Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága
Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával

Mintaértékű gyakorlatok
a napilapok, hetilapok, folyóiratok
középiskolai felhasználásának elősegítésére

Pályázati felhívás

Budapest, 2012. augusztus 1.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) Olvasásra Nevelési Bizottsága a Repropress
Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával pályázatot hirdet napilapok,
hetilapok, folyóiratok tanítás során való alkalmazásához kapcsolódó programok,
projektek kidolgozására.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete évek óta fontosnak tartja, hogy oktatási programjaival
hidat képezzen a közélet és a közoktatás között. A fiatalok olvasásra neveléséhez
segítséget nyújtó pedagógiai programjai révén diákok ezrei jutottak ingyenesen
sajtótermékekhez, s használták az újságokat iskolai munkájuk során. A középiskolai
diákok olvasással kapcsolatos képességeinek megerősítése, kommunikációjuk
magabiztossá és sokoldalúvá tétele, a közélet iránti érdeklődésük felkeltése
mindannyiunk közös érdeke, melyet az oktatáspolitika alapdokumentumai
visszaigazolnak.

A pályázat célja: életre hívni, jutalmazni és közismertté tenni mintaértékű tanítási
gyakorlatokat, amelyek alkalmasak annak bemutatására, hogy a sajtótermékek
hatékonyan járulnak hozzá a középiskolai tanulók
-

szóbeli és írásbeli kommunikációjának fejlesztéséhez,
tanulási motivációjuk fokozásához,
közéleti érdeklődésük felkeltéséhez.

A pályázat tárgya: olyan tantárgyi tematikák kidolgozása és kipróbálása, amelyek
megfelelnek a Sajtó és nyilvánosság pedagógiai program szellemiségének, tartalmának,
és alkalmasak a téma bármely szakóra keretei között történő integrált felhasználására.

Kik pályázhatnak?
Bármely szakos középiskolai - gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai – tanár és
szakmai munkaközösségek.

A támogatandó tevékenységek köre és kritériumai:
1. Tantárgyi modulok kidolgozása, melyek tartalmi elemei kapcsolódnak valamely
napilap, hetilap, folyóirat hasábjain megjelent anyaghoz: információkhoz, hírekhez,
véleményekhez, irodalmi alkotásokhoz. A pályázónak részletesen, forgatókönyvszerűen be kell mutatnia, hogyan használta fel a sajtótermé(ke)ket valamely
összefüggő tananyagrész (modul) feldolgozásának folyamatában. A modulnak
minimálisan 5 tanórát kell tartalmaznia.

2. Tanítási projektek kidolgozása, melyek tartalmi elemei kapcsolódnak a Sajtó és
nyilvánosság pedagógiai program tematikájához (a részletes tematika elérhető
regisztráció után a www.olvasasraneveles.hu oldalon). A pályázónak be kell
mutatnia a megvalósult projekt dokumentációját (forgatókönyv, projektnapló, az
elkészült produktumok dokumentációja, értékelés).
3. Tanítási portfólió, mely azt dokumentálja, mi módon hasznosították a diákok
sajtóból vagy sajtóról szerzett ismereteiket. A pályázónak azt kell bemutatnia,
milyen tanulói tevékenységeken, tanórán kívüli feladatokon keresztül hasznosult a
sajtótermékek felhasználása a tanítás során. A dokumentáció legalább egy
tananyagrész (modul) feldolgozásához kapcsolódó diákmunkákat és a hozzájuk
kapcsolódó instrukciókat kell tartalmazza.
Pályázati időszak: 2012. szeptember 1. és 2012. november 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 15.

A pályázat benyújtásának módja: A jeligével ellátott pályázatokat papír alapon, 2
példányban (1 eredeto és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban
(kizárólag CD / DVD lemezen), zárt csomagolásban, a pályázati dokumentációban
található szempontok alapján kell eljuttatni ajánlott küldeményként az MLE címére
(Magyar Lapkiadók Egyesülete, 1016 Budapest, Naphegy tér 8.)

A dokumentáció letölthető a www.olvasasraneveles.hu oldalról.
Figyelem! A dokumentáció letöltéséhez minden pályázónak regisztrálnia kell a
www.olvasasraneveles.hu oldalon, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus
levélcímmel (e-mail cím). Regisztrálni 2012. augusztus 1-től lehet a megadott címen.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén
az MLE a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a
www.olvasasraneveles.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt
ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonnak
megfelelően állították össze. A nem megfelelően összeállított pályázatot a bíráló
bizottság érvénytelennek minősíti.

A benyújtás határidejének igazolására a postai feladást igazoló bélyegző szolgál. A
határidő túllépése elutasítást von maga után.

A pályázati anyagok megőrzéséről az Egyesület nem gondoskodik, azok átvételére a
Pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül van lehetőség, azt követően az
Egyesület azokat megsemmisíti.

Pályázati díj:
Kategóriánként a legjobbnak minősített pályázat: 100. 000 Ft
(összesen 300. 000 Ft)
Díjazásra érdemesített pályázatok: 50. 000 Ft
(összesen 300. 000 Ft)

A meghirdetett összeg bruttóban értendő, a pályázat nyertesei részére a hatályos
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyi jövedelemadóelőleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.1
Nem egyénileg induló pályázók esetében, amennyiben cég, társaság, intézmény
képviseli őket, az adatlapon a személyes adatok mellett a cég adatit is fel kell tüntetni.
Ez esetben nem áll fenn szja fizetési kötelezettség, a díj összege számla ellenében kerül
kifizetésre, mely áfa-t nem tartalmaz, tekintettel az oktatási tevékenység tárgyi
adómentességére.

Pályázati dokumentumok:
1.
2.
3.
4.
5.

Regisztráció
Adatlap
Pályázott tevékenység leírása
Szerzői jogi nyilatkozat
Közzétételi nyilatkozat

A benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszere:
1.
2.
3.
4.
5.

A pályázati célnak való megfelelés
A pályázati program újszerűsége
A pályázati program szakszerűsége
A pályázati program kidolgozottsága
Külső megjelenés

A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2012. november 30.

A bírálat módja: A jeligés pályázatokat független sajtószakmai és pedagógiai szakértői
bizottság bírálja el, melynek tagjait az MLE delegálja.

_____________________
A nyertesek részére a kitűzött pénzdíjat csak a hatályos adójogszabályok által előírt, kötelező
adóhatósági adatszolgáltatáshoz szükséges adatok rendelkezésre bocsátását követően áll
módunkban kifizetni a 2003. évi XCII. törvény (törvény az adózás rendjéről), 24.§ (5) értelmében.
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