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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Karkó Ádám, Németh Gábor

Pályázatok
Útravaló Ösztöndíjprogram

A pályázat célja tanulók iskolai sikerességének előse-
gítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősí-
tése ösztöndíjjal és mentori támogatással, valamint 
az iskolai lemorzsolódásuk kockázatának csökken-
tése. A célok megvalósulását a tanulók köznevelési 
intézményein keresztül a mentorok segítik.

Beküldési határidő: 2021. szeptember 17.

Pályázhat az a Magyarország területén működő 
köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 
magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2021/2022. 
tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás kereté-
ben tanul, és a jelentkezés benyújtásának időpontjá-
ban halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe 
vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, valamint 
tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-s átlagot. 

További információ: https://tef.gov.hu/palyazati-
felhivas-ut-a-kozepiskolaba-ut-az-erettsegihez-2/

Virágok könnyein nevelkedtem – Meseíró- 
és meseillusztrációs pályázat roma, illetve 
roma származású diákoknak

A pályázat meghirdetője a Gyermekjóléti Alapítvány, 
a Savale-Együtt Roma−Magyar Együttélés Civil Szer-
vezet, valamint az Országos Mécs László Irodalmi 
Társaság. A pályázat támogatója az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma. A pályázat célja ráirányítani 
a figyelmet a roma kultúrára, irodalomra, felkelteni 
a legkisebbek érdeklődését is, valamint a tehetségazo-
nosítás és tehetségkutatás.

Beadási határidő: 2021. szeptember 30.

Pályázhatnak azok a 4−8. évfolyamra járó, roma, 
illetve roma származású diákok magyar nyelven írt – 
máshol nem publikált, és más pályázaton eddig nem 
szerepelt –, szabadon választott témájú mesékkel, 
továbbá bármely roma (nép)meséhez készült illusztrá-
cióval. Egy pályázó 1 mesével és/vagy 1 meseillusztrá-
cióval pályázhat!

További információ: https://pafi.hu/palyazat/
viragok-konnyein-nevelkedtem

Nagylátószög alkotópályázat 
középiskolásoknak

A Ludwig Múzeum és a Nemzeti Filmintézet – Film-
archívum a Klassz program keretében közös alkotó-
pályázatot hirdet középiskolásoknak a Nagylátószög. 
120 éves a magyar film című kiállításhoz kapcsolódó-
an. A pályázatra három témakörben lehet pályázni:  
1. Plakátkészítés Törőcsik Mari valamelyik filmjéhez; 
2. Mozgó filmplakát készítése egy magyar animációs 
vagy kísérleti filmhez; 3. Storyboard készítése egy 
magyar film „kimaradt” jelenetéhez vagy alternatív 
befejezéséhez.

Beküldési határidő: 2021. október 3.

Pályázók köre: középiskolás diákok

A legjobb munkákat beküldő pályázók a Ludwig 
Múzeum és az NFI–Filmarchívum ajándékcsomagját 
kapják.

További információ: https://filmarchiv.hu/hu/alap-
filmek/palyazatok/nagylatoszog-alkotopalyazat-
kozepiskolasoknak

Szabadfogású Számítógép Verseny 2021

Nevezni lehet bármilyen alkotással, ami digitális esz-
közzel készült, akár animáció, rajz, zene, játék, honlap, 
portál, kiegészítő alkalmazás, mobilapplikáció, 
kutatás, robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy 
bármilyen egyéb digitális megoldás. 

Beadási határidő: 2021. október 4.

Pályázók köre: Egyénileg vagy csapatban is nevezhet, 
aki nem töltötte még be a 19. évét. Magyarországról és 
akár a határon túlról is várják a jelentkezéseket. Egy 
versenyző több pályaművel is ingyenesen nevezhet.

A zsűri által kiválasztott nyertesek értékes díjakat 
nyerhetnek, és részt vehetnek a legjobb pályamunká-
kat bemutató kiállításon Budapesten. Emellett akár 
külföldi partnerversenyeinkre, Németországba és 
Ausztriába is lehetőségük lehet kilátogatni.

További információ és jelentkezés:  
https://www.formaldavilagod.hu/2021/#verseny
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