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Pályázati felhívás

a Redmenta feladatlap-készítő felület használatához
kapcsolódó jó gyakorlatok kidolgozására

A Redmenta Edutech Kft. (továbbiakban Redmenta)

pályázatot hirdet

a köznevelésben és szakképzésben dolgozó pedagógusok (továbbiakban
Pályázók) számára a Redmenta feladatlap készítő felület használatához
kapcsolódó mintaértékű feladatlapok készítésére, és hozzájuk kapcsolódó
módszertani megoldások kidolgozására.

A pályázati felhívás célja és tárgya

A pályázat célja, hogy a Redmenta a magyar pedagógusok számára olyan
újszerű tartalommal, és módszertani háttérrel bíró feladatlapokat gyűjtsön
össze, és tegyen mintaként elérhetővé, amelyek a pedagógusok széles
köre számára könnyen és eredményesen használható eszközzé, jó
gyakorlattá válhatnak.

A pályázatra olyan részletesen kidolgozott, pontos hivatkozásokkal (kép,
videó, szöveg), a szerzői jog szempontjából rendezett feladatlapokat és
módszertani segédanyagokat vár a pályázat kiírója, amelyek a Redmenta
feladatlap készítő felületen a Pályázó által mind szakmai, mind nyelvi
szempontból igényesen elkészített feladatlapból és a feladatlap
használatának módszertani leírásából állnak.

A pályázati anyag innovatív módon segíti elő az alábbi célok egyikének a
megvalósulását:

● a tanulási eredmények felmérése és értékelése (diagnosztikus és
szummatív értékelés)

● tananyagtartalmak feldolgozása, a tanítási-tanulási folyamat
támogatása

● a kulcskompetenciák és a magasabb rendű készségek (kreativitás,
analitikus gondolkodás, problémamegoldás, kommunikációs
készség) fejlesztése

● visszajelzés, a tanulók támogatása (formatív értékelés), motiválás
● hozzájárulás a tanulói, az iskolai jóllét (well-being) kialakításához
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Amennyiben egy pályázó több pályázati célra is szeretne anyagot
benyújtani, erre lehetőség van, viszont egy pályázat egyszerre csak egy cél
megvalósítását szolgálhatja. Egy pályázótól korlátlan mennyiségű
pályázatot elfogadunk, amivel növelheti a nyerési esélyét.

Pályázni kipróbált és bevált feladatlapokkal, illetve módszertani leírásokkal
lehet. A pályázatnak nem célja hagyományos tesztjellegű feladatok
összegyűjtése.

A nyertes Pályázó visszavonhatatlan engedélyt ad a Redmenta számára,
hogy a pályázat anyagát a továbbiakban a Redmenta az ÁSZF szerinti
Nyilvános Felhasználói Tartalomként kezelje, és azt felhasználja különösen
az alábbiak szerint

● promóciós anyagok és előadások összeállításában
● tanári továbbképzések tematikájának és tananyagának

összeállításában
● a Redmenta weboldalán és közösségi oldalain, továbbá hírlevélben

történő kommunikációban.

Díjazás

A szakmai bírálók által kiválasztott 50 legjobbnak ítélt pályaművek szerzőit
díjazzák, 47 darab redmenta.com feladatlapkészítő-felület Redmenta Plusz
Egyéni csomagjának 6 hónapra szóló előfizetésével, vagy 3 darab 1 évre
szóló redmenta.com feladatlapkészítő-felület Redmenta Plusz Egyéni
csomagjának előfizetésével.

A szakmai bírálók fenntartják a jogot, hogy az általuk legjobbnak ítélt 50
pályázat  szerzőiből 3 esetén a kiemelt, 1 éves előfizetést ajánlják fel.

A nyeremények átruházhatóak, és 2023. december 31-ig beválthatóak, azaz
eddig az időpontig kell megkezdeni a nyeremény felhasználását.

A pályázat benyújtása

A pályázati felhívásra pedagógus végzettséggel rendelkező, a köznevelési,
illetve szakképzési intézményekben pedagógus (tanár, illetve oktató)
munkakörben foglalkoztatott pedagógusok jelentkezhetnek.
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A pályázat benyújtásának módja, benyújtandó dokumentumok

● Pályázni a redmenta.com oldalon történt regisztrációt követően a
Pályázati űrlap kitöltésével majd benyújtásával lehet. A Pályázónak a
Pályázati űrlap kitöltésekor van lehetősége arra, hogy feltöltse az
általa elkészített, a pályázati anyag részeként benyújtott feladathoz
kapcsolódó módszertani leírást, és itt kell megadni a feladat
nyilvános (regisztráció nélkül bárki által megtekinthető) megosztási
linkjét.

● Amennyiben a bírálóbizottság a pályamunkát nem javasolja
közzétételre, a Redmenta a pályázati dokumentációt megsemmisíti,
azonban a Pályázó által készített feladatlap továbbra is elérhető
marad a Redmenta feladatlap-készítő felületén.

A pályamunkával szemben támasztott általános követelmények

● A benyújtott pályamunka a Pályázó saját szellemi terméke. A Pályázó
a pályázat beadásával nyilatkozik arról, hogy harmadik személynek
nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználási engedély átadását
vagy a Redmenta által megszerzett felhasználási jog gyakorlását
részben vagy egészében korlátozná vagy kizárná.

● A benyújtott pályamunka korábban nem volt közzétéve, illetve más
pályázat keretében elkészítéséért és publikálásáért a Pályázó nem
részesült díjazásban.

● A benyújtott pályázati anyagnak összhangban kell lennie az alábbi
dokumentumokkal és szabályzókkal:

o Nemzeti alaptanterv
o Kerettantervek
o Óvodai nevelés országos alapprogramja
o A szakmai oktatás tartalmi szabályozói (Képzési és Kimeneti

Követelmények és Programtantervek)

● Hiányos pályázati anyagokat a bírálóbizottság automatikusan
érvényteleníti.

A pályamunka benyújtásának feltétele a fenti követelményeknek az
elfogadása.

A pályázat benyújtása az alábbi linken tehető meg:

https://redmenta.com/palyazat202212
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A pályázatok értékelése

A pályázatokat szakértőkből álló bizottság bírálja el a pályamunkákkal
kapcsolatban fent megfogalmazott elvárások alapján. Az értékelés három
lépcsőben zajlik:

● A beérkezett pályamunkákból a bírálóbizottság kiválasztja a pályázati
feltételeknek megfelelő pályamunkákat.

● A bírálóbizottság felkéri a Pályázót az esetleges javításokra,
módosításokra.

● A bírálóbizottság elfogadásra javasolja az arra érdemes
pályaműveket.

A Redmenta, a bírálók és a Pályázók között a kommunikáció elektronikus
csatornákon zajlik.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje:

2023. január 9.
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