
 186

Pályázati felhívás gyakorló tanítók részére 
 
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem  Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete 

pályázatot hirdet gyakorló tanítók részére, a helyi tantervbe beilleszthető választható tan-
tárgyak tervének a kidolgozására.  

A pályázat célja: igényes módszertani segédanyag összeállítása és kiadása az elemi 
oktatási-nevelési folyamatban sikeresen alkalmazható, illetve a gyakorlatban már ki-
próbált és hatékonynak bizonyult választható tantárgyak terveiből.  

Az elkészült kötet – reményeink szerint – hasznos kiadvánnyá válik majd mind a 
gyakorló tanítók, mind az óvodapedagógus- és tanítóképzésben résztvevő hallgatók 
számára, ugyanakkor a véglegesítő és fokozati vizsgára készülő tanítók is sikeresen 
használhatják a felkészülésben. A tervezett módszertani kiadvány az adott téma elmé-
leti és gyakorlati megközelítését egyaránt tartalmazná, bemutatkozási lehetőséget nyújt-
va a gyakorló tanítók számára, ugyanakkor ötleteket adna kipróbált választható tantár-
gyak beillesztésére az iskolák helyi tantervébe.  

A pályázók köre. Olyan gyakorló tanítók jelentkezését várjuk, akik egyéni módon 
kidolgozták a választható tantárgyak tervét, és sikeresen alkalmazták oktató-nevelő 
tevékenységük során. A pályázók csak egyetlen pályamunkával jelentkezhetnek.  

Pályázati témák. Az elemi oktatás alaptantervébe szervesen illeszkedő, eredeti, a 
tanítók által önállóan kidolgozott és az iskolai oktató-nevelő tevékenység során kipró-
bált választható tantárgy tervének benyújtását várjuk bármely tantárgyból, illetve mű-
veltségi területről.  

A benyújtott pályázatok elbírálása. A pályamunkák elbírálásának fontos szempontja, 
hogy a benyújtott opcionális terv a kötelező tantárgyak követelményrendszerétől elté-
rő, új fejlesztési követelményeket tűzzön ki, valódi választási lehetőséget nyújtva a 
tanulók számára a feldolgozott tartalmak, feldolgozási módozatok (oktatási stratégiák, 
módszerek, eljárások) és taneszközök tekintetében. Pályázni kizárólag önállóan kidol-
gozott, illetve a gyakorlatban ki is próbált választható tantárgy tervével lehet. A beér-
kezett pályamunkákat háromtagú szakmai bizottság bírálja el. A kedvező bírálatban 
részesülő pályamunkákat a fent bemutatott módszertani kiadványban jelentetjük meg.  

A pályázat tartalmi követelményei 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, munkahelyének megjelölését, 

valamint a kidolgozott pályamunkát, azaz a választható tantárgy tervét, amelynek az 
alábbi elemeket kell tartalmaznia:   

– az opcionális/választható tantárgy neve; 
– az opcionális jellege: egy adott tantárgyhoz, egy adott műveltségi területhez il-

leszkedik-e, vagy több műveltségi területet fog át;  
– az opcionális időtartama: féléves, éves vagy nagyobb időszakot átfogó;  
– az osztály megjelölése; 
– az opcionális időtartama: féléves, éves vagy nagyobb időszakot átfogó; 
– infrastrukturális feltételek (terem, didaktikai eszközök stb.); 
– indoklás;  
– a tantárgy követelményrendszere: általános fejlesztési és részletes fejlesztési 

követelmények; 
– tanulási tevékenységek; 
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– tanulási tartalmak; 
– értékelési módozatok; 
– könyvészet; 
– módszertani ajánlások: a megvalósítás tapasztalatai tömör összefoglalása mód-

szertani javaslatok formájában.  
Az opcionális tantárgy tevékenységei során készült fényképek is beküldhetők! 

Javasoljuk, hogy a pályázók mellékletként csatoljanak néhány szemelvényt is a pálya-
munkához a gyermekek munkáiból.  

A pályázat formai követelményei: a formai követelményeket tartalmazó modellt  a 
regisztráció után kapja meg a pályázó. Pályázni kizárólag a formai követelmények be-
tartásával lehet. Az anyag terjedelme: 5−10 oldal. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
A pályázóknak előzetesen jelezniük kell részvételi szándékukat az alábbi címek vala-

melyikén: ambrusagnes@yahoo.com, peter.lilla@gmail.com és ngabriella77@gmail. A re-
gisztráció után megkapják elektronikusan a formai követelményeket tartalmazó sab-
lont. Regisztrációkor kérjük, adják meg nevüket, munkahelyüket, valamint az opcioná-
lis tantárgy nevét, amellyel pályázni szeretnének. A regisztráció nincs határidőhöz köt-
ve, folyamatosan történik a pályázat ideje alatt. A pályamunkák benyújtásának végső 
határideje 2012. január 5. Határidőn túl benyújtott, illetve a formai követelményeknek 
nem megfelelő pályamunkákat nem fogadunk el.  

Részletesebb felvilágosítás dr. Ambrus Ágnestől (ambrusagnes@yahoo.com), dr. 
Péter Lillától (peter.lilla@gmail.com) és Stark Gabriellától (ngabriella77@gmail.com) kér-
hető e-mailben.  
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