
A PANNON EGYETEM  

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara 

  Fenntartható iskola 

címmel pályázatot hirdet középiskolai tanulók számára 

 

A felhívás célja, hogy találjuk ki együtt: milyen legyen a jövő fenntartható iskolája, az iskola fenntartható jövője. 

Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a tanulók megmutathassák ötleteiket, kreativitásukat, 

tehetségüket a fenntarthatóság és az oktatás összehangolásának témájában. Mutassátok be, mitől lenne jó és 

gyerekbarát, az életre felkészítő és mégis fenntartható iskola.  

Gondolhattok környezetvédelemre, az iskola környezetének megújítására, energiatakarékosságra, az iskola 

berendezésére vagy bármilyen, a fenntarthatósághoz kapcsolódó témára. 

Ötleteket várunk az alábbi kategóriákban: 

 Rajz, képregény kategóriában: tetszőleges technikával (ceruza, festék, számítógépes grafika stb.) 
készített alkotásokat várunk minimum A4-es, maximum A3-as méretben. 

 Videós kategóriában telefonnal készült 2–5 perces alkotásokat várunk.  

 Vers vagy próza kategóriában: magyar, angol vagy német nyelven, pdf formátumban. 

A pályázatra egyénileg vagy 2–5 fős csapattal lehet nevezni 2023. április 5-ig. 
A rajzokat postai úton a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 8200 Veszprém, 

Egyetem u. 10. címre vagy az egyetem B épület portájára lehet küldeni.  

A borítékra írják rá: „Fenntartható iskola”. 

A videós alkotásokat nagyméretű fájlok küldésére alkalmas szolgáltatáson keresztül várjuk (Mammut mail; 
Toldacuccot, Mega, Dropbox, Youtube nem nyilvános video - szabadon felhasználható zenével - saját 
csatornán stb.) A linket a tanarkepzo@mftk.uni-pannon.hu címre küldjék. 

A beérkezett pályamunkákat szakértő zsűri rangsorolja:  

 ötletesség, kreativitás 

 megvalósítás kidolgozottsága alapján. 

A legjobb alkotásokat az ünnepélyes díjátadón, 2023. április 26-án kiállítjuk, a legjobb videókat levetítjük.  

Egyetemünk Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/pe.mftk) - a beérkezés sorrendjében -

folyamatosan közzétesszük az elkészült alkotásokat. Ekkortól lehet szavazni a pályaművekre: kategóriánként 

a legtöbb like-ot kapott alkotások készítőinek közönségdíjat adunk át. 

A verseny díjazása:  

A verseny díjazása: A verseny résztvevői oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. 

A versenyen való sikeres részvétel intézményi pontot jelent a Pannon Egyetem szakjaira való jelentkezéskor 

a 2024/2025-ös tanévtől. A 2023-as naptári évben szervezett versenyek eredményei is beszámítanak a 

későbbi felvételi eljárásokba. A sikeres részvételért 10 pontot; a 10–6. helyezésért 20 pontot; az 5–1. 

helyezésért 30 pontot kap a pályázó. A versenyben való részvétel bármelyik évfolyamból érkező diákra (9–

13. osztály) érvényes.  

Nevezési díj nincs. A pályázó a nevezéssel hozzájárul pályamunkájának (nevének, iskolájának, osztályának) 

médiafelületeken való közléséhez. A 18 év alatti pályázóknak a mellékelt szülői nyilatkozat kitöltése és 

csatolása szükséges. 

 

Veszprém, 2023.01.18.  

Örömteli alkotást kívánunk! 

 a verseny szervezői  
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