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„Le a cipővel” címmel, Vidékjáró Családi Fesztivált rendezünk 

2016. április 15-16-17-én, a Városligetben. 

 

A nagyszabású rendezvény fő célja az, hogy a budapesti iskolások, osztálykirándulásaik, tanulmá-

nyi kirándulásaik során eljussanak olyan helyekre, amelyeket - talán- nem ismernek és maradandó, 

örömteli élményekkel gazdagodjanak. 

Pedagógusoknak szeretnék segítséget nyújtani azzal, hogy egy meglehetősen gazdag kínála-

tot vonultatunk fel lehetséges fogadóhelyekből, szinte az ország egész területéről, személyes kap-

csolatfelvételt biztosítva a különböző szállásadókkal, akikkel a helyszínen minden lényeges kérdés 

megbeszélhető. „Személyre szabott”, kedvezményes ajánlatokhoz juthatnak, amelyet később a 

gyermekekkel és szüleikkel közösen tudnak értékelni és adott esetben elfogadni. 

 

 

Hogy még vonzóbb és izgalmasabb legyen pedagógus kollegáinak és a gyerekeknek a rész-

vétele, a következő PÁLYÁZAT-ot írjuk ki: 

Osztálykirándulás – ahogyan mi szeretnénk! 

Alakítsatok csapatot, és mutassátok meg, milyen lenne számotokra az ideális osz-

tálykirándulás Magyarországon? A pályázatra osztályok nevezhetnek egy peda-

gógus vezetésével.  A pályamunkákat bármilyen, szabadon választott techniká-

ban be lehet nyújtani. Leírás esetén (legfeljebb 2500 karakter) rajz, fotomontázs, 

videó, stb. vagy több technika egyidejű alkalmazása esetén (legfeljebb 20 Mb). 

Lényeg az, hogy derüljön ki, Ti miként szeretnétek, hogy megvalósuljon elképzelt 

osztálykirándulásotok és ez derüljön ki azok számára is, akik értékelni fogják munkái-

tokat. Mutassátok be, milyen helyszínen, milyen élmények tennék emlékezetessé, 

akár tanulmányaitok szempontjából hasznossá is számotokra az osztálykirándulást.  
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A beküldött anyagon tüntessétek fel:  

- az iskola pontos nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail cím), az osztály pontos megnevezését, 

- a csapat pedagógus vezetőjének nevét és elérhetőségét (e-mail cím), 

 

A pályaműveket 2016. április 8-án 20:00 óráig 

 

kell eljuttatni a következő címre: 

videkjaro@gmail.com (a tárgyhoz  írjátok be: pályázat, iskola, osztály) 

  
     A pályázat elbírálásának fő szempontja: 

- eredetiség,  kreativitás, 

- hasznosulása az oktatásban/tudásszint gyarapodásban 

- megvalósíthatóság 

 

A pályázati anyagokat, háromtagú szakmai zsűri bírálja el, tagjai: 

 

- Arnóti András képzőművész 

- Ferge Béla zenész, zenepedagógus 

- Oláh Andrea rádiós szerkesztő 

 

DÍJAZÁS 

 

A beküldött és legjobb pályamunkák között, három díjat ítélünk oda: 

mindhárom díj egy-egy különleges helyszínen történő egynapos osztálykiránduláson való részvételt 

tartalmaz az egész osztálynak (étkezést és utazást az osztálynak kell állnia) 

 

A helyszínek: 

Szentendrei Skanzen 

Pannonhalmi Főapátság 

Katica Tanya  
(a tanya, Somogy megyében, a Zselicségi Tájvédelmi Körzetben található) 

 

A fentieken túl, a három nyertes osztály osztályfőnöke előre egyeztetett időpontban 1-1, kétszemé-

lyes hétvégére szóló utalványban részesül. 

 

A pályázat értékelése és a díjkiosztás 

 

2016. április 15-én, 14 órától lesz a Városligetben, 
 

a „Le a cipővel!” Vidékjáró Családi Fesztivál szakmai napján. A díjakat az osztályfőnökök, vagy az 

osztályok pedagógus vezetői, kizárólag a helyszínen, személyesen vehetik át, ahol a nyertes pálya-

munkát 2 percben bemutathatják. A fesztivál pénteki, szakmai napján a pedagógusok számára nyúj-

tott további kedvezményekről és a programokról további kiadványainkból, ill. a Facebook-on: Vi-

dékjáró Családi Fesztivál  – oldalon, vagy honlapunkon www.videkjaro.hu tájékozódhat. A díjki-

osztáson a pályázó diákok szülői kísérettel  vehetnek részt. 

 

A szervezők és a pályázat kiírói nevében,  Budapest, 2016. március 17-én : 

 

Csizmadia Gábor s.k. 

ügyvezető igazgató 
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