Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága

SZAKMÓDSZERTANI ELŐKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris kutatásokat
előkészítő tevékenységek díjazására
I. A felhívás célja
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) első alkalommal 2014-ben kiírt, hasonló témájú
pályázati felhívásához kapcsolódóan a Pécsi Akadémiai Bizottság és a Dél-Dunántúl a Tudomány
Támogatásáért Alapítvány előkészítő pályázatot hirdet olyan kutatások koncepciójának
kidolgozására és személyi feltételeinek megteremtésére, amelyeknek célja alapvetően új, vagy a
hazai módszertani hagyományokra építő, megújuló eljárások és segédeszközök által alkotott
komplex tanítási módszerek tudományos igényű megalapozása.
Az MTA PAB a szakmódszertan tudományos megalapozását, helyzetfeltárását, koncepciók,
keretek, interdiszciplináris dimenziók kidolgozását szolgáló kutatásokat célzó pályázat kiírásával
azoknak a műhelyeknek kíván - az előkészítést segítő, ösztönző - támogatást nyújtani, amelyekről
úgy ítéli meg, hogy a díj elnyerésének segítségével képesek elindítani a szakmai fejlesztés koncepciójának
további kidolgozását, a személyi és tárgyi feltételek feltárását, valamint a szükséges feladatok
felmérését.
Jelen előkészítő pályázat alapját képezheti az MTA jövőbeli, szakmódszertani kutatásokat
támogató pályázatainak. A pályázat tehát a koncepciók és irányok kijelölésére irányul.
II. A pályázaton elnyerhető díjak kiosztása és mértéke
A szakdidaktikai koncepciótervezet készítéséhez kapcsolódó pályázat során elnyert, egyszeri díjak
folyósítására egy összegben kerül sor.
A nyertesek díjazása:
1. helyezett: 500.000 Ft
2. helyezett: 300.000 Ft
3. helyezett: 200.000 Ft
III. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje
A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok:
a) az MTA PAB elnökének címzett kísérőlevél a befogadó intézmény vezetőjétől (amennyiben a
pályázó rendelkezik intézményi kapcsolattal);
b) pályázati adatlap a pályázat minden résztvevőjének aláírásával ellátva (1. számú melléklet);
c) a tervezett szakdidaktikai koncepció bemutatása a jelen helyzet, valamint a változtatáshoz
szükséges eszközök és személyi feltételek felvázolásával; a kidolgozott koncepció várható
hasznosulásának, eredményességének körvonalazása (maximum 10 oldal);
d) a munkacsoport vezetőjének részletes szakmai-tudományos önéletrajza
Munkacsoport pályázata esetén a pályázóknak meg kell jelölniük, hogy ki jogosult a képviseletre,
illetve nyilatkozniuk kell arról, hogy az egyszeri díjat milyen bankszámlára kérik.
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A pályázati anyagokat egy eredeti papíralapú és egy elektronikus példányban 2015. szeptember 30ig kell postára adni, illetve e-mailben elküldeni. Az elbírálásban a meghirdetett határidőig
beérkezett pályázatok vesznek részt.
Az eredeti példányt az MTA PAB Titkárságnak kell címezni (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.). Az
elektronikus példányt a pab@tab.mta.hu e-mail címre kérjük továbbítani.
IV. A pályázat elbírálása, a támogatói döntés
A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra, melynek főbb
szempontjai a következők:
- a munkacsoport vezetőjének szakmai/tudományos teljesítménye
- a pályázat résztvevőinek szakmai/tudományos teljesítménye
- a pályázat céljának, tervezett feladatainak és a pályázat várható eredményeinek újdonságtartalma
és megvalósíthatósága; kiegészítve a koncepció továbbvitelével kapcsolatos elképzelésekkel
- a szakdidaktikai módszerek tudományos megalapozottsága
Az elbírálás során előnyt élveznek a gyermekek testi, lelki egészségre neveléséhez, az önálló
gondolkodásmód, kreativitás, műélvezeti készségek kifejlesztéséhez kapcsolódó témák.
A díjak odaítéléséről az MTA PAB elnöke által felkért kuratórium 2015 októberében dönt. A
pályázó a pályázati feltételek elfogadása mellett tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem
indokolja, döntése ellen fellebbezésnek helye nincsen, a döntés bármely formájában történő
megtámadásáról, kifogásolásáról, vagy felülvizsgálatáról a pályázó kifejezetten lemond. A
pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben kapnak tájékoztatást a
döntésről.
A benyújtott pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Az MTA PAB és a DélDunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a díjazott
pályázatokon túl a beérkezett pályázatokból összefoglaló közleményt készítsen a kuratórium
szakmai közreműködésével, az eredeti pályázók nevének feltüntetése mellett.
V. A díjak folyósítása, beszámolás
A sikeres pályázatot követően a Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány a nyertes
részére egy összegben folyósítja a megítélt díjat. Az eredmények kihirdetésére a Magyar
Tudomány Ünnepének pécsi nyitóeseményén, 2015. november 3-án kerül sor.
Örömmel fogadnánk, ha a díjat elnyert munkacsoport az MTA PAB Titkárságra elektronikusan
és papíralapon is eljuttatná a későbbiekben kialakított, kibővített koncepciótervezetet, illetve 2016
tavaszán a PAB székházában egy tudományos nap keretében beszámolna az elért eredményekről.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással a PAB elnöke áll rendelkezésre.
Pécs, 2015. április 30.
Kosztolányi György
a PAB elnöke
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PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet

I. A pályázók adatai
1. A munkacsoport vezetőjének adatai
Tudományos fokozat:
Név (születési név):
Születési dátum:
Munkahely neve és címe:
Beosztás, munkakör:
Telefon:
E-mail:
2. A munkacsoport tagjainak adatai: (szükség szerint bővíthető)
I.
Tudományos fokozat:
Név (születési név):
Születési dátum:
Munkahely neve és címe:
Beosztás, munkakör:
Telefon:
E-mail:
II.
Tudományos fokozat:
Név (születési név):
Születési dátum:
Munkahely neve és címe:
Beosztás, munkakör:
Telefon:
E-mail:
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II. A pályázat adatai
A befogadó intézmény neve, elérhetősége:
A pályázatban részt vevők száma:
A pályázat címe:
A pályázat rövid tartalmi összefoglalója (maximum 1 oldal):

Dátum:
A pályázatban részt vevők aláírása:
……………………………………
……………………………………….
……………………………………
……………………………………….
……………………………………
……………………………………….
……………………………………
……………………………………….
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