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Pályázati felhívás Ökoiskola cím és Örökös
Ökoiskola cím elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím
elnyerésére. A nyertes intézmények tevékenységük
elismeréseként viselhetik az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címet. A címet viselő intézmények
a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjává válva
olyan szakmai közösség részei lehetnek, amelyben
rendszeres tudásmegosztással, segédletekkel és egyéb
lehetőségekkel gazdagodhatnak, különböző képzésekkel és más programokkal színesítve munkájukat.
Jelentkezés: az online pályázati kérdőív kitöltésével
és beküldésével nyújtható be 2021. április 30-áig.
A pályázat elérhetősége:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/
pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/
fenntarthatosagra_neveles/hirek/
További információ: okoiskola@emmi.gov.hu

Budapest street-story
Pályázati felhívás általános iskolás és
középiskolás diákok részére

A Deák17 Galéria által meghirdetett pályázat és
kiállítás célja, hogy a diákalkotók szemén keresztül
megmutassa, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen érzékeljük és értékeljük mikrokörnyezetünket.
Az utca fogalma egy mindannyiunk számára megfogható mértékegység: mind ismerjük, mégis mind
másképp ismerjük. Ebben a léptékben lehetőség nyílik
a pontos ábrázolásra, a fantáziaképek kivetítésére, de
akár a kritikus gondolkodás is teret kaphat. Most arra
vagyunk kíváncsiak, hogy a pályázók hogyan tudják
ezt a sokféleséget történetekkel érzékeltetni – azaz,
hogy vajon mennyi történet fér bele egyetlen utcaképbe. Az utca lehet nagyon is valóságos – de lehet akár
a képzeletünk terméke is. Noha mindannyian tudjuk,
mi az az utca, mégis, ha kimondjuk a szót, mindenki
szeme előtt más és más kép jelenik meg.
Technikai, műfaji megkötés nincs. A pályamunka
lehet festmény, rajz, grafika, fotó, installáció, térbútor,
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szobor, fényfestés, számítógépes program, animáció,
videó. Pályázni lehet egyéni, valamint közös, csoportos munkákkal is. Csoportos alkotás esetén a csoport
létszáma maximum 5 fő lehet.
A pályázatra beérkezett és a szakmai zsűri által
legjobbnak ítélt alkotásokból a Deák17 Galéria
kiállítást mutat be 2021 novemberében. A pályázat ingyenes, részvételi díj nincs, pályázni
kizárólag digitális úton lehet.
A pályázatok beküldési határideje: 2021. 06. 06.
További információ és jelentkezés:
http://www.deak17galeria.hu/palyazatok/
budapest-street-story/

Szakkör Derby! – a flowR Alapítvány
pályázata tanároknak, diákoknak
A pályázattal közép- és általános iskolákban működő szakköröket, az azokat működtető tanárokat és
az azokban részt vevő kreatív diákokat támogatjuk.
Célunk, hogy a szakkörökön belül egyéni és csoportos
alkotások létrehozását eszközökkel és anyagilag támogassuk. Segíteni szeretnénk a szakkörök motorját
képviselő tanárok munkáját. Meggyőződésünk, hogy
ezek az alkotó műhelyek és az azokat működtető tanárok képviselik a megfelelő utánpótlás biztosítását.
Feladat: Önálló, egyedi és kreatív ötletek megvalósítását várjuk a szakköröktől. A fő cél, hogy az alkotás örömét megtapasztalják a diákok és ez által is
közelebb kerüljenek leendő választott szakmájukhoz. Az elkészült alkotásokat egy élő show keretein
belül mutatják be a szakkörök az érdeklődő cégek és
a szakképzésben fontos szerepet betöltő intézmények
képviselőinek.
Díjak, lehetőségek: A zsűri által kiemelt alkotásokat
külön díjazzuk, de a versenyben minden részt vevő
szakkört támogatni fogunk a flowR Alapítvány erre
a célra létrehozott alapjából.
Jelentkezési határidő: 2021. május 30.
Termékbemutató kisfilm feltöltése:
2021. szeptember 30.
Részletek és jelentkezés: flowr.hu

