A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet az
Agra Kulturális Utazási Társaság és a Csoma Szobája Alapítvány támogatásával
ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK.

A pályázat címe:

Kőrösi Csoma nyomában
(Kőrösi Csoma Sándor eltávozásának 170. évfordulója emlékévének hivatalos eseménye)
A világhírő tudós, utazó kalandos életének bemutatására hívjuk fel az általános és középiskolás diákok
figyelmét az országos rajzpályázat meghirdetésével.
„Kırösi Csoma Sándor a magyarság eredetét kereste. Korának legmagasabb szintő tudományos képzésében
részesült Németországban. Itt készült fel a nagy útra a keletkutatás tudományainak legmagasabb szintő
elsajátításával, valamint számos nyelv megtanulásával. Meg akarta keresni testvéreinket, a hunokat és az
ujgurokat hazájukban, a távoli Belsı-Ázsiában, ahol ma is laknak.
Útjára anyagi források nélkül, gyalogosan indult el, és több ízben megkísérelt Belsı-Ázsiába eljutni, de
akadályokba ütközött. Így jutott el végül Nyugat-Tibetbe, Ladakba. Itt, a Himalája csúcsai között, 4-5000
méteres magasságban fekvı kolostorokban hét éven át, nehéz körülmények, nagy nélkülözések között
tanulmányozta a tibeti nyelvet, és sajátította el magas szinten a buddhista szellemiséget képzett lámák
vezetésével. Emlékét a mai napig tisztelet övezi Tibetben.”
A rajzversenyre két korcsoportban várjuk 10-18 éves tanulók jelentkezését. (Általános felsı tagozatosok és
középiskolás diákok)
A pályázat egy fordulós, amelyen valamennyi Magyarországon tanuló a fenti korosztályhoz tartozó diák
részt vehet.
A pályamunkák iránti elvárások:
Téma: Kőrösi Csoma Sándor élete és utazásai
A következő műfaji, tartalmi kategóriákban pályázhatnak:
1.: Táblakép, grafika A/3 méretben, szabadon választott sík technikával, mindkét életkori
kategóriában.
2.: Alkalmazott grafikai tervezés – plakát, szórólap, propaganda anyag, Cd-DVD borító tervezése a Csoma év
kapcsán., grafika max.: A/3 méretben, szabadon választott sík technikával, digitális technikával mindkét
életkori kategóriában.
A versenyen helyezést elérő diákok munkáit kiállítjuk, a budapesti Kossuth Klubban 2012. június 20-án az
ünnepélyes díjátadón.
A munkákat ősztől vándorkiállításon mutatjuk be hazánkban, Indiában (Új-Delhiben) és Erdélyben.
A pályamunkák A3 méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek.
A pályamunkákon eltávolítható módon (pl.: gémkapocs, cellux stb.) a következő adatokat kérjük feltüntetni:
A mű címe.
A pályázó neve, életkora, a felkészítő pedagógus neve (amennyiben volt).
A iskola neve, címe, egy kapcsolattartó neve és elektronikus elérhetősége, telefonszáma.
A pályamunkákat nem kérjük paszpartuzni, felragasztani.
A pályamunkák szabadon választott képzımővészeti technikával készülhetnek, egyénileg, vagy csoportosan.

A pályázat leadása, határidők:
A pályázatokat postán, vagy személyesen kell eljuttatni a Kossuth Klubba, az Agra Kulturális Utazási
Társaság címére: 1088 Budapest, Múzeum u. 7., III. emelet. A borítékra kérjük írják rá: „Kőrösi
„
Csoma
nyomában Országos Rajzpályázat”
A beérkezés határideje: 2012. június 12., kedd 16.00
A pályázat értékelése, a művek kiállítása:
kiállítása
A pályamunkákat neves szakértőkből álló zsűri bírálja el.
A zsűri döntése alapján kiállításra szánt művek, alkotóik
alkotói névsora megtekinthető a Mérei Ferenc Fővárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet honlapján:
http://www.fppti.hu/muveltsegiteruletek/muveszetek
valamint az Agra Kulturális Utazási Társaság web oldalain: lassonertsen.blog.hu ; www.agra.hu,
www.agra.hu 2012 .
június 18-tól.
A kiállító alkotókat kiértesítik a szervezők.
A díjazásnál két kategóriát állít fel a meghirdető:
1. Kiállításra, bemutatásra
atásra alkalmas pályamű.
2.: A zsűri által díjazásra szánt pályamű
Az egy fordulós verseny díjazottjai tárgyjutalomban részesülnek: művészeti eszközök, grafikai-,
grafikai festő
készletek, mappák. Művészettörténeti könyvek, albumok. Életkori, és műfaji kategóriánként 3 díjat,
valamint egy különdíjat hirdetnek meg a szervezők, holtverseny lehetséges, a zsűri fenntartja magának
magána a
jogot, hogy nem minden meghirdetett
rdetett díjat oszt ki. A legkiemelkedőbb felkészítő munkát végző kollégák
díjazása a zsűri döntése alapján tárgyjutalomba
tárgyjutalom részesítjük. A kiállításra kerülés önmagában is elismerésnek
számít. A pályázó/képviselője nevezésével hozzájárul ahhoz, hogy a beadott pályamunkáról készült
felvételek a meghirdető szervezetek honlapján, kiadványaiban megjelenjenek.
A kiállításra nem kerülő pályamunkák a Mérei Ferenc Fıvárosi
városi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó
Intézet vizuális mővészeti
vészeti archívumába kerülnek
kerülnek.
Kapcsolattartó személy: Varga Ferenc, pedagógiai szakértő, Mérei Intézet
Elérhetőség: varga.ferenc@fppti.hu
hu
Eredményes felkészülést kívánnak a szervezők!

Budapest, 2012. május 15.

