
 

  

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem 
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

 

A Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK NYANYI) Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti 

Kutatócsoportja (TENyeK) mesealkotó pályázatot hirdet 7–16 éves tanulók számára, A mi mesevilágunk 

címmel. 

A pályázókat arra kérjük, hogy képzeljék el, hogy egy mesét, történetet kell elmondaniuk (kisebb 

testvérüknek, rokonuknak, egy kisgyermeknek) és nincs kéznél mesekönyv, ezért maguknak kell 

kitalálniuk azt, vagy egy mesekönyv, rajzfilm készítésében kell részt venniük és ehhez a történetet 

megírniuk, vagy idegeneknek szeretnék megmutatni, hogy milyen a cigány mesevilág. 

Tematikai megkötés nincs, a résztvevőket arra biztatjuk, hogy kreatívan mutassák be a saját, otthonról 

hozott mesekincsüket, egyéni vagy kiscsoportban született ötleteiket, a népszerű mesei motívumok 

alkalmazásával vagy teljesen új ötletek alapján. 

A pályaműveket elsősorban írásos formában várjuk (hagyományos vagy digitális formátumban), de 

bármilyen technika, forma használható (hangalámondásos, feliratozott videó: videómontázs, kisfilm, 

videós mesemondás, dramatizálás, képregény, stb.), maximum 3 oldal vagy 5 perc terjedelemben. Kérjük, 

hogy aki az írásos, szöveges bemutatást választja, egészítse ki a pályázatát valamilyen saját készítésű 

digitális (vagy akár beszkennelt) képpel, fotóval, rajzzal, plakáttal. Aki videót (kisfilmet) nyújt be, egészítse 

ki pályázatát a mese, történet szöveges változatával is. Az elektronikusan küldött pályázatok esetében a 

képi elemeket jó felbontásban (300 DPI) kérjük elküldeni. A pályázat nyelve szabadon választható: az 

otthon használt romani nyelv, vagy magyar, vagy vegyesen. 

A pályázók két korcsoport-kategóriában indulhatnak: 7–11 évesek (alsó tagozat) és 11–16 évesek (felső 

tagozat). Egyéni és csoportos alkotással is lehet jelentkezni. 

A pályaművek benyújtása történhet: a kutatócsoport részére küldött e-mailben a 

mimesevilagunkpalyazat@gmail.com címre, vagy személyesen átadva pedagógusoknak a helyi 

intézményben, aki eljuttatja a NYTK NYANYI Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának 

személyesen vagy postán (1068 Budapest, Benczúr u. 33. fsz. 16.). 

A pályázat beérkezési határideje: 2022. november 30. 

A pályázathoz kérjük kitölteni és csatolni a Jelentkezési lapot, amely letölthető itt: 

http://edulingua.net/edupage/hu/meseverseny/. A Jelentkezési lap nélkül a pályázatot nem áll 

módunkban elfogadni. A beérkezett munkákat kategóriánként szakmai zsűri értékeli. A nyertesek értékes 

jutalomban részesülnek. Az eredményhirdetés és az ahhoz kapcsolódó rendezvény részleteiről 2022. 

december elején e-mailben fognak értesülni. A nyertes alkotások kiállításra kerülnek a TENyeK Erasmus 

honlapján (szülői beleegyezéssel).  

A pályázat az Erasmus +: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális 

kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-

KA226-SCH-094146) című projekt pályázataként valósul meg. 
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