
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 

  1. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége által alapított Tudományos Tanács célja a 
közoktatásban dolgozó magyar pedagógusok tudományos tevékenységének felmérése, segítése, serkentése. Ennek érdekében folyamatosan 
nyilvántartásba veszi mindazokat a pedagógusokat, akik valamely területen tudományos értékű munkát végeznek, számba veszi az eddig 
megjelent munkákat, lehetőségei szerint népszerűsíti azokat, hogy az azonos vagy határtudományok művelői kapcsolatokat építhessenek ki 
egymással, esetleg közös projekteket valósítsanak meg. A Tudományos Tanács további célja, hogy méltó emléket állítson Apáczai Csere 
János munkásságának azáltal, hogy létrehozza a róla elnevezett díjat, és kétévente odaítéli a legjobbaknak érdemesült, önálló kötetben vagy 
elismert tudományos szakirányú lapban közzétett munkák szerzőinek. 
 
  2. A Tudományos Tanács alapító okirata szerint meghirdeti a 2006. évi Apáczai-díjak elnyerésére kiírt pályázatát két 
kategóriában: 

 az óvodai és elemi oktatásban tevékenykedő pedagógusok, valamint 

 a közoktatás alsó és felső középfokú (V–XII. osztályok) szintjén oktatók számára.  
  Mindkét kategóriában a természettudományok, a humántudományok valamint a pszichopedagógia területén kiemelkedő 
pályamunkákat díjazzuk. 

 
  3. Az Apáczai-díj kisplasztikából, sorszámozott oklevélből és pénzjutalomból áll. 
  4. A Tudományos Tanács a 2006. évben kategóriánként legalább egy-egy díjat ad ki, de ugyanakkor el is tekinthet a díj odaítélésétől, 
amennyiben erre érdemesülő pályamunkát nem nyújtanak be. 
  5. Pályázni lehet a díj odaítélése előtti két utolsó évben (2005–2006) megjelent, az illető tudományokban kiemelkedőnek számító 
könyvvel (kivétel: tankönyv vagy I-es didaktikai fokozat, doktorátusi cím megszerzésére készült munka, disszertáció, diplomamunka), rangos, 
a szakma által elismert folyóiratban közzétett átfogó tanulmány(ok) vagy legfeljebb az utolsó két évben (2006–2006) közölt tudományos 
cikkek gyűjteményével. Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet. Ez utóbbi esetben a kisplasztikát, az oklevelet és a pénzjutalmat a 
csoport kapja. 
  6. A pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, a pályamunka egy példányát, a benyújtott 
tudományos munka részletes, nem több mint kétoldalas ismertetését, valamint a pályázó (tudományos) életrajzát. 
 
  7. A pályázatok beérkezésének határideje: 2006. szeptember 30. 
 
  8. A pályázatok beadhatók személyesen az RMPSZ csíkszeredai székhelyén, annak Országos Információs Irodájában, 530241 
Csíkszereda/Miercurea Ciuc, Taploca u. 20. sz., vagy postai úton az előbbi címre, Tudományos Tanács megjelöléssel. A postán feladott 
küldemények esetén a feladás legkésőbbi időpontja: 2006. szeptember 25. 
 
  9. A beérkezett pályamunkák elbírálásáról a Tudományos Tanács gondoskodik, és javaslatot tesz a díjazásra az RMPSZ Országos 
Elnökségének. 
  10. Az Apáczai-díjak ünnepélyes kiosztására 2006 decemberében kerül sor a Szövetség szovátai Teleki Oktatási Központjában. 
  11. A jelen pályázati felhívás az RMPSZ külön-kiadású tájékoztatójában, a Magiszter folyóiratban és a Szövetség honlapján 
(www.rmpsz.ro) jelenik meg. 

 

 


