PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tanárságból jeles
címmel a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara pályázatot hirdet
középiskolások számára.
Van olyan tanárod, aki szorgalomból, magatartásból, szaktudásból, tanárságból jelesre
vizsgázna Nálad? Aki mindig jól teljesít, ha a diákjairól van szó, akinek fontos a
tehetséged, az eredményeid? Aki amellett, hogy kiváló tanár, a tanórákon kívül is
szerethető? Ha igen, adj most neki Te jelest!
Mondd el, írd le, mutasd be milyen is ő valójában, beszélj arról miért értékes számodra
a személyisége, a munkája, milyen hatással van Rád az általa közvetített tudás, értékrend.
Fontos nekünk a véleményed és neki is a Te visszajelzésed! Vesd hát papírra, vagy
jelenítsd meg bármely irodalmi (pl.: esszé, publicisztika, paródia stb.) vagy
médiaműfajban (pl.: kisfilm: portré, esszéfilm, filmetűd, videoklip, animációs film;
fotósorozat; saját honlap stb), amit gondolsz!
Nyerj tabletet, vagy ingyenes részvételt a KreaTáborba (a PTE BTK egy hetes szakmai
táborába, teljes ellátással)!
A pályázat célja:
A pályázattal az a célunk, hogy a beérkező pályamunkáitok segítségével felhívjuk a
figyelmet a tanári pálya fontosságára, kiemelkedő tanárszemélyiségek bemutatásával
rávilágítsunk annak értékeire. Hitelesen látassuk azt a munkát, amit a tanárok nap mint
nap folytatnak a társadalomért, a jövő generációinak felemelkedéséért.
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
 A pályázati anyag fejezze ki, hogy a bemutatott tanárok az általuk oktatott
tudományterület művelésével, oktatásával fontos szerepet játszanak a kultúra
ápolásában, és a személyiség fejlesztésében.
 A pályamunkák ábrázolják azt, hogy a bemutatott tanáregyéniségek mivel
járulnak hozzá egy adott közösség sikeréhez, az „iskola” hírnevének
öregbítéséhez.
 A pályamű utaljon arra, ha az általa bemutatott tanár pedagógusként innovatívat,
módszertani újítást alkotott, vagy pedagógiai szemlélete újat képvisel.
 A pályázat elsődlegesen annak a bemutatását várja, hogy: a nevezett oktató
miért jó tanár? az általa képviselt értékeket milyen módon éli meg és adja
tovább? ez miért jelent számodra különleges élményt? A pályázatnak nem
célja, hogy a beérkezett munkák nevezett tanár személyes életrajzát minél
nagyobb alapossággal megismertessék.





Az írásos pályaművek elbírálásának fontos szempontja a nyelvi, stiláris és műfaji
megfelelőség.
A médiaműfajban beérkezett pályaművek elbírálásánál előnyt jelent a
(mozgóképes) kifejező eszközök újszerű felhasználása, a kreatív megoldások és a
tartalom és a forma összhangja.
A beadott pályamű (a maga műfaji keretei között) legyen újszerű, ötleten
alapuló, egyéni alkotó munkát tükrözzön.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Pályázatot nyújthat be bármely középiskolás, 14-19 éves korig.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályamunkákat a pályázati kiírás alapján, a kitöltött és aláírt nevezési lappal együtt
várjuk elektronikusan, vagy postai úton az alábbi címre: Berta János, PTE BTK Kari
Hivatal 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. email: berta.janos@pte.hu).
A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített pályamunkát
a PTE BTK felhasználja marketingtevékenységében bármilyen formában és bármikor a
kar népszerűsítésére. A pályamunkákat a pályázó a PTE BTK rendelkezésére bocsátja
korlátlan felhasználásra, bárminemű egyéb követelés nélkül. A hiányos, feltételeknek
nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. január 8. 12 óra
A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a bölcsészkar által
felállított szakmai bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 19.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2017. január 27-én a Pécsi Bölcsész Szakválasztó Nyílt
Nap keretében.
A pályamunkákat 2018. január 8-ától facebook oldalunkon közönségszavazásra
bocsátjuk, a közönségszavazás nyertesei részvételt nyernek a 2018 nyarán
megrendezésre kerülő KreaTáborba.
A pályázati kiírás és a nevezési lap megtalálható
a PTE BTK honlapján:
http://btk.pte.hu/tanarsagbol_jeles
További információ:
Berta János
E-mail: berta.janos@pte.hu
Tel.: 72/503-600/24349

