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PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

 

I. A pályázat megnevezése:  

Osztályok olimpiája  

 
II.A pályázó szervezet, intézmény neve, pontos címe, telefonszáma:  

  A Bartók Béla Elméleti Líceum Diákönkormányzata (DÖK), Gen. 

Dragalina utca, 11A  szám 300181, 0256-493031 telefonszám 

 

III. A szervezet működési formája: (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

- állami, alapítványi, egyesületi, egyházi, intézményen belüli, magánvállalkozás  

 más: …………………………………………………………………... 

 

IV. A pályázat tárgya: (a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

 - rendezvény, vetélkedő, működési támogatás, sajtó- könyvkiadás támogatása  

 más: …………………………………………………………………... 

 

V. A pályázati tevékenység kezdete 2010. áprilisa. 

- helyszíne: Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár, Temes megye 

- a résztvevők becsült száma: 200 diák 

- a rendezvény hatóköre: helyi, regionális, több régiót felölelő, nemzetközi 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

 

VI. A pályázatért felelős személy: 

- név: Virginás Tar Emese 

- foglalkozás, beosztás:  

- pontos cím:  

- telefon, fax, email:  

 

VII. A pályázási tevékenység bemutatása:  
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Az osztályok olimpiája egy közösségfejlesztő vetélkedő, célja a szórványban 

élő licista diákok összekovácsolása.  Az ötnapos eseménysorozat szórakoztató 

feladataikat tematikájuk szerint csoportosítottuk.  A témás napok lehetőséget 

adnak a tanár – diák kapcsolat ápolására is, számítunk a résztvevő osztályok 

minden egyes tagjára és osztályfőnökére. Célszerűnek tartottuk, hogy 

szórakozási lehetőséget a diákoknak (magyar közösségben) az iskolában, így a 

szórakozás mellett kulturális tevékenységek is helyet kapnak.  Az elbírálás a 

szervezők feladata, mindenki a neki előre leosztott osztályok tevékenységét 

figyeli, a pontozás versenyszámtól függ.  E újszerű rendezvénysorozat 

emlékezetes pillanatait fényképkészítés által megörökítjük, hogy utólag 

képvetítéssel pergethessük vissza a sikeres csapatmunkák eredményeit. 

A rendezvény ugyanakkor az áprilisban megrendezésre kerülő Bartók Béla 

Iskolanapok “bemelegítő” programsorozata. 

 

 

VIII. A pályázati tevékenység fontossága: 

 

E rendezvény fontossága a szórványban élő magyar  licisták összekovácsolása, 

egy erősebb magyar közösség felé törtetve. Az iskola licistái egy szórakozási 

lehetőséget  kell felismerniük iskolájukban, ahol a tökéletes, magyarajkú 

társaság fogadja őket, úgy tanár, mint diák egyaránt. Így ugyanakkor 

passzivításukat legyőzhetik, fejlesztvén  osztályok, líceum, ill. szórvány  

szintjén együttműködésüket.  

A rendezvényt kettőség jellemzi, mivel a szórakozás mellett a kulturális jellegű 

próbák színesítik, gazdagítják a licisták általános műveltségét, alapot építve a 

magyar közösség jövőjére nézve.  

Mindemellett “bemelegítő”-ként előzi meg a Bartók Béla Iskolanapok 

rendezvénysorozatát. 
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IX. A pályázati tevékenység teljes költségvetése (lejben): 

 
Tétel Teljes összeg Igényelt összeg Más támogatás 

fogyóeszközök, 

versenykellékek 

240 ROL 0 ROL 240 ROL 

versenykellékek, 

díjak 

300 ROL 200 ROL 100 ROL 

    

    

    

    

    

    

    

 

Összesen:  540 ROL     Igényelt támogatás összesen: 200 ROL 

 

 
X. Vállalt elszámolási határidő a támogatott összeg átadásától számítva: 

 

Egy hónap 

 
Dátum:______________   Aláírás és intézményi bélyegző: 
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A Bartók Béla Elméleti Líceum Diákönkormányzata – Osztályok olimpiája 

1-es melléklet: 

 

 

A PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA: 

 
2010. április ___, szerda – összetartás napja 

 minden résztvevő osztály igyekszik meggyőzni osztályfőnökét, hogy az kísérje 

fel a 9-es tanterembe  

 szívószálas verseny  

 minden osztály az összes tag részvételével élő szobrot alkot különböző 

eszközök segítségével  

 papírgyűjtés  

 

2010. április ___, csütörtök – talpraesettség napja 

 szünetenként minden résztvevő osztályból 5, a szervezők által megjelölt diák 

válaszol kulturális témájú kérdésekre   

 a versenyzőknek egy, az iskolában elrejtett tárgyat kell megkeresniük 

 

2010. április ____, péntek – talpraesettség napja 

 a versenyzőknek egy meghatározott tárgyból kell minél többet 

összegyűjteniük 

 a versenyző osztályok megkérdezett tagja minél több locsolóverset kell 

elmondjon 

 minden osztály kap egy listát azokról a dolgokról, melyeket néhány óra 

leforgása alatt kell beszerezniük 

 

2010. április ____, hétfő – tisztaság napja 

 a szervezők rajtaütésszerűen ellenőrzik az osztályok tisztaságát 

 minden versenyző osztálynak pénteken leosztanak a szervezők egy színt, 

hétfőn az osztály minden tagja ilyen színű blúzban kell megjelenjen 

 

2010. április ____, kedd – tisztaság napja 

 osztálydíszítés- a versenyzők hétfőn szereznek tudomást arról, hogy kedden 

az osztálytermek díszítettségét pontozzák a szervezők 

 a szervezők rajtaütésszerűen ellenőrzik az osztályok tisztaságát 

 

  2010. április ____, szerda – díjkiosztás, képvetítés 


