
A Csizmazia Magánalapítvány pályázatot hirdet
általános és középiskolás diákok részére
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A pályázat célja, hogy a névadó Csizmazia György tanítói munkásságával összhangban, elősegítse természeti környezetünk 
megismerését és megértését, s ennek érdekében az érdeklődő tanulókat saját munkára serkentse, a legjobbakat díjazza.

A témakörök:

Általános iskolás alsó tagozatosok számára  (terjedelem 1–3 gépelt vagy kézzel írott oldal)

•    A természet ébredése – Figyeld meg és mutasd be, hogyan változik az élővilág a tavasz beköszöntével a környezetedben!

•    Kedvenc fám – Mutasd be a számodra kedves fát az ott élő állatokkal együtt!

Általános iskolás felső tagozatosok számára  (terjedelem 2–5 gépelt oldal)

•    Velünk élő állatok – Mutasd be a településeden élő állatokat és a közöttük levő kölcsönhatásokat!

•    Jelenetek a madarak életéből – Kövesd nyomon a környezetedben élő (egy vagy több) madár életét a fészeképítéstől  
a fiókák felneveléséig! Fotókkal illusztráld a vizsgálataid!

Középiskolások számára (terjedelem 5–10 gépelt oldal)

•    A természet patikája – Ismertesd a lakóhelyeden, illetve a  környékén élő gyógynövényeket és felhasználásukat!

•    A klímaváltozás jelei a lakóhelyemen – Mutasd be a klímaváltozás jeleit és hatását a lakóhelyeden!

Irodalom – valamennyi korosztály számára  (1–3 gépelt, vagy kézzel írott oldal)

•    Legkedvesebb barátom – Milyen a kapcsolatod a kedvenc háziállatoddal? Történetekben meséld el az olvasónak.

Film – valamennyi korosztály számára
•    Tavaszi zsongás – Mutasd meg 3 percben a tavasz beköszöntével a nyüzsgő, élettel teli állatvilágot!

A filmanyag formátuma lehet: wmv, flv, 3gp, avi, mov, mpeg, mpg, mp4. Maximális feltölthető méret: 200 MB

Fotó – valamennyi korosztály számára
•    A természet ébredése

A fotópályázatra beküldhető szerzőnként maximum 5 darab természetfotó. A fotók bármilyen technikai eszközzel készülhetnek. 
(digitális vagy analóg fényképezőgép, mobiltelefon, minimum 6 megapixeles kamerával)

A pályázatra beküldhetők olyan színes vagy fekete-fehér digitális (JPG formátumú) képek, amelyek mérete: minimum  
3000 pixel x minimum 2000 pixel.

A beadás módja, határideje: 

A pályázatokat egy példányban postán kell eljuttatni az alábbi címre: MOZAIK KIADÓ, 6701 Szeged, Pf. 301  
Beadási határidő: 2022. május 21. 

A fotókat, videókat 2022. április 1-től 2022. május 21-ig az alábbi helyre lehet feltölteni: 
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPvideo.php

Az írásbeli pályázat jeligés, ezért kérjük, hogy a dolgozat mellé egy zárt borítékban mellékeld a nevedet, korodat, postai és e-mail  
címedet, telefonszámodat, iskolád nevét. (Amennyiben van tanár segítőd, az Ő nevét is.) A dolgozatra csak a jeligét kell írni.

Díjátadó ünnepség: 2022. június 11. Móra Ferenc Múzeum 
A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alapítvány honlapján olvashatók:  www.csizmaziaalapitvany.hu 


