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VI. Apáczai-díj  
2014 

Pályázati felhívás 

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége által 
alapított Tudományos Tanács célja a közoktatásban dolgozó magyar pedagógu-
sok tudományos tevékenységének felmérése, segítése és ösztönzése. Nyilván-
tartja mindazokat a pedagógusokat, akik valamely területen tudományos mun-
kát is végeznek, számba veszi az eddig megjelent munkákat, és lehetőségei 
függvényében népszerűsíti azokat, hogy az azonos vagy a határtudományok 
művelői kapcsolatot építhessenek ki egymással, közös projekteket valósíthassa-
nak meg. A Tudományos Tanács további célja, hogy méltó emléket állítson 
Apáczai Csere János munkásságának azáltal, hogy létrehozta a nagy magyar pe-
dagógusról és tudósról elnevezett díjat, és kétévente odaítéli a legjobb – önálló 
kötetben vagy tudományos lapban közétett – munkák szerzőinek. 

A Tudományos Tanács 2014-ben is kiírja pályázatát az Apáczai-díjak 

elnyerésére. 

A pályázaton azok a pedagógusok vehetnek részt, akik a közoktatásban 
dolgoznak, vagy onnan mentek nyugdíjba, és az oktató-nevelő munka mellett 
tudományos munkát, kutatást is végeznek. A kétévente kiírt pályázatra az előző 
díjkiosztó, 2012 októbere után megjelent – könyvben vagy folyóiratban közzé-
tett – tanulmánnyal lehet jelentkezni a természettudomány, a humán tudo-

mányok, valamint a pszichopedagógia területéről.   
A pályázók munkafüzeteket, szöveggyűjteményeket, illetve doktori érteke-

zéseket is beküldhetnek, ám ezeket a Tanács nem díjazza; a szerzőket részvételi 
oklevéllel jutalmazza. 

A Tudományos Tanács az idei pályázat alkalmával is kategóriánként leg-
alább egy-egy díjat oszt ki, de el is tekinthet valamelyik díj odaítélésétől, ameny-
nyiben megítélése szerint az illető kategóriában díjra érdemes pályamunkát nem 
nyújtottak be.  

 

Az Apáczai-díj kisplasztikából, sorszámozott oklevélből és pénzjutalom-
ból áll. 

Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. Csoportos pályázat esetében a 
kisplasztikát, az oklevelet és a pénzjutalmat a csoport kapja. Azok a szerzők is 
pályázhatnak, akik már korábban is küldtek be pályamunkákat az Apáczai-díj 
elnyerésére. Azok a pedagógusok, akik már részesültek Apáczai-díjban, elnyer-
hetik a díj ezüst, arany vagy gyémánt fokozatát. 

A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap mellett a pályázónak be kell nyújta-
nia a megjelent pályamunka egy példányát, a tudományos munka részletes, de 
nem több, mint két oldalas ismertetését, valamint a saját szakmai önéletrajzát.  
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A beérkezett pályamunkák elbírálásáról a Tudományos Tanács gondosko-
dik, és a díjazásra vonatkozó javaslatát az RMPSZ Országos Elnöksége elé ter-
jeszti. Az Apáczai-díj ünnepélyes kiosztására 2014. október 11-én, szombaton 
kerül sor a szovátai Teleki Oktatási Központban.  

Az Apáczai-díj pályázati felhívása és űrlapja letölthető a Szövetség honlap-
járól, a www.rmpsz.ro oldalról. A pályázatok beadhatók személyesen az 
RMPSZ csíkszeredai székhelyén, vagy eljuttathatók postai úton az alábbi címre:  

Hargita megye/Jud. Harghita, 530210 Csíkszereda/Miercurea Ciuc, 

Petőfi Sándor u. 4. sz.  

Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon a címzés mellett tüntessék fel az 
„Apáczai-díj pályázatára” feliratot.  

A pályázatok beadásának határideje: 2014. szeptember 16.  

A postai küldemények feladásának határideje: 2014. szeptember 8. 
   

Dr. Péter Sándor 
 a Tudományos Tanács elnöke 

 
Burus-Siklódi Botond 

az RMPSZ elnöke 


