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Pályázati felhívás szakmai-pedagógiai pályázatok készítésére 

2011/2012. 

 

 

Az iskola igazgatója, a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezeti Bizottság 

szakmai- pedagógiai pályázatot hirdet 

az iskola valamennyi aktív vagy nyugdíjas pedagógusa, pedagógusok munkaközössége, 

nevelő-oktató munkát segítő dolgozója számára. 

 

 

A pályázat célja: 

A nevelés- oktatás elméletének, tartalmának, tevékenység- és eszközrendszerének 

bemutatása; az elért eredmények, innovációk, tapasztalatok összegyűjtése, elemzése és 

feldolgozása, valamint az iskola történetének felkutatása és feldolgozása. Minden olyan 

dolgozat benyújtható, amely eddig még nem szerepelt valamely más pályázaton, vagy amelyet 

szerzője a benyújtás határidejéig nem publikált. 

 

Pályázati témák: 

Az iskolai nevelő- oktató munkával összefüggő bármilyen témákban készíthető pályamunka. 

Kiemelten ajánljuk feldolgozásra a következő témákat: 

 

1. Nevelési- oktatási eredmények feldolgozása és bemutatása. 

2.  „Jó gyakorlatok” bemutatása. 

3. A kompetenciaalapú oktatás bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai. 

4. A kompetenciafejlesztést segítő újszerű ismeretszerzési lehetőségek, tanulási-tanítási 

technikák alkalmazása. 

5. Tehetséggondozás- képességfejlesztés tanórán és tanórán kívül. 

6. Mérési eszközök és technikák a gyakorlatban. 

7. Minőség az iskolai oktató-nevelő munkában. 

8. Az IPR iskolai alkalmazásának tapasztalatai. 

9. Korszerű taneszközök használata a nevelés-oktatás folyamatában. 

10. A művészeti iskola fejlesztésének további lehetőségei. 

11. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő diákok speciális fejlesztési 

lehetőségei. 

12. Egyes jelentősebb iskolai rendezvények, események részletes forgatókönyvei.  

13. Tanítási segédletek (szemléltető, IKT, stb. eszközök) készítése, azok bemutatása. 

14. Iskolánk történetének további fejezetei. 

 

A pályázat elkészítésével, beadásával kapcsolatos tudnivalók: 

A dolgozat terjedelme: maximum 50 oldal (mellékletek nélkül). 
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A pályamunkákat számítógéppel szerkesztve 2 nyomtatott, és egy elektronikus adathordozón 

(CD, DVD lemez, stb.) példányban, névvel, címmel kérjük benyújtani az igazgatónak. 

Mindhárom példányhoz rövid tartalmi ismertetést kérünk mellékelni (maximum 1 oldal)  

A pályamunkák beadásának határideje: 2012. június 08. 

 

Pályázatok díjazása, jutalmazása: 

A pályadíjak odaítéléséről a kiírók által létrehívott bíráló bizottság dönt.  

Az elbírálás fő szempontjai: alkotó kreativitás, elméleti tájékozottság, pedagógiai hitelesség, 

gyakorlati alkalmazhatóság, nyelvhelyesség, igényes szerkesztés, esztétikai megjelenés 

pontos hivatkozások, bibliográfia. 

 

Eredményhirdetés: a 2011/2012. tanévi iskolai pedagógusnapon. 

 

Pályadíjak:  

1 db. I.   díj:     30.000.- Ft 

1 db II. díj:      25.000.- Ft 

1 db III. díj:    20.000.- Ft 

 

Munkajutalmak: 

A színvonalas, de nem díjazott pályázatok munkajutalomban részesülhetnek. 

2 db 15.000.- Ft kiemelt munkajutalom. 

5 db 10.000.- Ft munkajutalom 

 

A bíráló bizottság a rendelkezésre álló összeghatáron belül, a pályamunkák színvonalától 

függően a pályadíjak számát megemelheti, indokolt esetben azokat összevonhatja, illetve 

további jutalmakat állapíthat meg. 

 

A kiemelkedő pályamunkákból az intézmény önálló, vagy gyűjteményes kiadványt készíthet. 

Kiadványként történő megjelentetés esetén a szerzővel megbízási jogviszony keretében külön 

megállapodást kell kötni. 

 

A pályázaton részt vevő dolgozatokkal kapcsolatos kiadási jogokat az intézmény 

kizárólagosan megszerzi. 

 

A pályázati kiírás megtalálható az iskola honlapján: www.noszlopy-marcali.hu  

 

 

Marcali, 2012. április 08. 

 

 

 

     Strébl Nimródné s.k. 

         mb. igazgató 

 

 

 

  Tóth Róbert s.k.    Csordásné Hajdu Erzsébet s.k. 

Közalkalmazotti Tanács elnöke   Szakszervezeti Bizottság titkára 

http://www.noszlopy-marcali.hu/

