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Pályázati űrlap 

A GINOP-6.2.7-20-2021-00022. „A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Ágazati 

Képzőközpontjának létrehozása” című pályázat tananyagfejlesztési munkájához 

kapcsolódóan 

 
1. Pályázó/pályázók alapadatai 

Név: Munkahelye (iskola/cég): e-mail cím: telefonszám: 

    

    

    

    

 
2. Kérjük húzza, alá, hogy mely kategóriában kíván pályázatot benyújtani. (több kategória is 

választható). Az egyes pályázati kategóriákról bővebb információt a pályázati kiíráshoz 

kapcsolódó mellékletben talál. A c) b) és d) pontok a technikai megvalósítást külsős szakmai 

partner segíti 

 

a) Projekt tananyagok készítése 
b) Rövid online videók, mozgóképek, animációk forgatókönyvének kidolgozása 

megadott sablon alapján  
c) Interaktív, a tananyagban megjelenő szöveges tartalmak, magyarázó szövegek, 

képek, ábrák, rajzok feladatok leírásának elkészítése. 
d) Tananyagokhoz kapcsolódó interaktív, online, interaktív fejlesztő, ellenőrző 

feladatcsomagok és tesztcsomagok leírásának készítése. 
e) Egyéb, éspedig: 

 
3. Kérjük aláhúzással jelölje, hogy mely szakmához kapcsolódóan fejleszt tananyagot! 

a) mezőgazdasági gépész b) pék-cukrász 

4. Kérjük az alábbi szempontok szerint a megadott karakterszámnak megfelelően 

röviden jellemezze a tananyag célcsoportját! 

 

A tananyagötletének témája: 

(max. 60 karakter) 

 

A tananyagfejlesztésben résztvevő iskola/külsős vállalati partner megnevezése: 

(max. 100 karakter) 

 

Mely évfolyamokat, tantárgyakat egyéb tanulói tevékenységeket érinti a 

tananyag? 

(max. 100 karakter) 
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5. Kérjük a megadott szempontok alapján röviden jellemezze a projekt vagy digitális 

tananyagötletét! 

 
Kérjük fejtse ki a tananyagának vagy projektjénk témáját, céljait, tevékenységeit és 

hogy mely ismeretek megszerzését, gyakoroltatását segíti! 

(max. 700 karakter) 

 
Mekkora terjedelemben kívánja megvalósítani tananyag vagy projekt ötletét? (projekt 

esettében óraszám digitális tananyagok esetében darabszám és időkeret 

megjelölésével) 

(max 100 karakter) 

 

Nevezze meg, hogy a tananyag vagy projekt megvalósításának helyszínét/helyszíneit, 

helyszínek jellemzőit:  

(max. 200 karakter) 

 
6. Kérjük fogalmazza meg, hogy Ön szerint miért fontos az új tananyag vagy projekt milyen 

hiányt pótol a választott szakma oktatása során? 

(max 400 karakter) 

 

7. Kérjük fejtse ki, hogy a tananyag elkészítéséhez, kipróbálásához, megvalósításához milyen 

eszközök szükségesek! 

Felszerelések, tárgyi eszközök:  

Hardveres, szoftveres eszközök:  

Olyan speciális új eszközök, amelyek beszerzése szükséges vagy javasolt:  

Továbbképzés (amennyiben szükséges a fejlesztők vagy megvalósítók számára): 

 

8. Kérjük írja le a pályázattal kapcsolatos egyéb észrevételeit, ötleteit: 

(max. 500 karakter) 
 

 

 
 
 
 
Kelt.:  
 

 

aláírás 


