
 

 

A projekt az Európai Parlament támogatásával valósul meg. 

Rádiózz, interjúzz, alkoss véleményt és vond be 

diáktársaidat is a párbeszédbe! 

Pályázati felhívás diákok és középiskoláik számára 

 

Érdekel az újságírás, rádiózás? Szeretnél az iskolád és a környezeted jövőjének 

alakításában részt venni? Indulj a Diák rEPorters versenyen és nyerd meg csapatoddal a 

verseny fődíját, egy brüsszeli utazást! 
 

1. A pályázat leírása 

Az Európai Parlament támogatásával a Prime Time Communications várja minden olyan 

középiskolás diák, iskolarádió-, és iskolaújság szerkesztő jelentkezését, akit érdekel a média és 

szívesen formálná társai véleményét az Európai Unióról.  

A kétfordulós verseny első fordulójában a pályázóknak egy olyan, az Európai Parlament által is 

tárgyalt témát (a témák részletes leírása és az azok feldolgozását segítő háttéranyagok hamarosan 

elérhetőek lesznek a pályázat weboldalán) kell feldolgozniuk, ami közvetlenül érinti vagy érdekli 

az iskola többi diákját. A sikeres pályázók széles körű vitát, párbeszédet indítanak a témában, 

melyhez bármilyen kommunikációs felületet és eszközt felhasználhatnak: iskolaújságban közölt 

cikkeket, iskolarádióba készített rövid interjúkat, a középiskola weboldalán/Facebook 

oldalán/blogoldalán indított beszélgetéseket, Youtube csatornára feltöltött videókat, helyi 

lapban megjelenő tudósításokat, az iskolaújság Facebook, Twitter vagy egyéb közösségi média 

aktivitásait. Minél több csatornán zajlik a kommunikáció az iskola falain belül és azon kívül is, 

minél több diák és/vagy tanár beszél a témáról és ad hangot a véleményének valamilyen 

felületen, annál nagyobb az esély a győzelemre! 

Az első fordulóban Magyarország 7 régiójából egy-egy győztes kerül kiválasztásra. A regionális 

győztes szerkesztőségek (csapatok) kiválasztása a pályázatra beküldött cikkek, interjúk, 

közösségi aktivitások, videók mennyisége és minősége, valamint a bevont diákok száma alapján 

történik.  

A 7 győztes csapat tagjai (csapatonként 3 fő+1 kísérő tanár) 2015 decemberében részt vesznek 

egy budapesti médiatréningen, ahol a videóvágástól az interjúkészítésig, a közösségi média 

használatától a tudósítások megírásáig minden fortélyt elsajátíthatnak a szakma nagyjaitól. 

Az első forduló nyerteseinek, vagyis a regionális győztes szerkesztőségek (csapatok) 

iskolájában egy egész napos, minden diákot megmozgató, versenyekkel teletűzdelt európai 

uniós tematikájú iskolanapot szervezünk (az iskola részéről anyagi hozzájárulásra nincsen 

szükség). Az iskolanapon az osztályok értékes nyereményekért versenyeznek, míg a diák 

rEPorterek beharangozzák az eseményt, tudósítanak róla, interjúkat készítenek a résztvevőkkel.  

A verseny második fordulójában a diák rEPorterek feladata, hogy folyamatosan 

dokumentálják az iskolanapok eseményeit, videófelvételeket, interjúkat, fotódokumentációt, 

infógrafikákat készítsenek, valamint cikket írjanak, melyet megjelentetnek az iskolai és/vagy 
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városi/regionális újságban, online felületeken, helyi televízióban, rádióban.  Az iskolanapról 

elkészített és a szervezőknek beküldött összefoglalók, hírek, tudósítások alapján kerül a végső 

győztes csapat kiválasztásra, akik egy brüsszeli kirándulást nyernek (5+1 fő kísérő részére). 

Az elbírálás folyamán a zsűri az igényességen, szakmaiságon és a használt felületek 

változatosságán felül a kreativitást is figyelembe veszi. Ezért a diákszerkesztőségektől minél 

kreatívabb megoldásokat várunk. 

A programban részt vevő tanintézmények és diákjaik aktív közreműködésükért és 

teljesítményükért értékes díjakban részesülnek, melyek a következők: 

2. Nyeremények 

1. forduló 

A regionálisan győztes csapatok (csapatonként 3 fő+1 kísérő tanár) fő budapesti 

médiatréninget nyernek. (A médiatréning során a Prime Time Marketing Kft. 

finanszírozza a nyertes csapatok utazását, szállását és étkezését.  A résztvevők részéről 

csak akkor szükséges anyagi hozzájárulás, amennyiben külön, saját programot 

szerveznek). 

A tréning időpontja: 2015. december 

Iskolanap 

A regionális győztes csapatok tanintézményében lehetőség nyílik egy iskolanap 

megtartására, melyet a Prime Time Communications szervez meg, ezen felül 

minden regionális győztest adó iskola 100 000 Forint értékű utalványban részesül. 

Az iskolanapi versenyen helyezést elérő csapatok is díjat kapnak. 

Az iskolanapon résztvevő csapatok (osztályok) díjazása  

 Első helyezett: 60 000 Ft értékű hozzájárulás az osztály egy közösségi programjához 

 Második helyezett: 40 000 Ft értékű hozzájárulás az osztály egy közösségi programjához 

 Harmadik helyezett: 30 000 Ft értékű hozzájárulás az osztály egy közösségi 
programjához 

 

Az iskolanapokra 2016 januárja és márciusa között kerül sor. 

 

2.forduló 

Fődíj: 

A zsűri az iskolanapok után értékeli a 7 pályázó által leadott dokumentációt, mely az 

iskolanapokról készített írásokat, interjúkat, videókat és a médiában megjelentett cikkeket 

tartalmazza, és egy nyertest választ. 

A nyertes díja: egy brüsszeli út (5 fő + egy kísérő tanár) 
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Az utazás részletei: A 3 napos (3 nap, 2 éjszaka szállással és ellátással együtt) út alatt a 

nyertes csapat látogatást tehet az Európai Parlament látogató központjába, a 

Parlamentáruimba és az Európai Parlament stúdiójába, valamint megtekinthet egy mini 

plenáris ülést is. 

Az út időpontja előreláthatólag 2016 áprilisa vagy májusa. 

 

3. Előzetes regisztráció: 

A pályázó tanintézménynek előzetesen szükséges jelezniük részvételi szándékukat, 

és regisztrálniuk kell a www.diakreporters.hu weboldalon. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

4. Jelentkezés módja 

A pályázó tanintézmények a kitöltött adatlappal, valamint a diákszerkesztőség által 

összeállított pályázati anyaggal indulhatnak a versenyen. 

A jelentkezők visszaigazoló levelet kapnak a pályázat beérkezéséről. 

 

5. A pályázat benyújtásának határideje:  

2015. november 1. 

6. A pályázatok elbírálása: 

A beérkezett pályázatokat a Prime Time Communications és az Európai Parlament 

Tájékoztatási Irodája Magyarországon bírálja el. 

 

7. További információ: 

További felvilágosításért keresse munkatársainkat a következő elérhetőségeken: 

(1)336-0840, info@diakreportsers.hu 

8. Egyéb  

A résztvevők a leadott anyagok nem kizárólagos, időben és területileg korlátlan 

felhasználási jogait átruházzák az Európai Parlamentre és a Prime Time Marketing Kft-

re, akik azokat ingyenesen felhasználhatják kiadványaikban, weboldalaikon, közösségi 

média felületeiken, valamint sajtóanyagaikban. 
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