvetlen anyagi és eszközbeli segítséghez.
A felhívás keretében 2011, illetve 2012 folyamán felfedezett fiatal tehetségek támogatása a cél.
A pályázati közlemény forrása:
http://geniuszportal.hu/content/felfedezettjeink-2013-palyazati-felhivas

I.20. Módosult a közoktatás hatékony informatikai infrastruktúra
fejlesztése érdekében kiírt kiemelt program beadási
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, TIOP-1.1.2-12, illetve KMOP-4.6.1/C-12 jelű, „Hatékony
informatikai infrastruktúra a közoktatásban” című kiemelt pályázatok dokumentációja az alábbi
pontokon megváltozott.
A pályázati közlemény forrása:
http://www.nfu.hu/modosult_a_kozoktatas_hatekony_informatikai_infrastruktura_fejlesztese_erdekeben_kiirt_kiemelt_program_beadasi_hatarideje

I.21. Módosul a közoktatás tartalomfejlesztésének támogatása
érdekében kiírt pályázatok beadási határideje
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 3.1.2-12/1-2 jelű, „Új tartalomfejlesztések a
közoktatásban” című konstrukciók esetében a beadás határideje 2013. január 28-ig
meghosszabbításra kerül.
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A pályázati közlemény forrása:
http://www.nfu.hu/modosul_a_kozoktatas_tartalomfejlesztesenek_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazatok_beadasi_hatarideje

I.22.Módosított beadási határidő a közoktatás tartalomfejlesztését
támogató pályázatok esetében
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 3.1.2-12/1-2 jelű, „Új tartalomfejlesztések a
közoktatásban” című konstrukciók kitöltőprogramjai a cégbírósági adatáttöltési problémák miatt a
tegnapi napon nem működtek teljes funkcionalitással.
Így a 2012. december 27-ig pályázható kiírások esetében a beadási határidőt egy nappal
meghosszabbítottuk. A 2012. december 28-ig benyújtott pályázatok befogadhatóak, elbírálásuk az
eredeti benyújtáskor érvényes pályázati dokumentáció előírásai alapján történik.
A pályázati közlemény forrása:
http://www.nfu.hu/modositott_beadasi_hatarido_a_kozoktatas_tartalomfejleszteset_tamogato_palyazatok_eseteben_

Folyamatban lévő pályázatok

I.23. Új pályázatok a továbbtanulást segítő kezdeményezések
támogatása érdekében
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-3.3.10 A-12 és a TÁMOP 3.3.10 B-12
számú, „Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című pályázat.
A konstrukciók hozzájárulnak a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű
középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal segítik elő a tanulók
felsőoktatási képzésbe való bejutását.
A pályázatok benyújtása 2013. január 02-től 2013. február 02-ig lehetséges.
A kitöltő programok hamarosan megjelennek – kérjük, kísérjék figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapját
A pályázat forrása:
http://www.nfu.hu/uj_palyazatok_a_tovabbtanulast_segito_kezdemenyezesek_tamogatasa_erdekeben

I.24. Legyen az iskolájának saját újsága!
Az Energia Suli újdonságának, az Iskolaújság Támogató Programnak köszönhetően könnyen
készíthet saját iskolaújságot. A szerkesztés végeztével a magazint nyomtatásra készen
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lementheti, ráadásul amennyiben az első 100 jelentkező között van, ingyenesen
kinyomtatjuk azt 500 színes példányban.
Pályázati szakaszok:
2012/2013 őszi félév
Regisztráció kezdete: 2012. november 19.
Újságszerkesztés befejezésének határideje: 2013. január 11.
Kész újságok leszállítása: 2013. február
2012/2013 tavaszi félév
Regisztráció kezdete: 2013. február 18.
Újságszerkesztés befejezésének határideje: 2013. április 1.
Kész újságok leszállítása: 2013. május
A programra bármely hazai oktatási intézmény jelentkezhet, ahol az általános iskolás
korosztály (6-14 év) képzése folyik. Nem kell mást tenniük, mint november 19-től a program
internetes oldalán, a www.energiasuli.hu weboldalon regisztrálni.
Az ott megtalálható szoftveres felület segítségével bárki könnyedén és egyszerűen összeállíthatja
az iskola saját újságját. A szerkesztést bármikor félbe lehet szakítani, elmenteni, majd a
későbbiekben folytatni.
Az őszi, illetve a tavaszi félévben leggyorsabban regisztráló 100-100 iskola számára a
Társaságcsoport 500-500 példányban kinyomtatja és leszállítja az iskolaújságokat!
A pályázat forrása:
http://www.energiasuli.hu/iskolaujsag/informaciok

I.25.Európai Nyelvi Díj – Tempus Közalapítvány
Az Európai Nyelvi Díj célja hivatalos elismerésben részesíteni az idegen nyelvek tanítása terén
megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és
képzés bármely szintjén.
Pályázásra jogosultak köre: Oktatási, képző- vagy továbbképző intézmény, helyi vagy regionális
hivatal, vállalat vagy más, Magyarországon bejegyzett szervezet (illetve ezek önálló szervezeti egysége)
pályázhat bármely, az európai nyelvek tanítása terén megvalósuló programjával. Azon intézmények,
amelyek programjai már elnyerték az Európai Nyelvi Díjat, nem pályázhatnak újra ugyanazon
kezdeményezésükkel a díjazás évét követő öt évben.
Partnerségben megvalósuló programok esetében lehetőség van arra, hogy a partnerek egy koordinátor
intézmény megjelölésével közösen adják be a pályázatot.
Prioritások 2013-ra vonatkozóan
- Új technológiák felhasználásán alapuló nyelvtanulás (európai prioritás)
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- "Többnyelvű tanterem" (vegyes anyanyelvű tanulócsoportok) (európai prioritás)
- A munkaerő-piaci elhelyezkedést és foglalkoztatást közvetlenül elősegítő idegennyelv-oktatási
programok (a közoktatás, felsőoktatás illetve felnőttképzés terén) (hazai prioritás)
- Szaktárgyi és idegen nyelvi tartalmak összehangolásával megvalósuló nyelvoktató programok (hazai
prioritás)
Az Európai Nyelvi Díj olyan programnak adományozható, amelynek kidolgozása a közelmúltban zárult
le, és amelyet a mindennapok gyakorlatában már alkalmaznak.
Beadási határidő: 2013. január 18.
A pályázat forrása:
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=641

I.26. Iskolák határok nélkül – a Nemzeti Tankönyvkiadó pályázata
A Nemzeti Tankönyvkiadó pályázatot hirdet 7–8. és 9–12. évfolyamos diákok számára. A
pályázat célja, hogy a Magyarországon élő és a határon túli magyar diákok jobban
megismerjék egymás életét és kultúráját.
De miért jó ez a pályázat nektek és az iskolátoknak?
Az új köznevelési törvény szerint az iskolák 7-12. évfolyamának valamelyikén meg kell szervezni
egy határon túli kirándulást. Ennek megvalósítására az állam pályázati úton ad támogatást a
„Határtalanul!” névre hallgató projekt keretében, ami maximálisan 33.000 Ft/fő támogatást jelent,
de ez az összeg csak utazási és szállásköltségre fordítható. És itt jön a lényeg: a támogatás
elbírálásakor előnyt élveznek a külhoni iskolával kapcsolatban álló hazai iskolák! Vagyis a Nemzeti
Tankönyvkiadó pályázata akár a támogatás megítélésében is előnyt jelenthet, és nem mellékesen a
nyertes magyarországi iskolák még kiegészítő forrást is kaphatnak így az utazásukhoz!
Miről szól felhívásunk, mit kell tenni a sikeres pályázathoz?
1.
Vegyétek fel a kapcsolatot egy határon túli, magyarlakta település iskolájával és annak
egy osztályával!
2.
Készítsetek bemutatkozó anyagot közösen, a két osztályt bemutató prezentációt a
www.prezi.com online prezentációkészítő oldalon.
3.
A prezentáció célja, hogy bemutatkozzatok egymásnak, bemutassátok magatokat,
családotokat, az osztályotokat, az iskolátok életét, a várost, ahol élnek. Bármit, amiről úgy
gondoljátok, hogy jellemez titeket vagy a közösséget, ahol éltek. A lényeg, hogy tartalmilag
és formailag minél érdekesebb bemutatkozó anyagok készüljenek.
4.
A prezentáció szöveget, képet, zenét, videót, illetve bármit tartalmazhatnak, ami a
platformra feltölthető.
5.
A közösen elkészített prezentációt töltsétek fel a Nemzeti Tankönyvkiadó Facebook
rajongói oldalán (www.facebook.com/NemzetiTankonyvkiado) található felületre.
6.
Pályázni csak párban lehet, a magyarországi és a partner határon túli iskolások közösen
készített prezentációjával.
7.
A feltöltött bemutatkozásokra ezután szavazni lehet, a nyolc legtöbb szavazatot/lájkot
kapott osztályokat díjazzuk a két kategóriában.
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8.

A díjat, a pályázatot közösen benyújtó, magyarországi székhelyű és határon túli
osztályok közösen nyerik. A díjat a magyarországi székhelyű iskolának áll módunkban
átadni, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a játékban résztvevő két osztályoknak
átadja.
9.
A prezentációkat feltölteni 2012. október 8-tól 2013. január 10-ig lehet.
A
bemutatkozásokra
2013.
január
31.
24:00
óráig
lehet
szavazni.
Eredményhirdetés 2013. február 1-én lesz.
10. Egy iskola több osztálya is pályázhat.
11. A pályázati anyag és az elnyert összeg felhasználható a „Határtalanul!” projektre beadott
pályázatokhoz is.
A díjak
7 –8. évfolyam
1. díj: 150.000 Ft
2. díj: 100.000 Ft
3. díj: 50.000 Ft
A 4–8. helyezetteknek egy-egy 30.000 Ft értékű könyvcsomag a Nemzeti Tankönyvkiadó
kiadványaiból.
9 –12. évfolyam
1. díj: 150.000 Ft
2. díj: 100.000 Ft
3. díj: 50.000 Ft
A 4–8. helyezetteknek egy-egy 30.000 Ft értékű könyvcsomag a Nemzeti Tankönyvkiadó
kiadványaiból.
Kapcsolat Kapcsolattartó: Vágó Dorottya, Marketing koordinátor, Email: vago.dorottya@ntk.hu
Telefon: 06 (1) 577 1938
A pályázat további részletei:
http://www.ntk.hu/iskolak_hatarok_nelkul

I.27. Arany János Tehetséggondozó Kollégiumi Program, Szakiskolai
Program
Újabb pályázati felhívások jelentek meg az Arany János Tehetséggondozó, Kollégiumi, valamint
Kollégiumi-Szakiskolai Programjában történő részvételre. A program célja, hogy segítse a
hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tanulói pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában történő részvételre
A pályázatot legkésőbb 2013. február 15-ig postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben
szereplő intézmények közül kiválasztott középiskola és egyidejűleg a vele együttműködő
kollégium címére.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tanulói pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában történő részvételre
A pályázatot legkésőbb 2013. február 15-ig postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben
szereplő intézmények közül kiválasztott szakiskola címére.
Pályázati kiírások forrása:
http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/arany-janos-program

II. Pályázatok pedagógusok számára
Folyamatban lévő pályázatok

Pályázható tanár továbbképzések a jövő osztálytermi környezetében, angol
nyelven
A European Schoolnet új képzéseket hirdet gyakorló pedagógusok számára, amelyek helyszíne
Brüsszel, az u.n. Future Classroom Lab, egy legmodernebb technológiával felszerelt
oktatástechnikai bemutatóterem és labor. A képzések nyelve angol.
A European Schoolnet most három olyan képzést ajánl a pedagógusok figyelmébe, amelyek
kifejlesztését azért határozták el a European Schoolnet tagállamai, mert azok témáiról kevés jó
minőségű, kielégítő pedagógiai mélységű képzés áll rendelkezésre nemzeti szinten.
A pályázat leadásának határideje 2013. január 16.
Pályázati kiírások forrása:
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/oktatas/palyazhato-tanartovabbkepzesek

II.1. Az interaktív tábla technológia pedagógiai használata az
osztályteremben
A z első képzési pályázat Az interaktív tábla technológia pedagógiai használata az osztályteremben,
az interaktív tábla használatának módszertani előnyeiről szóló, táblatípustól független képzés,
melyet a European Schoolnet nemzetközi Interaktív Tábla Munkacsoportja dolgozott ki. Célja az
interaktív tábla használatában való jártasság kialakítása, tartalmak felkutatása és készítése, a
tanultak osztálytermi alkalmazásának elősegítése.
A képzés időpontja: 2013. július 1-5
Referencia szám: BE-2013-250-001
A pályázat leadásának határideje 2013. január 16.
Pályázati kiírás – angol nyelven:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=35051
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II.2. Az internetbiztonság meghonosítása iskolai stratégiákban és a
mindennapos tanítási és tanulási folyamatban
A második képzés Az internetbiztonság meghonosítása iskolai stratégiákban és a mindennapos
tanítási és tanulási folyamatban, az internetbiztonság kérdéséről szól, célja olyan készségek
kialakítása, amelyek képessé teszik a pedagógusokat a lehetséges veszélyek felismerésére.
Ötleteket kapnak arra, hogyan dolgozzák fel tanulóikkal az internetbiztonság témakörét,
megismerhetnek internetbiztonsághoz kapcsolódó felügyeleti eszközöket és azok
hatékonyságának határait, valamint internetbiztonságról szóló taneszközöket.
A képzés időpontja: 2013. június 24-28.
Referencia szám: BE-2013-249-001
A pályázat leadásának határideje 2013. január 16.
Pályázati kiírás – angol nyelven:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=34893

II.3. Jövő osztálytermének szcenáriói- tanítás és tanulás a jövő
osztályterméhez alkalmazkodva,
A harmadik képzés a Jövő osztálytermének szcenáriói- tanítás és tanulás a jövő osztályterméhez
alkalmazkodva, melynek tematikáját az Európa Bizottság FP7 keretében megvalósuló nagyszabású
nemzetközi kutatási projektje, az iTEC ihlette. A résztvevők megismerik és megvitatják a jövő
osztálytermének vízióit és az iTEC-ben – többek között Magyarországon is - tesztelt szcenáriók
beválásának tapasztalatait. A képzés célja olyan készségek kialakítása, amelyek képessé teszik a
pedagógusokat saját oktatási környezetük újragondolására és a technológia hatékonyabb
integrációjára és a tanulás hatékonyabbá tételére.
A képzés időpontja: 2013. július 8-12.
Referencia szám: BE-2013-247-001
A pályázat leadásának határideje 2013. január 16.
Pályázati kiírás – angol nyelven:
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=35050

II.4. Játékos angol nyelvű szótárverseny diákoknak és tanároknak –
Akadémia Kiadó
Akadémiai Kiadó és az Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete (IATEFL-Hungary) játékos
tanulmányi versenyt indított útjára diákok és tanárok számára. A rendezvény feletti szakmai
felügyeletet a fenti szervezetek látják el, valamint ők értékelik a versenyt.
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A hazai szótárkészítés kiemelkedő alakja, Országh László emlékére az Akadémia Kiadó és az
Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete (IATEFL-Hungary) játékos tanulmányi versenyt hirdet a
2012/2013-as tanévre.
A verseny menete:
Regisztráció: 2012. november 27. – 2013. február 22.
1. forduló: 2012. november 27. – 2013. január 18.
2. forduló: 2013. január 21. – 2013. február 22.
Eredményhirdetés: 2013. március 1.
Ünnepélyes záró rendezvény és díjátadó Szótárnap: 2013. március 8. Budapest
Tájékoztató az 1. fordulóról: A csapatoknak egy, a szervezők által megadott kezdőszóból
kiindulva angol nyelvű hangos szóláncot kell alkotniuk. A szólánc kezdőszava: "DICTIONARY".
A szólánc maximális hossza 2 perc.
Az első forduló megoldását a verseny honlapján keresztül lehet beküldeni, ebben szerepeljen az
internetre feltöltött videó linkje és az elhangzott szavak írásban rögzített listája. Egy csapat egy
videót tölthet fel későbbi módosítás és javítás lehetősége nélkül. A videók az első forduló lezárását,
azaz 2013. január 18-át követően megtekinthetők lesznek a verseny honlapján, melyhez a
regisztrációval egyidejűleg a jelentkező csapatok hozzájárultak.
A szólánc a megadott kezdőszóval kell, hogy kezdődjön, s a következő szónak az előző szó utolsó
betűjével kell kezdődnie. A szavak akkor érnek pontot, ha helyes, létező angol szavak és egyszer szó
formájában, ezt követően pedig helyesen betűzve hangoznak el. Ugyanaz a szó nem szerepelhet
kétszer. A videót vágatlanul kérjük, a felvételen minden csapattagnak szerepelnie kell, de javasoljuk
minél több személy bevonását (pl. osztálytársak, tanárok, évfolyamtársak, szülők, testvérek,
szomszédok, stb.).
Minden helyesen kimondott és elbetűzött szó 1 pontot ér, fél pontok szerzésére nincs lehetőség.
Az elért pontokat a 2. forduló lezárását követően, a hivatalos eredményhirdetéskor hozzák
nyilvánosságra 2013. március 1-jén
A versenyre való regisztráció és versenyen való részvétel díjtalan. A csapatokat az egyes nevelési
oktatási intézményekben tanító tanárok regisztrálhatják a verseny hivatalos honlapján, a
http://akademiakiado.hu/versenyregisztracio címen.
A pályázati kiírás forrása:
http://akkrt.hu/verseny

II.5. Pályázat az Év Online Közösségi Tanára és az Év Online Közösségi
Iskolája címre a Műszaki Kiadó kiírásában
A Műszaki Kiadó több mint 5000 pedagógust tömörítő közösségi oldala, az www.etanarikar.hu
ebben a tanévben újra meghirdeti az Év Online Közösségi Tanára és az Év Online Közösségi
Iskolája díjakat.
Az Év Online Közösségi Tanára program elismeri azokat a pedagógusokat, akik a saját iskolai
pedagógiai tapasztalataikat megosztják másokkal, segítve ezzel a közösségi tapasztalatcserét, és
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inspirálják a többi kollégát az IKT-eszközök használatára. Év végén az eTanárikaron aktív tanárok iskolái
közül választjuk ki, melyik intézményt tartjuk az Év Online Közösségi Iskolájának.
A program a 2012/13-as tanév során zajlik. Minden hónapban meghirdetjük a Hónap Online
Közösségi Tanára címet is, ami azonban független az Év Online Közösségi Tanára címtől, így az az eset
is előfordulhat, hogy az év tanára nem volt egyszer sem hónap tanára. A program a 2012/13-as tanév
során zajlik.
Feltételek:
Legyen az eTanárikar regisztrált tagja.
Legyen pedagógiai végzettsége bármely oktatási korosztálynál.
Legyen elkötelezett az IKT-eszközök alkalmazása terén.
Rendelkezzen szakértelemmel a megosztott tartalmakat illetően, azt vonzó módon ossza meg kollégái
felé.
Vegyen részt aktívan a Tanári szoba életében. A kérdéseket felvető érdekes pedagógiai tartalmakhoz
kapcsolódóan mondja el őszinte véleményét, gyakorlati tapasztalatát.
Mutasson példát, vagyis ossza meg az áltata jónak ítélt tartalmak weblinkjét, illetve töltsön fel saját
anyagot. (Szerzői jogra kérjük nagyon odafigyelni!) A feltöltött anyagok véleményezését is figyelembe
vesszük.
Értékelje más tananyagát is, hogy ezzel is segítse a közösséget a tájékozódásban.
A havonta megjelenő IKT-s témákhoz aktívan szóljon hozzá, segítse az általa jól ismert területeken
összegyűjteni a felhasználási módszertanokat, melyeket a Pedagógusok oldalon és a Tanári szobában is
közzé teszünk. A havi értékelés során 5 fős szakmai zsűri tesz javaslatot a hónap tanárára, akitől egy
rövid bemutatkozást is várunk, melyet megjelentetünk a Műszaki Kiadó honlapján, az eTanárikaron, az
aktuális heti hírlevélben és a Facebook oldalunkon is.
Jutalmak:
A Hónap Tanára egy 50 000 Ft értékű interaktív tananyagcsomagot kap, melynek tartalmát
tetszőlegesen állíthatja össze a a Műszaki Kiadó webáruházában található interaktív tananyagkínálatunkból. Az Év Tanára egy 75 000 Ft értékű interaktív tananyagcsomagot és egy 10 000 Ft értékű
könyvcsomagot kap, melynek tartalmát tetszőlegesen állíthatja össze a Műszaki Kiadó webáruházában
található interaktív tananyag- és könyvkínálatunkból.
Az Év Iskolájának jutalma egy teljes értékű OK! online tankönyv licenc-csomag a következő tanévre: az
OK! online tankönyvek licencét megkapja az iskola valamennyi, a programban résztvevő tanára és azok
diákjai is. Az OK! Online Könyv licencek összértéke kb. 400 000 Ft. A nyertes iskola választhat még diákjai,
könyvtára számára 25 000 Ft értékben kiadónk könyvkínálatából. A programra külön regisztráció nem
szükséges, csak aktív részvétel az http://www.etanarikar.hu honlapon
A pályázat részletei:
http://muszakikiado.hu/palyazat__az_ev_online_kozossegi_tanara_es_az_ev_online_kozossegi_iskolaja

III. Pályázatok diákok számára
Új kiírások
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III.1.Rendszerváltás és társadalom – történelmi pályázat
középiskolásoknak
A Nemzeti Tankönyvkiadó és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára történelmi
pályázatot hirdet Rendszerváltás és társadalom címmel középiskolások számára. A pályázat célja
közelmúltunk történetének jobb megismerése a rendszerváltozás idején keletkezett eredeti
levéltári dokumentumok megismerésének, feldolgozásának és forráskritikai elemzésének alapján. A
pályázat ösztönzést kíván adni a diákok számára is elérhető digitális archívumok megismeréséhez
és használatához is.
A pályázat műfaja: tanulmány.
A pályamű terjedelme: 10–20 A/4-es gépelt oldal (az ábrák, a képek, a grafikonok, az aláírások, az
irodalomjegyzék és a tartalomjegyzék leszámításával), 12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5
cm margó. A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a bíráló bizottság nem
értékeli
Előzetes regisztráció a pályázatra: pályamű beadásának kötelező feltétele, hogy a pályázó a
mellékelt jelentkezési lapot kitöltse és elküldje erre az email címre: rendszervaltozas@ntk.hu A
jelentkezési lap beküldésének határideje: 2013. február 15.
A pályázat részletei:
http://www.tte.hu/hirek/61-hirfigyelo/7598-rendszervaltas-es-tarsadalom

III.2. Játékos ember - Magyar Társasjátékos Egyesület fotópályázata
A Magyar Társasjátékos Egyesület a társasjátékozás – mint közösségben játszott
szórakoztató és személyiségfejlesztő szabadidős tevékenység – népszerűsítésének céljából
meghirdeti Játékos ember nevű fotópályázatát.
pályázatra olyan fotók beküldését várjuk, melyeken egy társasjáték egy játékossal együtt jelenik
meg. A képeken egyetlen ember, vagy annak jól felismerhető részlete látszódjon egy társasjáték
részletével. A társasjáték részlete lehet egy felállított játszma állása, de lehet a játék egyetlen
kiemelt jól felismerhető komponense is.
A fődíj egy darab, a nyertes által megnevezett, legfeljebb 10 000 forint értékű társasjáték. A
második helyezett egy Tobago társasjátékot, a harmadik helyezett egy Nincs kegyelem!
kártyajátékot kap ajándékba
A pályázaton kizárólag 14. évüket betöltött természetes személyek indulhatnak.
A pályázatokat a palyazat@tarsasjatekos.hu címre várjuk. Beküldési határidő: 2013. február 10.
A pályázat részletei:
http://tarsasjatekos.hu/2012/12/11/jatekos-ember-fotopalyazat/
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III.3. Tagfelvétel 2013/14-es évadra az Európai Unió Ifjúsági Zenekarába
Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában (EUYO) 2003-ban vett részt először magyar zenész, ők
a közelgő csatlakozás és a budapesti turné kapcsán nem próbajáték, hanem meghívás
alapján kerültek a zenekarba. Az EUYO először 2003 őszén hirdetett próbajátékot a 2004ben csatlakozó új tagállamok fiataljainak is.
•

•
•

14 és 24 év közötti fiatalok jelentkezhetnek (az időszak 2012. december 31-ével bezárólag
számít, azaz az 1988. január 1. és 1998. december 31. között születettek jelentkezését
várják);
a jelentkezőnek 27 EU tagállam egyikének érvényes útlevelével kell rendelkeznie;
a jelentkező rendelkezzék helyi és/vagy országos szintű zenekari tapasztalattal.

A jelentkezés határideje: 2013. február 10.
A pályázati közlemény forrása:
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=9686

Folyamatban lévő pályázatok

III.4. DUE Tehetségkutató Diákmédia pályázat 2013.
A DUE Médiahálózat, a diákújságíró egyesület 23. alkalommal kiírt Tehetségkutató
Diákmédia Pályázatán bármelyik iskolatípus tanulói, szerkesztőségei indulhatnak. A pályázni
kizárólag saját munkával lehet, a részvétel felső korhatára pedig 25 év
A pályaműveket a kategóriákon belül három korcsoportban értékelik: általános iskola, középiskola
és felsőoktatás. A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet leadni. A pályázathoz szükséges
adatok megadásán kívül fel kell tölteni a pályamunkákat (kivéve a lapok esetében, amelyeket
postai úton várunk), illetve szükséges még egy rövid szöveges bemutatkozást is mellékelni.
Beküldési határidő: 2013. március 15., a Magyar Sajtó Napja A pályázati díjak összértéke 1,5
millió forint.
A középiskolai és felsőoktatási kategória helyezettjei kedvezményes részvételi lehetőséget nyernek
Magyarország legjobb médiatáborába és leghatékonyabb gyakorlati médiaképzésére, a DUE
Médiahálózat idei Médiatáborába, amelyet 2013 júliusában rendezünk meg. A következő
kategóriákban lehet nevezni:
1. AZ ÉV DIÁKÚJSÁGÍRÓJA
A címre diákújságírók pályázhatnak tényeken alapuló írással, például tudósításokkal, interjúkkal,
riportokkal, vagy publicisztikákkal (jegyzettel, tárcával, karcolattal, kritikával.) Fiktív, irodalmi
írásokat – például verset vagy novellát – nem fogadunk el.
2. AZ ÉV DIÁKRÁDIÓSA
A) Diákrádiós műsorral egyének és szerkesztőségek pályázhatnak. Időtartam 5-15 perc. Tematikus
vagy irodalmi műsorral, magazinnal, riporttal, jegyzettel, interjúval, minihangjátékkal,
dokumentumműsorral, ünnepi műsorral stb. egyaránt lehet pályázni, iskolai ünnepségek rádiós
felvételével, műsorvezetői szöveg nélküli zenés összeállítással azonban nem.
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B) Zenei diákrádiós műsorral, összeállítással pályázhatnak zenei műsorvezetők. Időtartam
maximum 15 perc. Az elbírálásnál a műsorvezető személyisége, rádiós megszólalásai, humora és
talpraesettsége, illetve az összeállítás hangzása (szignálok, effektek használata, arányok stb.) képezi
az értékelés alapját. Mindkét műfaj pályamunkáit kizárólag .mp3 formátumban fogadjuk el.
3. AZ ÉV DIÁK-VIDEOÚJSÁGÍRÓJA
Egyének és maximum 3-4 fős csapatok pályázhatnak kisfilmmel, klippel vagy magazinműsorral,
legfeljebb 5 perc terjedelemben. A téma szabadon választott az újságírói műfajok keretén belül.
Zenékhez készített videoklipek, mini játékfilmek nem versenyezhetnek
4. TÉNYEK NYOMÁBAN – ETIKUS DIÁKÚJSÁGÍRÓ KÜLÖNDÍJ A TELENOR TÁMOGATÁSÁVAL
A díjra diákújságírók, diákrádiósok és diák-videóújságírók vagy diákszerkesztőségek pályázhatnak
írással, műsorral, hang- vagy video-anyaggal. A pályázatokban olyan történetek élvezetes és egyedi
bemutatását várjuk, amelyek megoldásában, feltárásában az etikus, feltáró újságírói munka
jelentős előrelépést hozott. Az esetek feldolgozása mellett hangsúlyosnak kell lennie az újságírói
munka bemutatásának is. Magyarország mellett más országban megtörtént esetek bemutatását is
elfogadjuk. Az Etikus Diákújságíró Különdíj támogatója a Telenor.
5. AZ ÉV DIÁKLAPJA
A 2012/2013-as tanévben megjelenő újságokkal szerkesztőségek pályázhatnak. Elsősorban a
tartalmat bíráljuk el, de figyelembe vesszük a lap küllemét is. Az online pályázati űrlap kitöltése után
a lapokat postán kérjük elküldeni a DUE 1583 Budapest, Pf. 14. címre.
6. AZ ÉV DIÁKFOTÓSA
Bármilyen témájú fotóval és fotósorozattal lehet pályázni, de előnyben részesítjük a portrékat,
szocio- és eseményfotókat, valamint az újszerű megközelítéseket. 2 évnél nem régebbi felvételeket
várunk, elsősorban sajtófotókat, portrékat, reklám-, divatfotókat. A családi képek, születésnapi
zsúron vagy kedvenc háziállatról készült felvételek, emlékképek stb. témájú fotók nem
pályázhatnak. A pályamunkákat kizárólag .jpg formátumban fogadjuk el.
7. AZ ÉV ONLINE DIÁKMÉDIUMA
Egyének és csapatok pályázhatnak önállóan elkészített és működtetett portálokkal, blogokkal,
online iskolaújságokkal vagy magazinokkal. Az elbírálás fő szempontjai az egyediség és a tartalmi,
újságírói színvonal, de hangsúlyt fektetünk az oldal megjelenésére, használhatóságára is. Blogok
esetében csak tematikus, egy adott témával rendszeresen foglalkozó blogokat várunk, személyes
naplókat nem.
8. AZ ÉV MENTORA
Diákok, diákszerkesztőségek ajánlhatják a díjra – max. 1 oldalas tényszerű, ellenőrizhető adatokat
tartalmazó írásban – a munkájukat kiemelkedően támogató, segítő pedagógusokat.
A pályázatok beadási határideje: 2013. március 15., a Magyar Sajtó Napja Az újságok
beküldéséhez postacím: DUE Médiahálózat, 1583 Budapest Pf. 14.
Érdeklődés a DUE Médiahálózat irodájában:
1148 Budapest, Örs vezér tere 11.
Tel.: 06 1 222 8213,
E-mail: due@due.hu
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.due.hu/hir/717/due-tehetsegkutato-diakmedia-palyazat-2013-palyazati-kiiras
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III.5. Youth Leadership Program
Már több mint fél évszázada az Egyesült Államok polgárai számos nemzetközi oktatás,
kulturális csereprogram áll rendelkezésükre, hogy a későbbiekben hasznosítsák a globális
megértés és a béke jegyében.
Az Ifjúsági Vezetői Program Közép Európával elkötelezett arra, hogy megadja a lehetőséget
tehetséges fiatal vezetők számára, Szerbiából, Szlovéniából, Szlovákiából és Magyarországról, hogy
ellátogassanak az Amerikai Egyesült Államokba. A négy hetes vezetői program alatt tréningeken és
gyakorlatban sajátítják el a vezetői készségek és projekt menedzsment alapjait, tapasztalják meg a
kulturális különbségeket, ismerik meg Amerikai kultúrát, történelmet és társadalmat.
A diákok jelentkezési feltételei:
•
•
•

•
•
•

Legalább 16 éves, de nem több mint 18 év, a csere ideje alatt maximum 18. életévét tölti.
(születési időpont: 1995. július 1-1997. július 1. között)
2014-ben vagy később érettségizik
A szülők vagy törvényes gyám írásos beleegyezésével hozzájárul, hogy részt vehet a 2013
júliusában kezdődő négy hetes csereprogramon az USA-ban és a négynapos
szemináriumon Belgrádban, Szerbiában.
Magyar állampolgársággal és bejelentett lakcímmel rendelkezik.
Legyen jártas az angol nyelv használatában
Érdekeljék a közösségi ügyek, legyen aktív, kezdeményező

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. január 28. éjfél.
Kovács Dóra
Tel: 0036 20 477 9058
Email: ylpce.hungary@gmail.com
A pályázati kiírás további részletei:
http://ylpcehungary.webs.com/

III.6. Mit jelent neked a tudomány? Nemzetközi fotópályázat
A tudomány körbevesz minket. A furcsa jelenségektől kezdve a lenyűgöző tudományos
tevékenységekig bármit szívesen látunk, ami megragadta a figyelmedet. A fotópályázaton olyan
háromfős csapat tagjaként vehetsz részt, amelynek legalább két tagja lány. A fotón felismerhető
személy nem szerepelhet. Nevezz be most, és csapatod nyerhet egy utat Prágába (Cseh
Köztársaság), ahol részt vehettek a Fiatal Tudósok Európai Versenyén, vagy Isprába (Olaszország),
ahol látogatást tehettek a Közös Kutatóközpontban. A pályázat havi rendszerű, fotódat tehát
minden hónap 1. napjának kezdetétől a hónap 15. napjának végéig kell beküldened.
Díjak:
Az internetes szavazási rendszer alapján a 2012 decembere és 2013 májusa között a hónap
győzteseinek választott csapatok tagjai izgalmas kampányanyagokat tartalmazó csomagokat
nyernek. A hat hónap legjobb képeinek kiválasztására és a verseny 1., 2. és 3. helyezettjének
kihirdetésére egy végső szavazáson kerül sor. A legtöbb szavazatot begyűjtő csapat prágai
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utazást nyer 2013 szeptemberében, hogy részt vegyen a Fiatal Tudósok Európai Versenyén. Ez a
csapatoknak egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy lenyűgöző tudományos projektekkel
ismerkedjenek meg, és több mint 100 fiatal tudóssal találkozzanak Európa minden részéről.
A második helyezett csapat Isprába utazhat, hogy izgalmas kutatólaboratóriumokat és -intézeteket
látogasson meg a Közös Kutatóközpontban, az Európai Bizottság tudományos szolgálatánál. A
csapat megismerkedhet a tudományos munkával, továbbá találkozhat tapasztalt és fiatal
tudósokkal. A harmadik helyezett győztes csapat minden tagja ICE karórát nyer.
A pályázaton a 27 európai uniós tagállam állampolgárai vagy lakosai vehetnek részt.
A pályázaton háromfős csapatok indulhatnak. A csapattagok életkorának 2013 szeptemberének
végén 13 és 18 év között kell lennie. A pályázaton egyénileg nem lehet részt venni. Minden
csapatban legalább két lánynak kell lennie.
A
pályázaton
a
csapattagok
legfeljebb
egy
csapatban
A győztes csapat tagjainak igazolniuk kell személyazonosságukat.

vehetnek

részt.

A pályázati kiírás további részletei angol nyelven:
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

III.7. „Haza és haladás „műveltségi vetélkedő
A reformkori Magyarország története komplex történelem és műveltségi vetélkedő
A debreceni Benedek Elek Általános Iskola „Haza és haladás” – a reformkori Magyarország története
címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt rendez. A történelem vetélkedőhöz
kapcsolódva kerül sor számítógépes rajzpályázat megrendezésére is.
A verseny kategóriái: a.) 5. osztályosok részére:
Téma: A reformkori Magyarország történetének jelentős eseményei. Az adott korszak egy
szabadon választott eseményéhez illusztráció készítése a Paint rajzolóprogram alkalmazásával.
Ajánlott irodalom: Fekete Sándor: Haza és haladás (Képes történelem)
b.) 8. osztályosok részére:
Téma: oklevél tervezésea fent meghirdetett komplex történelmi vetélkedőhöz kapcsolódóan a
Microsoft Word program alkalmazásával.
Nevezési díj: 500 Ft/fő Beküldési határidő: 2013. május 7. A pályamunkákat A4-es lapra
nyomtatva várják az iskola címére. A rajz hátoldalán tüntessék fel a tanuló nevét, osztályát
(illusztráció esetében a megörökített eseményt, illetve a kép címét is), a felkészítő tanár nevét,
valamint az iskola nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
A
legjobb
pályamunkák
az
iskola
honlapján
is
megtekinthetőek
lesznek.
(www.benedekelekiskola.hu)
Érdeklődni lehet: Krizsánné Daskó Magdolna és Kiss János informatika tanároknál
Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. Telefon/fax: 52/534-189
E-mail: benedekelek@t-online.hu
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.tehetseghalo.hu/hirek/hazaeshaladas.html
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III. 8. Ordass Lajos Országos Retorikaverseny
Versenyt szervez a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Ordass Lajos Országos Retorikaverseny címmel.
A verseny célja, hogy fejlessze az anyanyelvi kifejezőkészséget, népszerűsítse a nyilvános
szereplések során felhasználható ismereteket. Helye és ideje: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium és Kollégium 2013. március 22-23.
Résztvevők:
az evangélikus felekezetű iskolák diákjai,
a retorika iránt érdeklődő Tolna megyei középiskolás korosztály, valamint
az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő középiskolák tanulói,
bármely középiskola diákja, aki tudomást szerez a felhívásról, és felveszi a kapcsolatot a
szervezőkkel.
A kategóriák:
• Magiszter – a korábbi retorika- és anyanyelvi versenyek I-III. megyei és országos
helyezettjei számára
• Primer –.a korábbi versenyeken induló, de helyezést el nem érő, valamint újonnan
jelentkezők számára
•

Az idei kötelező téma a primer kategória számára: „Otthon vagy? Hol vagy 'otthon'? Csak a
nyelvben.” (Márai Sándor) A 100 éve született Lotz János emlékére
A magiszter kategória számára: „Jaj, mily sekély a mélység/ és mily mély a sekélység”(Kosztolányi
Dezső) Fontos: A beszéd műfaja és a megszólítottak köre szabadon választható. Nevezési
határidő: 2013. március 1.
Cím: 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
Tel.: 06-74/451-719 Kutnyánszkyné Bacskai Eszter tanárnő,
szervező (e-mail: bacsesz68@gmail.com)
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.tehetseghalo.hu/hirek/bonyhad.html

III.9. V. A Földgömb - Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny
„Ésszel járom be a Földet!"
Felhívás a 2013. évi V. A Földgömb - Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyre
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány és A Földgömb magazin Vámbéry Ármin szavaival
– s egyben saját mottójával – immár ötödször hirdet országos vetélkedőt középiskolás diákok
számára.
A versenyre jelentkezhet bármely magyarországi és határon túli középiskola kétfős
csapata.Nevezési díj: 2000 Ft/ csapat.
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A verseny alapvetően az általános és középiskolai tananyagra, aktuális hírekre és az általános
műveltségre épít.
•

•

A verseny kiemelt témaköre: Afrika földrajza. (A „fekete kontinens” felfedezésének
története, természeti, gazdasági, társadalmi és kulturális földrajza, világhírű afrikai emberek
stb.)
Külön hangsúlyt kapnak A Földgömb magazinban megjelent és a szervezők által kijelölt
cikkek, írások.

A verseny három fordulóból áll: Az első fordulóra 2013. február 13-án (szerdán) 15-17 óra között
kerül sor. Az elődöntő és a döntő a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban kerül
megrendezésre 2013. március 22-23-án.
Nevezési határidő: 2013. január 25.

A pályázati kiírás további részletei:
http://www.tehetseghalo.hu/hirek/foldrajz.html

III.10. Pályázat t a XVIII. Országos tudományos és technikai diákalkotó
kiállításra 2013.
ATIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet 1019 éves diákok számára természettudományi és műszaki tematikájú – elsősorban a
megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos –, tetszőleges tárgyú,
jellegű diákalkotások megvalósítására.
A pályaművekkel szemben támasztott követelmények
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.
Elengedhetetlen, hogy a pályamű igényes kivitelű, érthető és hatékonyan bemutatott
legyen. Egyaránt lehet pályázni elméleti pályaművekkel (poszter, számítógépes program) és
gyakorlati természetű alkotásokkal (modelltárgy, kreatív eszköz, terepasztal, makett stb.).
Pályázhatnak egyének vagy néhány fős alkotói kollektívák.
Jelentkezés, részvételi feltételek és határidők
A 2012 novemberében kiírásra kerülő pályázatra jelentkezni az elkészítendő pályamű 1-3 oldalas
szinopszisának (vázlatos ismertetésének) benyújtásával lehet 2013. február 28-ig
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.kossuth-klub.hu/sites/default/files/2013%20ottdk%20meghirdetes.pdf
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III.11. Így látom a Parlament épületét - rajzpályázat
A Lakitelek Népfőiskola rajzpályázatot hirdet diákoknak Így látom a Parlament épületét
címmel.
Rajzpályázatot hirdet Így látom a Parlament épületét címmel a Lakitelek Népfőiskola. A pályázaton
általános iskolás diákok vehetnek részt az Országházról készített rajzokkal és festményekkel.
Beküldési határidő: 2013. január 22.
A pályázatokat a következő címre várjuk:
Lezsák Sándor alelnöki titkárság 1357 BudapestKossuth Lajos tér 1-3. vagy leadható az Országházi
Levélátvevőben (1055 Budapest, V. kerület, Balassi utca 3.).
A borítékra kérjük ráírni: „Így látom a Parlament épületét
A pályázati kiírás forrása:
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30893

III.12. Az 5000 éves Kína alkotói pályázat
A Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület alkotói pályázatot hirdet „Az 5000 éves Kína”
címmel.
Habár napjainkban Kínát, a világ egyik legnagyobb gazdaságaként, legnépesebb államaként
emlegetjük – 1,3 milliárd lakosával -, nem szabad elfelejtenünk, hogy Kína egyben a világ egyik
legősibb civilizációja is, a maga páratlan történelmével, egyedülálló hagyományával, különleges
nyelvével és művészetével, de említhetnénk akár a nem mindennapi konyháját is.
Levélben várjuk a pályázók rajzait, festményeit, montázsát vagy akár fogalmazását…, hogy
közösen felfedezzük Kína csodálatos világát!
Nevezési kategóriák:
Egyéni
I. Óvodás gyerekek
Alsó tagozatos diákok
Felső tagozatos diákok
Csoportos
Óvodás csoportok
Alsó tagozatos osztályok
Alkalmazott technikák, formák: Rajzolás, festés, képregény, szobor, figura…
Beküldési határidő: 2013. január 15.
A pályázati kiírás forrása:
http://palyazatok.org/az-5000-eves-kina-alkotoi-palyazat/#more-25488
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III.13.Életre kelt számítógép - Microsoft
Meséld el, milyen lenne, ha életre kelne a számítógéped! Hogy nézne ki a nyitóképernyője és mi
történne ott? Mit mondana neked? Mit olvasna, hova járna, kikkel beszélgetne? Milyen lenne? Te
mit szólnál hozzá?
Nagyon fontos információk következnek, hiszen csak akkor érvényes a pályázatod, ha az alábbi
szabályokat betartod! Válaszolj ezekre a kérdésekre a pályázatodban – de még jobb, ha a saját
kérdéseidre keresed a választ. Nem ismered még a Windows 8-at? Ezt könnyű orvosolni: olvasd a
blogunkat, nézz be a hozzád legközelebb eső kereskedésbe, és ismerkedjetek meg!
Kötelező elemek, szabályok
1. Kötelező, hogy minden pályamű – legyen az film, zene vagy animáció – elején és végén ott
legyen az általunk készített főcím (kattints a letöltéshez!). Figyelem, akik elhagyják ezt, azok
pályázata nem érvényes!
2. A pályázatnak mindenképpen tartalmaznia kell a Windows 8-hoz kötődő, az oldal alján
olvasható kulcsszavakat – építsd be ezeket alkotásodba! Hogy ezek a szavak elhangoznak,
megmutatod őket, eltáncolod, vagy feliratban jelennek meg, az már a te dolgod.
3. A pályaművek típusukat tekintve többfélék lehetnek:
Film
Animáció: olyan film, melynek nagyobb vagy hangsúlyosabb része számítógépes grafika.
Zene: bármilyen stílusban: ének, blues, jazz, dubstep, country, rock, pop, metál, minimál, techno,
klasszikus, elektronikus, folk, funky, latin, hip-hop. stb.
4. Méret: a beküldött anyagok mérete maximum 20 MB lehet. Egy bittel sem több.
5. Formátum: a videó, zene és/vagy animáció formátuma három fajta lehet: WMW, MP4, Mpeg.
6. Alkotásodat 2013. január 6-án 24:00 óráig tudod feltölteni itt. Ha a különdíjak is érdekelnek,
javasoljuk, hogy minél hamarabb oszd meg velünk munkádat, hogy elérhetővé tegyük azt a
YouTube csatornánkon. Így tudsz sok „nézőt” szervezni alkotásodnak.
A pályázat fődíja egymillió forint, amelyet a legötletesebb alkotás készítője nyerhet el. A fődíj
mellett a három legnépszerűbb alkotást is díjazza a Microsoft, egyenként 200 ezer forintos
nyereménnyel.
A pályázaton egyénileg és csoportosan is lehet indulni, egy feltételt kell figyelembe venni, hogy a
pályázók közül legalább egy személynek 18 év felettinek kell lennie (egyéni pályázatnál
minden pályázónak). Iskolai, színjátszó, filmes és zenész közösségek pályázatait is várják a
szervezők. Az alkotások beadási határideje 2013. január 6., érdemes azonban mielőbb beküldeni az
elkészült pályaműveket, mert a közönségdíjakat a magas megtekintés számú alkotások készítői
nyerhetik el a pályázaton.
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.windows8.hu/palyazatrol/
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III. 14. Invitel InnoApps Díj
Az Invitel Zrt. pályázatot hirdet középiskolák és felsőoktatási intézmények tanulóinak.
Szeretnénk teret adni, hogy megmutathassátok a tehetségeteket és természetesen a
legjobbakat díjazzuk is.
Azokat a fiatalokat keressük, akik saját applikációt/alkalmazást fejlesztettek bármilyen témában.
Például nevezhetsz: Android, iPhone alkalmazásokkal, játékokkal; PC, Apple Macintosh szoftverrel,
applikációval vagy webes fejlesztéssel, Facebook alkalmazásokkal
Gyere és pályázz, hogy megnyerd a fődíjat, kategóriánként 200.000 forintot és egy Huawei S7
Slim 3G Tablet PC-t.
Indulhatsz minden olyan innovatív fejlesztéssel, amely akár üzlethez, munkához, tanuláshoz, akár a
szórakozáshoz köthető. A lényeg: kizárólag megvalósított, működő alkalmazásokkal, szoftverekkel,
webes fejlesztésekkel jelentkezhetsz, tervekkel nem!
Két kategóriában pályázhatsz:
I. Szórakozz! – minden olyan alkalmazás, amely a szórakoztatással, szórakozással függhet
össze, megvalósítás formájától, annak hasznosságától függetlenül
•
II. Ne szórakozz! – minden olyan alkalmazás, ami tanulással, munkával, tájékozódással,
információs összeköttetéssel, bármilyen hasznosnak ítélt dologgal kapcsolatos, megvalósítási
formájától függetlenül.
A pályázat időtartama: 2012. november 26. – 2013. február 21.
•

A pályázati kiírás további részletei:
http://www.invitel.hu/innomax/innoapps_kiiras

III.15. Odysseus Contest nemzetközi pályázat 14-18 évig - angol nyelven
2013.január 15-ig jelentkezhetnek diákcsapatok az Odysseus Contestnemzetközi versenyre.
Légy kreatív és nyerj! Odysseus – Merj álmodni… Merj felfedezni… Merj alkotni…Felhívás
nemzetközi középiskolás diákversenyen való részvételreAz Odysseus-verseny 14 és 18 év közötti diákokat szólít meg az Európai Unió bármely országából:
tudásuk, kreativitásuk és kritikai gondolkodásuk alapján hozzanak létre az űr kutatásával
kapcsolatos projektmunkákat. A részvételre vállalkozó diákok 2-5 tagú csapatokat alkotva
indulhatnak a versenyen, tevékenységüket pedig 1 tanár segíti.
A csapat egy digitális formátumú projektmunkával (pl. honlap, animáció, videófilm, számítógépes
játék, stb.) indulhat a következő három kategóriában:
1.
2.
3.

Naprendszer
Űrhajózás – globális együttműködés
Az élet párhuzamos fejlődése
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Az Odysseus-verseny két fordulós megmérettetés lesz: elsőként nemzeti szinten történik a pályázatok
összegyűjtése és minősítése. Pályamunkákat 2013. január 15-éig lehet benyújtani. A nemzeti zsűrizést
követően a kategóriánkénti győztesek részt vesznek a nemzetközi döntőben, amihez el kell készíteni a
projektleírást és összefoglalót angol nyelven is.
Magyarországon a verseny fő szervezője az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csillagász szakcsoportja.
További információkkal a szakcsoport vezetője, Kiss László áll rendelkezésre (kiss@konkoly.hu).
A pályázati kiírás további részletei angol nyelven:
http://www.odysseus-contest.eu/

III.16.Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny
2012/2013
Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1992. október 1. és 1999. augusztus
31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a
versenyen, akkor, ha a pályázati munkát az egyetem, főiskola megkezdése előtt elkezdték.
Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az európai döntőn csak azok vehetnek részt, akik
magyarországi iskolába járnak.
MIT LEHET NYERNI?
I.

díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.
A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is.
A legjobb pályamunkát beadott határontúli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség
egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg. Az első és második helyezett fiatalok által
megjelölt egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül. (A zsűri a díjak között
indokolt esetben átcsoportosításokat hajthat végre. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye
nincs.)
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a
felsőoktatási intézmények döntése alapján 20 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás
folyamán.
A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2013. szeptember 17-22. között Prágában, az Európai
Unió által, 37 ország részvételével rendezendő európai döntőn való részvételre, ahol további
értékes pénz- és különdíjakat (3500-7000 euró) lehet nyerni.
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok számos nemzetközi versenyen, szakmai utazáson
vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (INTEL ISEF), a
Stockholm International Youth Science Seminar-on, ill. a Nobel-díj átadási ünnepségen, az
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International Sustainable World Project Olympiad-on Houstonban, továbbá a nagy teljesítményű
és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 2 fő a Google zürichi
központjába látogathat.
MIVEL LEHET RÉSZT VENNI? Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi,
informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató
vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy
pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.
HOGYAN KELL NEVEZNI? A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc
formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben 2013. január 7-én, 15
óráig beérkezően.
A pályázati kiírás további részletei:
http://www.innovacio.hu/3a_hu_22_felhivas.php

III.17.

UWC Nemzetközi ösztöndíjak

UWC Magyarországi Egyesülete örömmel értesít benneteket, hogy idén is meghirdeti kétéves
külföldi ösztöndíjaira szóló pályázatát! Ösztöndíjfelhívás 2013-2015.
A webes regisztrációt követően a pályázat kitöltési útmutatóban meghatározott oldalait be kell
egyesületünk címére: 1394 Budapest, Pf. 395.

A pályázati anyagok postára adásának határideje 2013. január 16.
Pályázati információk:
http://www.uwc.hu/hu/index.html

A pályázati kiírás további részletei:
http://www.uwc.hu/docs/plakat_2012.pdf

III.18. Ifjú Kutatók 20. Nemzetközi Konferenciája
Érdekelnek a tudományok és szeretsz utazni? Beszélsz angolul? Irány a Lombok szigete, az
Ifjú Kutatók 20. Nemzetközi Konferenciája! A nevezési feltételeket megtudhatod a
felhívásból.
Az Ifjú Kutatók 20. Nemzetközi Konferenciáját (International Conference of Young Scientists,
ICYS) 2013. április 15. és 22. között Lombok szigetén, Indonéziában rendezik meg. A versenyre
nevezhet minden középiskolás (14-18 éves) diák, a
•

matematika,

KATEDRA ONLINE PÁLYÁZATFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft www.o2media.hu 2012. december 31.

32

•
•
•

fizika,
informatika,
környezettudomány

bármely területéhez kapcsolódó, önálló tevékenységet tükröző, magyar nyelven megírt, néhány
A4-es oldalnál nem nagyobb terjedelmű dolgozatával, és a dolgozat legfeljebb egy oldalas, angol
nyelvű rövid kivonatával.
A dolgozatokat 2013. január 5-ig kell elküldeni „IKNK 2013” jeligével a következő címre: Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék, 1518 Budapest, Pf. 32.
A nemzetközi versenyen szereplő diákokat a pályázó diákok közül a korábbi évekhez hasonlóan
2012. január közepén, hazai konferencián választják ki. A hazai konferencián minden pályázó diák
magyar nyelvű előadást tart, amelyet 5 perces angol nyelvű összefoglaló követ. A konferencia
egyéni verseny, csoportos jelentkezést nem fogadnak el.
A nemzetközi versenyen a diákok 10-15 perces, angol nyelvű előadásban mutatják be
munkájukat, ezért angol tanáruktól szükséges egy, a nyelvtudásuk szintjét igazoló nyilatkozat is
A pályázati kiírás további részletei:
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/hirek/ifju-kutatok

III.19.Célpont a Mars - diákpályázat
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal
együttműködve, az Űrvilág támogatásával az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet.
A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben
tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázaton
az idei évben egyénileg illetve csapatban is lehet nevezni. A pályázatokat határainkon túlról is
várjuk!
A pályázaton nem szerepelhet a MANT korábbi pályázataira készített pályamű. A pályamunkákat
elbíráló zsűri tagjainak közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázatot az alábbi kategóriában hirdetjük meg:
Egyéni pályázók esetében:
az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja
az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportban
11–18 év közötti látássérült fiatalok.
Csapatban pályázók esetében:
az oktatási intézményekben tanulók 11–14 éves korcsoportja
az oktatási intézményekben tanulók 15–18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola
befejezéséig);
11–18 év közötti látássérült fiatalok.
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A csapatokról:
A csapatok 2–4 főből állhatnak.
Egy diák csak egy csapatban indulhat.
Ha valaki csapatban indul, akkor nem adhat be egyéni pályázatot.
A csapat legidősebb tagjának az életkora számít a kategóriák közötti választásnál.
Beküldési határidő: 2013. február 10.
A pályázat részletei:
http://www.mant.hu/diakpalyazat

III.20. A Németh László Társaság Országos Középiskolai
Tanulmánypályázata
A pályázat célja, hogy elősegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Németh
László életművében) rejlő szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába,
hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi műveltségének bővítéséhez, s lehetővé tegye
a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyűjtést a kutató- és elemző munka
folyamatában és módszereiben, értekező prózai művek készítésében.
A feladat, hogy a diákok elmélyedjenek az irodalmi mű lehetséges világában, figyelmesen és
alaposan olvassák el, és saját megfigyeléseik, szövegelemzésük alapján (valamely módszer egyéni
alkalmazásával), önállóan mutassák be és értelmezzék azt. A zsűri a szövegértelmezés minősége,
szakszerűsége és kreativitása, a dolgozat érvelésének és stílusának világossága, gondolati és nyelvi
igényessége szerint értékeli a pályaműveket. A pályázatot tizenharmadik alkalommal hirdeti meg a
9-12. (13.) évfolyamos középiskolai tanulók számára a Németh László Társaság.
http://www.nemethlaszlo.eu/tarsasagrol.html

Pályatételek
1. Hivatás és szerelem
Németh László Szerdai fogadónap és A másik mester című regényei alapján mutasd be, hogyan járul
hozzá személyiségünk kiteljesedéséhez, feladataink megtalálásához, saját életünk értelmezéséhez
a megfelelő hivatás és a hű társ megtalálása! Hogyan egészíti, egészítheti ki egymást az élet e két
fontos területe, milyen nehézségekkel kell megküzdeni, és mit remélhetünk a sikeres
választásoktól?
2. Idea és tragikum Németh László Cseresnyés című drámájában
Miért és milyen eszmények, értékek és érdekek vezérlik a címszereplő életét, hogyan viszonyul
hozzá a családja és környezete, mi a konfliktus alapja, miért vezet ez tragédiához? Melyek a dráma
legfontosabb motívumai, miként kapcsolódnak össze, az ismétlődések mit jelentenek a mű
különböző pontjain, és hogyan értelmezik egymást?
3. Buda Ferenc Túl a falon című kötetének poétikája

KATEDRA ONLINE PÁLYÁZATFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft www.o2media.hu 2012. december 31.

34

A kötet alcíme: „Az én ötvenhatom”. Milyen a költő ötvenhatja? A két ciklus összehasonlításával tárj
fel hasonlóságokat és eltéréseket, jellemezd, hogyan érzékelte és fejezte ki a vele és benne
történteket! Ismerd fel a ciklusok legfontosabb költői eszközeit, és értelmezésükkel mutasd be a
szerző költői világát, írd le, hogy a versek alapján milyen Buda Ferenc ötvenhatja!
A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni. A pályázat egyéni verseny. Formai
követelmények: a pályaműveket két példányban, minimum tíz, maximum tizenöt oldal
terjedelemben (12-es betűnagyság, sorkizárt formátum, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó), a
szakirodalmi források pontos feltüntetésével, lábjegyzetekkel ellátva kell beküldeni. A hivatkozás
tartalmazza a szerző(k) nevét, a mű címét, a megjelenés helyét, kiadóját, idejét, oldalszámát.
Internet esetében a teljes elérési utat meg kell adni, kiegészítve az elérés dátumával.
Pl.: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka, Bp., Szépirodalmi K., 1979., 415. p., , 2012.
szeptember 18.
A pályaműveket jeligésen kell elküldeni a Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
címére (6800 Hódmezővásárhely, Ormos E. u. 18.) Árva László igazgató nevére 2013. február 15-ig
(a postabélyegző dátuma). Zárt borítékban kérjük mellékelni a szerző nevét, osztályát, e-levél- és
lakcímét, magyartanára nevét, iskolájának bélyegzőlenyomatát, címét és telefonszámát. Kérjük,
hogy a szaktanár a tanuló önálló munkáját a fenti adatokat tartalmazó azonosító lapon aláírásával
igazolja. A formai előírások betartásának hiánya vagy pontatlansága hátrányosan érintheti a
pályázót.
Bármilyen felmerülő kérdésre a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Árva
László ad felvilágosítást telefonon (62-533-137) és elektronikus levélben (arva@nlg.httpf.hu). A
pályázat értékelése 2013 áprilisában lesz. Az eredményről minden pályázó iskolája értesítést kap.
A pályázat forrása:
http://www.budapestedu.hu/palyazatok/nlt_tanulmanypalyazat.html

IV. Pályázat a legkisebbeknek
Folyamatban lévő pályázatok

IV.1. Tündérszó Meseíró Pályázat 2013.
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár már negyedszer hirdeti meg
nemzetközi Tündérszó Meseíró Pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves
gyermekek magyar nyelven írott meséit várjuk postai úton vagy e-mailben, csatolt dokumentum
formájában 2013. március 1-jéig.
A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit
várjuk postai úton vagy e-mailben, csatolt dokumentum formájában 2013. március 1-jéig.
A pályázatra az 1998. január 1-je és 2004. december 31-e között született gyermekek négy
példányban elküldött meséit fogadjuk.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár,
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1. Magyarország
+36 22/501-161; tunderszopalyazat@gmail.com
A pályázat forrása:
http://www.ggmuvhaz.hu/2012/12/10/tunderszo-meseiro-palyazat-2013/
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IV.2. Astellas Gyermekrajz Pályázat
Ha úgy érzed, a Te doktor nénid/doktor bácsid a legkedvesebb az egész világon, akkor ne
habozz: rajzolj, pályázz és nyerj!
Ha elmúltál már 6 éves, de nem vagy még 14-nél idősebb, Magyarországon élsz és szeretsz
rajzolni, küldd el nekünk legkedvesebb élményedet, ami doktor néniddel/ doktor bácsiddal
kapcsolatos. A pályamunkákat postai úton az alábbi címre várjuk: SESAME Pályázati Iroda, 1660
Budapest, Pf. 448. A borítékra feltétlenül írd rá a következő jeligét: „Astellas Gyermekrajz Pályázat
2012” A postán elküldött pályaművek feladási határideje: 2013. január 3. 24.00 óra
ÉRTÉKELÉS ÉS DÍJAZÁS
A beérkezett pályaműveket a beküldési határidő lejárta után a pályázat Zsűrije értékeli, majd
kiválasztja a döntőbe továbbjutó munkákat. A döntős alkotásokról a nagyközönség 2013. január
10-e és január 30-a között az interneten szavaz majd. A közönségszavazáson korosztályonként az
első három, legtöbb szavazatot kapó munka nyer, készítőjük nyereményben részesül. Az
ünnepélyes díjátadásra 2013. február elején, az Astellas-díj – Az év orvosa 2012 pályázat
ünnepélyes eredményhirdetésén kerül sor.
A pályázat forrása:
http://palyazatok.org/wp-content/2012/12/astellas_gyermekrajz_palyazat_2012_palyazati_felhivas.pdf

IV.3. Az 5000 éves Kína alkotói pályázat
A Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület alkotói pályázatot hirdet „Az 5000 éves Kína” címmel. Habár
napjainkban Kínát, a világ egyik legnagyobb gazdaságaként, legnépesebb államaként emlegetjük – 1,3
milliárd lakosával -, nem szabad elfelejtenünk, hogy Kína egyben a világ egyik legősibb civilizációja is, a
maga páratlan történelmével, egyedülálló hagyományával, különleges nyelvével és művészetével, de
említhetnénk akár a nem mindennapi konyháját is.
Levélben várjuk a pályázók rajzait, festményeit, montázsát vagy akár fogalmazását…, hogy
közösen felfedezzük Kína csodálatos világát!
Nevezési kategóriák:
Egyéni
• Óvodás gyerekek
 Alsó tagozatos diákok
 Felső tagozatos diákok
Csoportos
• Óvodás csoportok
• Alsó tagozatos osztályok
Alkalmazott technikák, formák: Rajzolás, festés, képregény, szobor, figura… Beküldési határidő:
2013. január 15.
A pályázati kiírás forrása:
http://palyazatok.org/az-5000-eves-kina-alkotoi-palyazat/#more-25488
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