
HighTech SULI 2020 pályázati kiírása 

A Mészáros Csoport elkötelezett az iskoláskorúak esélyteremtése 
mellett, amely a társadalmi megújulás, felemelkedés záloga a 
tehetségek kibontakozásán, a társadalmi és munkaerőpiaci 
integrációhoz szükséges alapkompetenciák biztosításán keresztül. 
Ennek jegyében kiemelkedő támogatási összegű társadalmi 
felelősségvállalási programja keretében pályázatot hirdet iskolák 
számára digitális tanterem és digitális eszközökkel támogatott 
pedagógiai program kialakítására. 

A pályázat keretében elnyerhető támogatás célja a köznevelési 
intézmények infrastrukturális, oktatástechnológiai és módszertani 
fejlesztése a következő elemek segítségével minden nyertes 
esetében: 

• 1 db digitális tanterem kifestése, dekorálása és felszerelése 

 

o 1 db tanári laptop 
o 1 db interaktív panel 
o 24 db tanulói laptop 
o 1 db webkamera 
o 1 db mikrofon 
o 24 db iskolapad 
o 24 db iskolaszék 
o 1 db dokumentumkamera 
o 1 db digitalizáló tábla 
o 1 db töltő és tároló szekrény a tanulói laptopok számára 
o 12 db LEGO EV+ Mindstorms robot 
o 12 db Micro:Bit 
o 12 db Raspberry Pi 4. 
o 4 db Craftbot 3d nyomtató 

 



• 3 pedagógus ösztöndíj támogatása 5 hónapra; 
• 3 pedagógus képzése, mentorálása. 

A pályázat támogatási értéke nyertes pályázatonként: mintegy 20 
millió forint. 

A pályázat keretében általános iskola felső tagozatos 
tanulócsoportjai számára alakítható ki tanterem. 

A pályázat keretében legfeljebb 5 pályázó kerül támogatásra. 

A pályázat kedvezményezetti köre 

Pályázatot azon, köznevelési intézményt támogató alapítványok 
nyújthatnak be, amelyek alapító okiratban rögzített célja általános 
vagy középiskola oktatástechnológiai, infrastrukturális és az 
intézményben dolgozó pedagógusok továbbképzésének 
támogatása. 

A pályázat benyújtásának feltételei 

• alapító okiratban rögzített célok között megjelenik egy 
általános vagy középiskola oktatástechnológiai, 
infrastrukturális és az intézményben dolgozó pedagógusok 
továbbképzésének támogatása; 

• a pályázó által támogatott iskola rendelkezik OM 
azonosítóval; 

• a pályázó által támogatott iskola tanulóinak a száma legalább 
100 és legfeljebb 500 fő; 

• a pályázó által támogatott iskola általános iskolai felső 
tagozatos oktatást folytat; 

• a pályázó által támogatott iskolában az interaktív panelek 
száma legfeljebb a tantermek számának egyötöde; 

• mind a pályázó, mind a pályázó által támogatott iskola 
magyarországi. 



A pályázat tartalma 

A pályázat keretében a pályázónak 

• be kell mutatnia a támogatandó iskolát; 
• be kell mutatnia az elmúlt 3 évben az iskola számára a pályázó 

által nyújtott támogatást és annak felhasználását; 
• be kell mutatnia a jelen pályázat keretében elnyerhető 

támogatás tervezett felhasználását; 
• be kell mutatnia a digitális oktatási eszközök pedagógiai 

felhasználásának tervezett módját és célját; 
• be kell mutatnia a jelen pályázat keretében elnyerhető 

támogatás felhasználásának várható esélyteremtő hatását; 
• vállalnia kell, hogy több mint 3 tanulócsoport számára, 

rendszeresen elérhetővé teszi a digitális tantermet; 
• vállalnia kell, hogy a digitális tantermet a tanítási idő legalább 

80%-ban informatika vagy digitális kultúra tantárgytól eltérő 
tantárgy oktatására használják; 

• vállalnia kell, hogy a digitális tanterem a tanítási időszakban 
legalább hetente 15 tanórán tanítási használatban lesz; 

• vállalnia kell, hogy 3 pedagógus 5 hónapon keresztül hetente 
legalább 2 órában digitális pedagógiai továbbképzésen vesz 
részt; 

• vállalnia kell, hogy 5 hónap alatt legalább 50 tanóra digitális 
tanóravázlatát készítik el és osztják meg. 

A pályázatot kizárólag a pályázati sablonban lehet benyújtani, 
amely kitölthető a következő linken: PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE 

A pályázat benyújtásához kizárólag a Pályázati Űrlap kitöltése 
szükséges. A pályázat kiírója ugyanakkor fenntartja a jogot 
kiegészítő dokumentumok bekérésére. 

 

 



A pályázatok értékelése 

A pályázatok elbírálását a pályázat kiírója által felkért szakmai zsűri 
végzi az alábbi főbb értékelési kritériumok alapján: 

• a pályázó közhasznú státusza (közhasznúság előnyt jelent); 
• a korszerű digitális technológia tudatos és alkotó használata; 
• illeszkedés a NAT-hoz és a kerettantervekhez; 
• eredetiség, újszerű ötletek; 
• a dokumentáció részletessége, formai megjelenés; 
• a multidiszciplináris megközelítés: a matematika, a természet- 

és mérnöki tudományok, valamint a művészet és 
társadalomtudományok együttes megjelenítése; 

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és bevonása; 
• a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés 

élénkítése; 
• az intézményen belül a pedagógusok közötti együttműködés 

élénkítése, a digitális pedagógia módszertani eszköztárának 
kiterjesztése olyan kollégákra, akik még nem ismerik; 

• a digitális gyermekvédelem, a médiatudatosság, a 
közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, 
oktatásban való megjelenése. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 12. 23:59. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályázat korábbi lezárásának, 
amennyiben a beérkezett pályázatok száma eléri a 300-at. 

A pályázattal kapcsolatban kérdés esetén, kérjük, hívja a: 06-1-444-
5092 telefonszámot vagy írjon a következő 
címre: palyazat@hightechsuli.hu 

A pályázat eredményhirdetése: 2020. december 15. 



A pályázati eredményről a nyertesek a megadott elérhetőségen 
keresztül értesítést kapnak. A nyertesek névsora az 
eredményhirdetés napjától ezen a honlapon lesz olvasható. 

Az elnyert támogatás alapján a digitális tanterem felszerelésére 
2021. február 1. és április 30. között kerül sor. 

A pályázat lebonyolítója: Alkotó Magyarország Kft. 

 


