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Pályázat


A Könyvtárostanárok Egyesülete és a Történelemtanárok Egylete a tankönyvválasztás megkönnyítése, az igényes művek elterjesztésének elősegítése és a tankönyvkritika erősítése érdekében pályázatot hirdet a köz- és felsőoktatásban dolgozó iskolai könyvtárosoknak és bármilyen szakos tanároknak a tanításban használható művek véleményezésére.
A pályázat a Tankönyvbázis, a tankönyves nyitóoldal alkalmazásával valósítható meg. 
Az oldal címe: www.tankonyvbazis.hu 
Választható kategóriák:
A Tankönyvbázisban található
	művek rövid szöveges véleményezése
	művek ismertetéseinek, kritikáinak összegyűjtése az interneten
	egy mű részletes bírálata, elemzése
	testületi vélemény készítése (munkaközösség, civil szervezet adott csoportja stb.)

Valamennyi kategória közös pályázati feltételei:
	A pályázati űrlap pontos kitöltése
	A teljes pályázati anyag elküldése a palyazat@tankonyvbazis.hu" palyazat@tankonyvbazis.hu címre
A pályázati anyag részei: 

	1-2. kategória: Pályázati űrlap + további táblázat 

3-4. kategória: Pályázati űrlap + a bírálat, elemzés csatolt szövege 
	A pályázati határidő betartása

Pályázati határidő: 2007. december 10.
A nyerteseket az elbírálást követően e-mail-ben értesítjük.
A pályázatokat a kiírók által delegált zsűri értékeli.
A díjazás szempontjai
A pályázati feltételek pontos betartása 
	Tartalmi és nyelvi szempontú igényesség (főként a 3. és 4. témánál)

További információ: info@tankonyvbazis.hu" info@tankonyvbazis.hu 


Pályázati űrlap

A pályázó neve: 
(azonos az adatbázisban használt névvel)

Címe:

Iskolája neve:

             címe:

Mail címe:

Skype /MSN*: 

*E rovat kitöltése önkéntes.


Az egyes témák további tudnivalói:
A művek rövid szöveges véleményezése
Feladat: 
A Tankönyvbázis oldalán megtalálható – a pályázó által ismert, használt – művekről az adott mű aloldalán rövid (néhány mondatos) felhasználói vélemény írása. (Legalább 6 művet kell röviden véleményezni.)
A pályázó valódi nevét kell valamennyi mű aloldalán feltüntetni. Értelemszerűen a jelentkezési lapon lévő névnek és a Tankönyvbázis aloldalain szereplő névnek azonosnak kell lennie.
A nyerteseket egy, a tanításban is használható művel jutalmazzuk. (A díjazott pályaművek száma: max. 10 db.)
A véleményezett művekről töltse ki az alábbi táblázatot!


Szerző
Cím



	



	



	



	



	






A Tankönyvbázisban található művek ismertetésének, kritikájának összegyűjtése az interneten
Feladat: 
Gyűjtse össze a Tankönyvbázisban lévő legalább 6 mű interneten elérhető ismertetőit, kritikáit. A Kiadói ismertetőket és a Tankönyvbázisban már megtalálható anyagokat nem tudjuk figyelembe venni.
A nyerteseket egy, a tanításban is használható művel jutalmazzuk. (A díjazott pályaművek száma: max. 10 db.)
Töltse ki az alábbi táblázatot!


Szerző
Cím
Link




	




	




	




	




	






Egy mű részletes bírálata, elemzése
Feladat:
Készítsen egy, a Tankönyvbázisban lévő műről részletes bírálatot, elemzést.
Terjedelem: minimum 4000 n
A nyertesek az alábbi díjazásban részesülnek:
Egy holokauszt oktatási csomag (Tankönyv, DVD, Tanári kézikönyv) vagy 
2 db a tanításban jól felhasználható mű vagy DVD (választhatóan)
(A díjazott pályaművek száma: max. 3 db.)


Testületi vélemény készítése
Feladat:
Készítsenek egy, a Tankönyvbázisban lévő műről részletes bírálatot, elemzést. A munka ne egy-egy szakember értékelését, hanem a csoportban dolgozókét közösen tartalmazza. A csoport létszáma legalább 4 fő legyen. A szakmai vélemény tartalmazza a munkacsoport tagjainak nevét. Markáns különvélemény esetén feltüntethető a többségi és kisebbségi álláspont is.
Terjedelem: minimum 4000 n
A nyertes csoportok egyenként az alábbi díjazásban részesülnek:
	3-3 db holokauszt oktatási csomag (Tankönyv, DVD, Tanári kézikönyv)
	1 db 56-os adattár (DVD)
	3-3 db a tanításban és a könyvtári munkában jól felhasználható mű és / vagy DVD

(A díjazott pályaművek száma: max. 3 db.)

