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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 pályázatot az alapítvány általános és középiskolásoknak írja ki. 

A beadás módja: a pályázatokat gépelve, vagy számítógépen kinyomtatott formában,
egy példányban postán  kell eljuttatni a következő címre:
MOZAIK KIADÓ 6701 Szeged, Pf. 301.

A pályázat jeligés, ezért kérjük, hogy a dolgozat mellé egy zárt borítékban mellékeljék a pályázó 
nevét, korát, postai és e-mail címét, telefonszámát, iskolája nevét. (Amennyiben van tanár 
segítóje, az Ő nevét is)  A dolgozatra csak a jeligét kell írni.

Beadási határidő: 2017. március 31. (beérkezés időpontja)

Az értékelést az Alapítvány kuratóriuma által fölkért zsűri végzi. A díjátadásra ünnepélyes keretek 
között 2017. április 22-én kerül sor Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban. A kuratórium az 
ünnepségre az összes pályázót meghívja.
A bírálóbizottság döntése a www.mozaik.info.hu és a  www.csizmaziaalapitvany.hu honlapokon   
2017. április 14. után olvasható. A díjazottakat értesítjük. A díjak elosztásáról a bíráló bizottság 
dönt, minden résztvevő oklevelet kap, a legjobb pályázók pedig tárgyjutalmat és táborozási 
lehetőséget. 

Az elbírálásban előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek saját kutatáson, kísérletezésen, 
megfigyelésen alapulnak, illetve amelyek illusztrációkat, fényképeket, rajzokat is tartalmaznak. (A 
beadott pálymunkák mérete ne haladja meg az A/4-est: 21x30 cm). A díjat a pályamunka kapja, 
így egy dolgozat több szerző esetén nem kap  több jutalmat (pl. egy pályamunka jutalma csak egy 
szerző táborozása abban az esetben is, ha ketten írták.) A megadott témától eltérő dolgozatokat a 
Kuratórium nem értékeli és nem  díjazza.

A Csizmazia Magánalapítvány
pályázatot hirdet

általános és középiskolás diákok részére



A témakörök:

I. Általános iskolás alsó tagozatosok számára
(terjedelem 1-3 gépelt vagy kézzel írott oldal) 

1. Madáretetés télen - Mesélj madáretetőd vendégeiről és azok szokásairól!

2. Én kis kertet kerteltem - Palántanevelés a lakásban és a szabadban (Kövesd nyomon, hogy 
lesz magból növény!)

3. Erdőn, mezőn, vízparton - kirándulás a természetben (növények, állatok, madárhangok 
megfigyelése)

II. Általános iskolás felső tagozatosok számára
(terjedelem 2-5 gépelt oldal) 

1. Madárvédelem lakóhelyem környékén. Mit tehetek, hogy a madarak otthon érezzék magukat 
nálam?

2. Változások környezetem élővilágában…

     Hogyan változik a természet  a környezetedben?

3. Séta réten, mezőn, erdőben vagy egy árok mentén! Mit fedeztem fel, figyeltem meg, 
tudhattam meg a terület élőlényeiről?

III. Középiskolások számára 
(terjedelem 5-10 gépelt oldal)

1. Madárvédelem lakóhelyem környékén.

Mit tehetek, hogy a madarak otthon érezzék magukat nálam?

2. Változások környezetem élővilágában…

Hogyan és miért változik a természet a környezetedben?

3. Mi miért történik? 

   Egy, az élőlényekkel kapcsolatos egyszerű kísérlet vagy megfigyelés leírása, elemzése…

IV. Irodalom -  valamennyi korosztály számára
(terjedelem  1-3 gépelt, vagy kézzel írott  oldal)

Az ember és a természet kapcsolata

V. Filmes kategória – valamennyi korosztály számára

 Kedvenc növényem – kedvenc állatom

Megfigyelésen alapuló, "leíró" filmalkotásokat várunk maximum 3 percben
     

A filmanyag formátuma lehet: 
wmv, flv, 3gp, avi, mov, mpeg, mpg, mp4
Maximális feltölthető méret: 200 MB
A pályamunkák beküldési határideje : 2016. április 2. 22 óra
http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPvideo.php
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