FÖLDRAJZ – ÉN EZÉRT SZERETLEK!
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG
OKTATÁSMÓDSZERTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK
PÁLYÁZATA

Pályázati útmutató 2021
Kiknek szól?
➢ geográfus szakos egyetemi hallgatók (BsC, MsC)
➢ földrajz tanár szakos hallgatók
➢ földrajzot tanító kollégák
Az idén 100 éves fennállását ünneplő Oktatásmódszertani Szakosztályunk (egykoron
Didaktikai Szakosztály), pályázatot ír ki geográfus szakos egyetemi hallgatók, valamint
földrajzot tanító kollégák részére.

A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a résztvevők jeligével ellátott pályázatukkal mutassák be, hogy
számukra mit jelent, milyen hasznosítható tudást, és milyen élményt nyújt a földrajz
tanulása és oktatása a 21. században.

Pályázati kategóriák

A Földrajz – én ezért szeretlek! pályázatra esszé és/vagy kisfilm kategóriában lehet nevezni.

Esszé kategória
➢ Geográfus és földrajz Bsc, Msc szakos hallgatók számára: „Miért választottam ezt
a szakot? Mit jelent számomra a földtudomány?”
vagy
➢ Földrajz tanár szakos hallgatók számára: „Én így fogom tanítani a földrajzot”
vagy
➢ Földrajz tanár kollégák számára: Kedvenc témakörük bemutatása tematikus
óratervezet és PowerPoint prezentáció formájában
A pályázat formai követelményei
Maximum két oldal A4-es méretű dokumentum terjedelemben, Word formátumban,
magyar nyelven, gépelt, 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1-es
sorközzel írt dokumentum. A pályázathoz saját fényképet, rajzot, térképet, ábrát is
beilleszthetnek.
Az óravázlat 1500 és 1800 szó között kell legyen, legalább 10 db fényképpel illusztrálva
docx vagy pdf formátumban. PowerPoint prezentáció: legalább 12, maximum 16 dia.

Kisfilm kategória
➢ Földrajzi videoblog-bejegyzés készítő pályázat maximum 3 fős geográfus,
vagy földrajz Bsc, Msc vagy földrajz tanár szakos hallgatók részére:
„Én így képzelem el a jövőmet a földrajzzal”
➢ Földrajz tanár kollégák számára: Kedvenc témakörük bemutatása ismertető videó
révén
A pályázat formai követelményei
Videoblog esetén a videó időtartama maximum 3 perc. A videókat a Youtube-ra kérjük
feltölteni úgy, hogy azt csak a link ismeretében lehessen megtekinteni. Kizárólag a linket,
saját hanggal, zenei aláfestés nélkül, a GDPR szabályokat figyelembe véve hozzájárulással
kérjük elküldeni.
Amennyiben nem saját ábrát vagy fényképet használnak, kérjük, hogy szakszerűen
hivatkozzanak a forrásokra. Elvárás, hogy a pályázati anyagok a pályázók saját
élményeit, gondolatait tartalmazzák, és szó szerinti idézések ne szerepeljenek benne.

A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot online módon lehet benyújtani. A Pályázati anyagokat névtelenül, jeligével
ellátva, egy erre a célra létrehozott email címről a konyvtar@foldrajzitarsasag.hu e-mail
címre kérjük megküldeni 2021. március 31-ig. A bejegyzés, videó vagy szöveges
dokumentum semmilyen formában nem tartalmazhatja a benyújtók személyes adatait.
A pályázat meghirdetése: 2021. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
Eredményhirdetés weboldalunkon és Facebook oldalunkon: 2021. április 22-én, a Föld
Napján. A nyerteseket e-mailben értesítjük.

A pályázat díjazása
Nyertes pályázat: egyénileg, vagy csapatban 210 000 Ft értékű számítástechnikai
eszközök, mobiltelefonok és egyéb elektronikai eszközök vásárlására alkalmas vásárlási
utalvány.
További nyeremények: A legjobb maximum 3 fős csapat vagy egyéni nyertes
bemutathatja a pályázati anyagát a Magyar Földrajzi Társaság 2021. évi Földrajzi Napok
rendezvényein, Vándorgyűlésén, és ingyenesen részt vehet a vándorgyűléshez kapcsolódó
szakmai tanulmányúton. A kirándulás tartalmazza a szállást, valamint két étkezést, melynek
során élményalapú regionális és tájföldrajzi ismeretekkel gyarapodnak a nyertesek.
A pályaműveket beküldők tudomásul veszik, hogy a beküldött pályaműveiket a
Magyar Földrajzi Társaság bármilyen formában közzé teheti honlapján, és
felhasználhatja saját céljára.
Várjuk jelentkezésüket!

A Magyar Földrajzi Társaság vezetősége

