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Pályázati kiírás
oktatási intézmények részére

Az Utazó Planetárium csapata elsődleges céljának az oktatást és ismeretterjesztést tekinti. A
digitális technika segítségével látványos módon segít megismerni a csillagos égbolt
jelenségeit, megérteni az égi jelenségek hátterében húzódó természeti törvényeket.
Célunk műsorainkkal minél jobban támogatni az iskolai oktatást, amihez szeretnénk
megismerni a pedagógusok tapasztalatait, véleményét. Előadásaink színvonalának további
emeléséhez pályázatot hirdetünk az oktatási intézmények részére.

Tárgy:

A csillagászat oktatása napjainkban

Pályázók köre:

Oktatási intézmények.

Intézményenként egy pályázattal indulhatnak, de ha egy intézmény több tagintézményből
áll, abban az esetben a tagintézmények önállóan, külön-külön pályázhatnak.
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A pályázat témája és formája:
Pályázni egy rövid leírással lehet a pályázó intézményében folyó csillagászati témájú
oktatásról.
Az alábbi kérdésekre keressük a választ:
• Mit tanítanak az Önök iskolájában csillagászatból?
• Mely tantárgyban van helye a csillagászat oktatásnak? Éves szinten hány órában?
• Milyen módszerekkel történik az oktatás?
• Vannak-e szemléltető eszközeik?
• Milyen eszközökre lenne szükség, hogy hatékonyabban lehessen oktatni a
csillagászatot?
• Hogyan tudnák beépíteni az oktatásba egy planetáriumi előadás során hallott és
látott, a tananyaghoz kapcsolódó információkat?
• Mely csillagászati témák érdekelnék Önöket, amiről planetáriumi előadáson szívesen
hallanának?
Ha nem oktatnak csillagászatot (vagy ehhez kapcsolódó témát), akkor arra szeretnénk
választ kapni, hogy
• miért nem és
• milyen módon lehetne megismertetni tanulóikkal a csillagászati alapokat,
érdekességeket?

A pályázat terjedelme:
Legalább egy A4-es oldal, felső korlát nincs.

A pályázat formátuma:
A pályázatok elektronikusan küldhetők be a palyazat@utazoplanetarium.hu e-mail címre.
A fájlformátum: elsősorban pdf, de doc, docx, odt és egyéb szövegszerkesztős formátumot
is elfogadunk.
A pályázatba írják bele a pályázó intézmény nevét, valamint a kapcsolattartó nevét és
elérhetőségét is.
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Beküldési határidő:
2016. október 31. (hétfő), 23:59:59.
Nyeremények:
•

Minden pályázó intézmény, amelyik legalább 5 előadást megrendel, a bruttó
rendelési összeg 20%-ának megfelelő taneszköz csomagot kap (a csomag tartalmát
egyeztetjük, a csomag értéke szintén bruttó értékként értendő). A megrendelés
határideje: 2016. november 30., az előadások időpontja: 2016/17-es tanév.

•

Minden 10. pályázó és legalább 5 előadást megrendelő intézmény után
kisorsolunk 1 intézményt, amely a bruttó rendelési összeg 50%-ának megfelelő
taneszköz csomagot kap (a csomag tartalmát egyeztetjük, a csomag értéke szintén
bruttó értékként értendő). A megrendelés határideje: 2016. november 30., az
előadások időpontja: 2016/17-es tanév.

•

Minden pályázó intézmény, rendeléstől függetlenül részt vesz egy sorsoláson,
amin a nyertes intézmény egy ingyenes, egész napos planetáriumi előadássorozatot
nyer.

Sorsolás:
•

Az ingyenes planetáriumi előadás sorozat sorsolása az összes beérkezett pályázat
közül: 2016. november 9. (szerda).

•

A megrendelési érték 50%-ának megfelelő taneszköz csomagok sorsolásának
időpontja: 2016. december 1. (csütörtök).

Budapest, 2016. október 1.
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Az Utazó Planetárium csapata

----

http://www.facebook.com/UtazoPlanetarium

Mesél az ég! - Karnyújtásnyira az Univerzum !
Utazó Planetárium Kft.
1117 Budapest, Nádorliget utca 5/A 6.em. 612.
www.utazoplanetarium.hu, - info@utazoplanetarium.hu

http://www.utazoplanetarium.hu/

----

http://www.facebook.com/UtazoPlanetarium

