
     
   

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Az InfoPark Alapítvány és az ELTE Origó Nyelvi Centrum 

 pályázatot hirdet az ELTE és a BME oktatói, hallgatói részére 

 

 

A nyelv kommunikációs eszköz, tudatos és helyes használata kapcsolatokat 

teremt, problémákat old meg, érzelmeket és tradíciókat közvetít, egyaránt 

gazdagítja az egyént és környezetét. A magyar hagyományok ápolása mellett 

kiemelkedően fontos feladat hatékony, a nemzetközi kommunikációban is 

sikerrel alkalmazható nyelvtudást és kulturális ismereteket adni mindenki 

kezébe. 

 

Kihívás, hogy a többnyelvű, több kultúrájú lét élményét azok számára is 

lehetővé tegyük, akiket ebben valamilyen fogyatékuk korlátoz. Inspiráló, hogy 

az informatikai eszközök segítségével, kreatív hallgatók bevonásával olyan 

hatékony nyelvoktatási módszereket dolgozzunk ki, amelyek segítségével 

határtalanná, térben és időben korlátok nélkülivé válhat a sikeres nyelvtanulás. 

 

 

 

 
 

 

A pályázat célja 

 

Olyan innovatív módszerek kidolgozása, amelyek a hallásukban korlátozott 

emberek nyelvtanulását segítik. A nyelvvizsga alóli felmentés helyett motiváló 

oktatási módszereket, eszközöket keresünk, amelyek segítenek leküzdeni a 

hallási korlátokból adódó nehézségeket.  



 

Bírálati szempontok 

 

 A módszer tartalma 

 Az informatikai vonatkozások integrált jelenléte 

 Költséghatékonyság 

 Bevezetés módja 

 

Pályázati feltételek 

 

 A pályázó az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vagy a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) oktatója, hallgatója 

(beleértve a doktori iskolát is).  

 Pályázat csapatmunkában is benyújtható. 

 A módszer leírása legfeljebb két A4-es oldalon, Times New Roman 12-es 

betűmérettel.  

 

A sikeres innovatív módszerek bemutatására az ELTE Origó Nyelvi Centrum 

lehetőséget biztosít a későbbiekben tárgyalt feltételekkel. 

 

Díjak  
 

 I. helyezett: 200 ezer forint értékű informatikai eszközvásárlási utalvány 

 II. helyezett: 150 ezer forint értékű informatikai eszközvásárlási utalvány 

 III. helyezett: 100 ezer forint értékű informatikai eszközvásárlási utalvány 

 

A pályázat benyújtása 
 

 Elektronikus úton a titkarsag@itk.hu e-mail címre. 

 Beadási határidő 2017. július 15. 

 Információ a siko.anna@itk.hu címen vagy a + 36 30 548 7190-es számon.  

 

Eredményhirdetés 

 

2017. szeptember 15-ig a www.infoparkalapitvany.hu honlapon, valamint a 

pályázók által megadott e-mail címekre küldendő értesítésben. 
 

Ünnepélyes díjátadó 2017. október 5-én az ELTE Origó Nyelvi Centrum 

jubileumi konferenciáján.  
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