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Az Evangélikus Pedagógiai Intézet
pályázatot hirdet a magyarországi protestáns középiskolák hagyományainak feltárása
céljával

„A láthatatlan ember”
címmel.
A pályázat a Református Tehetséggondozó Alapítvány által 2016-ban szervezett „Rejtőzködő
kincseink” című verseny eszmeiségét viszi tovább hagyományteremtő céllal.
A verseny célcsoportja
Középiskolás tanulók, akik protestáns egyházak fenntartásában lévő köznevelési intézményeik tanulói,
illetve akik állami fenntartásban lévő intézményekben tanulnak, de gyülekezetük révén protestáns
egyházakhoz kötődnek, lakóhelyükön működik olyan intézmény, amelyre a kiírás tárgya releváns.
A kiírás tárgya
A középiskolás korosztályba tartozó tanulók folytassanak önálló kutató munkát olyan helyi értékeket
feltárva, amelyek eddig nem – vagy alig – kaptak publicitást.
A) Dolgozzák fel egy az iskolájukhoz, vagy annak elődintézményéhez, vagy a lakóhelyükön
található protestáns oktatási, nevelési-oktatási intézményekhez kötődő pedagógusok
életművét, azok pedagógiai, lokális társadalmi, vagy tudományos értékteremtő munkáját szem
előtt tartva.
B) Dolgozzák fel egy az iskolájukhoz, vagy annak elődintézményéhez, vagy a lakóhelyükön
található protestáns oktatási, nevelési és oktatási intézményekhez kötődő egykori diákok
életművét, azok pedagógiai, lokális társadalmi, vagy tudományos értékteremtő munkáját szem
előtt tartva.
A verseny két fordulós. Az elsőben egy pályaművet kell elkészíteni. Neves szakmai zsűri döntése alapján
a legjobbnak ítélt tanulói munkák jutnak az országos fordulóba, ahol alkotóik országos diákköri
konferencia keretében bírálóbizottság előtt megvédik munkájukat.
A díjazottak számára a magyarországi protestáns emlékhelyekre jutalomutat szervezünk.
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A verseny lebonyolítása
A verseny két részből áll. Az első fordulóban a diákok pályaművet készítenek, amelyben az általuk
választott személy életét, munkásságát a dokumentum kereteinek megfelelő mélységben mutatják be.
A pályamű illusztrációk, szemléltető segédletek (táblázatok, grafikonok, diagramok) nélkül, valamint
szóközök nélkül minimum 20000 (azaz húszezer), maximum 30000 (azaz harmincezer) karakter legyen.
A pályaműveket elektronikus adathordozón az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és
Továbbképző Intézet címére (1085 Budapest, Üllői út 24.), Sziráki György pedagógiai szakértőnek
címezve kell megküldeni 2017. június 30-ig.
Az elkészített pályamunkák szövegtípusa, műfaja a benne kifejtett tartalomhoz igazodjék (leírás, esszé,
történelmi esszé, értekezés, riport, interjú, stb.)!
A pályázat egyénileg és 2-4 fős csoport munkájaként is benyújtható.
A pályázat jeligés. A jelige maximum 10 karakterből állhat, nem utalhat a pályázó személyére és
iskolájára. A jelige feloldását a dolgozathoz mellékelt kis alakú boríték (C6-os méretű) tartalmazza,
mely közli a munka készítőjének nevét, iskoláját és segítő tanárának nevét és elektronikus levelezési
címüket (tanulók címe, pedagógus és intézmény elérhetősége külön-külön is).
A pályaművek közül 2017. augusztus 31-ig a zsűri kiválasztja azokat, amelyeknek szerzői a verseny
országos fordulójába jutnak, erről a pályázat kiírója a zsűri döntése után 10 napon belül értesítést küld.
Az országos döntő helyszíne:
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
2170 Aszód, Régész u. 34.
Időpontja:

2017. november 17-18.

.
Szeretettel várjuk a tehetséges, fiatal kutatók részvételét!

Budapest, 2017. február 14.

A pályázókra és iskoláikra Isten áldását kéri:

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet
munkatársai nevében
Sziráki György és Deák Varga Kinga
szervezők

