Így győztem le magamat a nyáron!

Pályázati kiírás

A pályázat célja, hogy a gyerekek idézzék fel, tudatosítsák és örökítsék meg azokat
a nyári élményeiket, amelyek során megtapasztalták, megélték, hogy valamit
megvalósítottak, amiről nem hitték volna, hogy képesek rá.
Nem extrém dolgokra vagyunk elsősorban kíváncsiak, hanem hétköznapi, a
gyerekek mindennapjaiban előforduló kis kihívásokra, bátorság-próbákra. Pl.
egyedül vásároltak, megtanultak úszni vagy pingpongozni. Olyan – akár
apróságnak tűnő - dolgokra, ahol ki kellett lépniük a komfort-zónájukból, le kellett
győzniük önmagukat, hogy megtegyék, elkezdjék, vagy épp beleálljanak abba a
bizonyos dologba, amire nem tartották addig képesnek magukat, vagy féltek tőle.
A pályázatot két korosztályban, 2-3. osztályosok és 4-5. osztályosok között
hirdetjük meg.

Pályázók: Minden, a pályázati korosztályba tartozó magyarországi és magyar
nemzetiségű, de határainkon túl élő gyermek, a

törvényes képviselője

beleegyezésével.

A pályázati anyag tartalma: Az elektronikus Jelentkezési űrlapon feltöltött rajz
vagy rajz és írásos történet.

A pályázat díjazása:
A részvétel díjazása: Az első tíz beküldő 3000 Ft értékű kupont kap ajándékba,
amelyet

a

SMART Start Tanulástervező

vásárlásakor

a fizetendő

árban

érvényesíthet.
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FŐDÍJ:

Korosztályonként

egy-egy

SMART

Start

Tanulás

tananyag

Start

alapcsomag tanulásfejlesztés-tréneri konzultációval kiegészítve (összesen 25.900
Ft értékben), amely eredményes tanulási stratégiát tanít és gyakoroltat be a
gyerekekkel, az önálló és hatékony tanulásért. Több info a SMART Start Tanulás
tananyagról a linkre kattintva.

Különdíj:

A

legérdekesebb,

legizgalmasabb

történetet

egy

különdíjjal

jutalmazzuk: a gyermek korosztályának megfelelő (alsós vagy felső) SMART Start
Tanulástervezővel,

amely

a

tanulás

szervezését

(tervezését,

a

tanulóidő

beosztását) könnyíti meg a gyermek számára. Értéke: 13.000 Ft.

A pályázati anyag beküldésének határideje:

2022. augusztus 30. 21 óra

Meghosszabbítva 2022. szeptember 5. 21 óráig!

Eredményhirdetés: 2022.

szeptember 9. 20 óra

A pályázat eredményét a kooplab honlapján és a kooplab közösségi média
oldalain (facebook, Instagram) tesszük közzé. A győztes pályázókat emailben
értesítjük.

Pályázat elbírálása: A beérkezett pályázatokat Péter Kata tanulásfejlesztés-tréner,
Csesznok Ádám Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervezés szak, e.h., és
Turáni Gina pedagógus fogják zsűrizni.
Elbírálás szempontrendszere:
-

rajz részletgazdagsága, kifejező ereje, színhasználat

-

rendelkezésre álló hely kitöltése

-

szöveg: mondatalkotás, mondathelyesség, szövegkohézió, hármas tagolás
(bevezetés-tárgyalás-befejezés), szókincs változatossága.
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Pályázati anyag tartalmi és formai követelmények:
-

A Pályázati anyag egy hiánytalanul kitöltött űrlapból és az űrlapon egy kép
formátumban feltöltött file-ból áll. Az űrlapon a gyermek, illetve törvényes
képviselője nevét és elérhetőségét kell megadni. A kép: rajz vagy rajz és írás.

-

A gyermek rajzát vagy rajzát és írását nagy felbontásban be kell fotózni. A rajz
bármely technikával (akár vegyes technikával is) készülhet, erre vonatkozóan
semmilyen megkötés nincs.

-

Feltöltött kép technikai paraméterei: nagyfelbontású, .jpeg vagy .png
kiterjesztésű, max. 1 MB méretű file.
Az írás: a gyerek kézírással és golyóstollal elkészített, befotózott története.
Hosszúság: kicsiknél max. 10 mondat, nagyobbaknál max. 20 mondat.
A teljes feltöltött képfile mérete ne haladja meg a 1 MB-t.

-

A

képfile

elnevezése:

gyermek

vezetékneve-keresztneve-osztályfoka

számmal.
példa: macko-matyi-3.jpg
Osztályfoknak a 2022. szeptembertől érvényes osztályfokot kell megjelölni
(tehát az előbbi példa esetén Mackó Matyi 3. osztályos lesz szeptembertől).

Egyéb információ:
-

Egy pályázó 1 pályázati anyaggal pályázhat. Csak a pályázati kiírásnak
maradéktalanul megfelelő, hiánytalan pályázati anyagot tudnak figyelembe
venni.

-

A megadott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe
venni.

-

Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat időtartamát
meghosszabbítsa.

-

A pályázati anyag sikeres feltöltéséről Pályázó (illetve Törvényes képviselője)
azonnali írásos visszajelzést kap.
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-

Ha a győztes pályázó a SMART Start Tanulás tananyagot már korábban
megvásárolta, akkor a díj értékének megfelelő pénzösszeget visszautaljuk a
számlájára.

-

A díjak készpénzre nem válthatók. A kupon 2022. december 1-ig érvényes.

-

A zsűri döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.

Pályázattal kapcsolatos további kérdés, információ: szervezes@kooplab.com
Jelentkezés és pályázat feltöltése: ITT
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