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     Kedves Érdeklődők! 
 
 
Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság Ókori Egyiptomi 
Bizottsága „Nagy Aton himnusz” címen magyarországi és határon túli diákoknak 
meghirdetett óegyiptomi digitális történetmesélő pályázatát. (Az ókori egyiptomi szöveg 
magyar fordítása itt olvasható.) Részvételi díj nincs.  

A pályázat célja, hogy Ehnaton fáraó naphimnuszán keresztül a diákok betekintést nyerjenek 
ennek a több ezer éves kultúrának egy különleges korszakába, ismerkedjenek annak életével, 
a korabeli gondolkodással és élővilággal és ezek alapján IKT eszközök felhasználásával saját 
maguk meséljék el a Nap áldásos tevékenysége által létrejövő életet.  

A munka során fejlődik képzeleterejük, gondolkodásuk, előadói készségük, új programokat 
próbálnak ki, ill. tanulnak meg kezelni, és közben kiváló lehetőség nyílik a digitális térben 
folytatott team munkára.  

A munkához szeretnénk minél jobban támogatni a csapatok felkészülését, ezért felhívjuk a 
figyelmet a Fáraók Földjén honlapra, ahol a Kislexikonban és a Segédletekben számos 
információ található.  

Jelentkezés március 31-ig a kitöltött nevezési lap palyazatmebt@gmail.com címre való 
elküldésével. Kérjük, hogy egyiptomi jellegű csapatnevet válasszanak.  
 
A beküldés határideje: május 5, a fenti címen.  
 
Amit várunk:  
- A Nagy Aton himnusz digitális feldolgozása saját eszközökkel (kérjük, hogy a műben a cím, a 
csapat neve és a közreműködők is legyenek megnevezve) 
- forgatókönyv, ahol a technikai és művészeti elemek egyaránt szerepelnek  
- napló: a feldolgozás menetének leírása, a választott megoldásoknak az indoklása – 
élményeket, reflexiókat is szívesen fogadunk  
 

A végeredményt a zsűri pontszáma adja meg. Eredményhirdetés május második felében 
várható.  
 
Kérjük, hogy hívják fel rá diákjaik figyelmét, és segítsék őket a feladatok megoldásának 
összehangolásában, a csapatok tevékenységében bekövetkező nehézségek 
megoldásában.  
 
Az 1-12. osztályos korosztályból vegyes és azonos évfolyamba járó diákcsapatokat 
egyaránt várunk  

(a) alsós, 
(b) felsős és 

(c) középiskolás 
kategóriában. Kérjük, hogy a csapatok létszáma 8-10 fő legyen. A diákok valamennyi 
feladatot saját környezetükben, maguk oldják meg, és munkájuk eredményét a megadott 
e-mail címre küldjék be.  

http://www.mebt.hu/tartalom/ehnaton-farao-nagy-aton-himnusza
http://www.mebt.hu/tartalom/ehnaton-farao-nagy-aton-himnusza
http://ibisz.iif.hu/ozirisz/fooldal-2/kislexikon/
http://ibisz.iif.hu/ozirisz/2018/01/03/babjatek/
mailto:palyazatmebt@gmail.com
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Nevezési lap 
 
 
Csapat neve:  
Csapat (közös) e-mail címe, amin keresztül a levelezés történik:  
Csapat tagjainak neve, osztálya, e-mail címe (ha van):  
 
 
 
 
 
 
 
Felkészítő tanár neve / szakja:  
Felkészítő tanár telefonszáma, e-mail címe:  
 
Iskola neve:  
Iskola postai címe:  
Iskola telefonszáma:  
 
 
 
 
Pályázati feltételek:  
 
A beküldött műveket és a megadott adatokat a MEBT saját adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek 
nem adja ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a lent szereplő 
feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá a pályázó nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra 
hozatalához.  
 
Pályázni kizárólag olyan művekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá 
nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. (A csapat vagy alkotóközösség is egy 
pályázónak számít.) Amennyiben a beadott művek mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyhez 
fűződő jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi 
felelősséggel tartozik, és köteles a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.  
 
Mindenki csak a saját maga által készített művekkel pályázhat. A pályázatban nem fogadunk el a 
közerkölcs megsértésére alkalmas, megbotránkoztató, vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti szempontból 
gyűlöletkeltésre alkalmas műveket.  
 
A Pályázó a művek elküldésével automatikusan és ingyenesen engedélyezi, hogy  
- pályázatát a MEBT honlapján és egyéb online felületein, publikációkban, kiadványokban közzétegye (akár 
banner, logó vagy más formában felhasználva is);  
- a műveket és a rájuk vonatkozó, a pályázathoz kapcsolódó adatokat, a pályázat lezárta után a MEBT 
megőrizze,  
- a művek megtekintését időbeli korlát nélkül a MEBT online felületein ingyenesen biztosíthassa,  
- a pályaművek a MEBT rendezvényein a nyilvánosság számára megtekinthetők legyenek.  
 
A művekre a MEBT nem szerez kizárólagos felhasználási jogot.  


