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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Karkó Ádám, Schvéd Brigitta

Pályázatok
Nyelvi tudatosságot fejlesztő pályázat 
középiskolásoknak

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvhasználati és 
Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoportja nyelvi tudatos-
ságot fejlesztő pályázatot hirdet középiskolásoknak. 
A pályázóknak egy legalább 10 bejegyzésből álló ún. 
nyelvi naplót kell készíteniük a felhívásban szereplő 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2–4 fős csoportokban. 
A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkák szerzőit 
könyvajándékkal jutalmazzák a szervezők. A nyer-
tesek lehetőséget kapnak arra, hogy munkájukat 
a Nyelvtudományi Kutatóközpont 2022. júniusi díját-
adóval egybekötött workshopján bemutassák. 

Beküldési határidő: 2022. április 20.

További információ: https://bit.ly/3IlR69o 

Zöld Irodalmi Pályázat

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
2019 óta részt vesz a Jane Goodall Intézet Természet- 
és Környezetvédelmi Egyesület „PASSZOLD VISSZA, 
TESÓ!” elnevezésű kampányában, amely a használt 
telefonok visszagyűjtését, majd újrahasznosítását, 
ezáltal a környezet védelmét és a fenntarthatóság 
támogatását szolgálja. Idén a kampányhoz kapcsoló-
dóan a Kamara ZIP – Zöld Irodalmi Pályázat címmel 
környezetvédelmi témájú irodalmi pályázatot hirdet 
Hajdú-Bihar megyei általános és középiskolákba járó 
tanulók számára az alábbi három korcsoportban: 6–10 
év; 10–14 év; 14–18 év.

A mobiltelefonok gyártásához szükséges alapanyagok 
bányászata gyakran súlyos környezetrombolással jár, 
illetve az emberek túlságosan gyakran cserélik le a mo-
biljukat, ezzel generálva még több mobilkészülék gyár-
tását. 2025-re az előrejelzések szerint 8,3 milliárdra 
nő a lakosság száma, és 5,9 milliárdra a mobiltelefon-
előfizetők száma. Jelenleg a telefonok 7%-át hasz-
nosítják újra. Az irodalmi alkotásban a pályázóknak 
ezt a problémát, valamint a probléma megoldásának, 
kezelésének lehetséges módjait, megvalósítható példáit 
kell bemutatnia, pozitív történeteken keresztül.

A pályázat során a Kamara az alábbi műfajokban 
vár pályamunkákat: vers: maximum 30 soros;  

mese: maximum 3000 karakter (szóközökkel);  
novella: maximum 6000 karakter (szóközökkel).

Beküldési határidő: 2022. május 9.

További információ, pályázati űrlap:  
https://bit.ly/3tlOaoJ 

Pro Progressio Tanári Díj középiskolai 
tanárok részére 

A BME mellett működő Pro Progressio Alapítvány 
immár 13. alkalommal hirdet pályázatot azoknak 
a magyarországi középfokú oktatási intézményekben 
(gimnáziumok, szakgimnáziumok) aktív pedagógu-
soknak az elismerésére, akik tanítványaikat emelt 
szintű érettségire készítik fel matematikából, fiziká-
ból, kémiából és informatikából, diákjaik eredménye-
sen szerepelnek hazai és nemzetközi tanulmányi és 
innovációs versenyeken, illetve hátrányos körülmé-
nyek között végeznek példamutató tehetséggondozó 
tevékenységet.

A pályázatok díjazására összesen 6 millió Ft-ot külö-
nített el az Alapítvány kuratóriuma. Az elnyerhető díj 
összege bruttó 500.000 Ft/fő.

Beküldési határidő: 2022. április 22.

További információ, felhívás:  
https://bit.ly/3qdCX80 

Stádium-Díj 2022

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Tár-
sadalmi és Kulturális Hírlap közös együttműködésben 
2019-ben megalapította a Stádium Díjat, melyet a Kár-
pát-medencében levő magyar általános iskolák és kö-
zépiskolai tanintézmények diáksága részére hirdettek 
meg. A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díj 
a diákság szavazata alapján három kategóriában ado-
mányozható azoknak, akik a közéletben, a tudomány és 
a művészet területén Széchenyi István szellemiségével 
összefüggésbe hozható jelentős tevékenységet végez-
tek, vagy jelentős eredményt értek el.

A jelölés és szavazás lezárásának határideje:  
2022. május 23.

További információ: https://bit.ly/3qqjsZR

https://bit.ly/3IlR69o
https://bit.ly/3tlOaoJ
https://bit.ly/3qdCX80



