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Bevezetés 

 

A 2017. április 26-án Európa-szerte megrendezésre kerülő programsorozat (INAD 2017) 

keretében az Európai Akusztikai Egyesület (EAA) több kezdeményezést indított el. Ezek 

egyike az általános és középiskolák részére kiírt pán-európai pályázat. 

A pályázat meghirdetett témája: Környezetem hangjai. 

A 2017. április 26-i rendezvénysorozat szervezőbizottsága - együttműködve az Európai 

Akusztikai Egyesület nemzeti tagszervezeteinek képviselőivel – hirdeti meg ezt a pályázatot 

valamennyi európai ország általános- és középiskolái számára.  

Célja, hogy felhívjuk a figyelmet és növeljük érzékenységünket a kontinensünket jellemző 

hangokra, zajokra. Vegyük észre, hogy környezetünket nem csak „látképe”, hanem 

„hangképe” is leírja, meghatározza, teszi egyedivé, karakteressé. 

Ezek a hangok egyrészt környezetünk mindennapi hangjai, melyek életünk „háttérzajai”, 

másrészt adott helyszínek olyan jellemző hangjai, hangzásai, amelyeket meg kell ismernünk, 

és meg is kell őriznünk. 

A pályázat segít kialakítani, megerősíteni a tanulók képességét arra, hogy felismerjék, 

meghallják és értékeljék a kellemes, életünket színesítő környezeti hangképeket, ugyanakkor 

növelje a zajterhelés zavaró, egészségkárosító hatásai iránti tudatosságukat. 

 A pályázatot az Európai Akusztikai Egyesület Szervező Bizottsága (EAA INAD 2017 

Steering Committee) koordinálja. 

 

 



a) Résztvevők 

A pályázaton a tanulók mind egyénileg, mind pedig csoportosan (egyénileg szervezett 

csoportok, osztályok stb.) - intézményük, iskolájukat képviselve – vehetnek részt. 

 

b) Pályázat általános iskolák számára 

Az általános iskolák számára meghirdetett pályázat keretében kézzel készített 

rajzokkal, festményekkel, szőtt képekkel, kollázsokkal vagy más formátumú pályázati 

anyagokkal lehet pályázni, amelyek annak a környezetnek a hangvilágát és zaj-

környezetét jellemzik/mutatják be, ahol a pályázat anyag készítői élnek.   

A pályázó benyújtani kívánt anyagot elektronikus formátumban – szkennelt A4 

dimenziójú pdf-fájlformátumban – kell, hogy megküldje az INAD nemzeti 

tagszervezet képviselőjének (Magyarországon: info@opakfi.hu címre). A pályázati 

anyaghoz csatolni kell a kért adatokkal kitöltött, és az „ábrázolt” hang, vagy zaj rövid 

leírását (max. 50 szó) tartalmazó „Részvételi formanyomtatvány”-t is! 

 

c) Pályázat középiskolák számára 

A középiskolák számára meghirdetett pályázat keretében audio fájllal (MP3 

formátumban, max. 30 másodpercnyi időtartamban) vagy audio/video fájllal (MP4 

vagy AVI formátumban – max. 60 másodpercnyi időtartamban) lehet pályázni, 

amelyek annak a környezetnek a hangvilágát és zaj-környezetét jellemzik/mutatják be, 

ahol a pályázat anyag készítői élnek.   

A pályázó a benyújtani kívánt anyagot az INAD nemzeti tagszervezet képviselőjének 

(Magyarországon: info@opakfi.hu címre) kell, hogy megküldje. A pályázati anyaghoz 

be kell csatolni a kért adatokkal kitöltött, és az adott hang, vagy zaj rövid leírását 

(max. 50 szó) tartalmazó „Részvételi formanyomtatvány”-t is! 

 

d) Pályázati anyagok 

A beküldendő rajzok, felvett hangok vagy más anyagok által bemutatott hang- és 

zajképek lehetnek kellemes hatásúak, vagy zavaróak, ám mindenképp annak a 

környezetnek (otthon, iskola, város, település, erdő, vidék stb.) jellemzője kell, hogy 

legyen, ahol a pályázó mindennapjait éli. 

 

e) Részvételi formanyomtatvány 

A Részvételi formanyomtatványt angol nyelven kell kitölteni, alá kell írni, és így 

eljuttatni az INAD nemzeti tagszervezet képviselőjének a pályázati anyaggal együtt. 

 

f) Értékelés, kiválasztás 

Az INAD nemzeti tagszervezet (Magyarországon az Optikai, Akusztikai, Film- és 

Színháztechnikai Tudományos Egyesület) képviselői választják ki azt a 3-3, nemzeti 

szinten beérkezett győztes pályaművet, amely majd az országot az európai döntőn 

képviseli.  

A győztes nemzeti pályaműveket az INAD nemzeti tagszervezete továbbítja az EAA 

INAD 2017 Szervező Bizottság részére. 
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g) Határidők 

A győztes nemzeti pályaműveket az INAD nemzeti tagszervezete 2017. április 15-ig 

kell, hogy eljuttassa az EAA INAD 2017 Szervező Bizottság részére. 

Valamennyi európai döntőn résztvevő pályázati művet 2017. április 26-án feltöltik az 

INAD 2017. honlapjára, és bemutatják azokat az INAD különböző tervezett 

rendezvényein. 

A pályázat végső lépése az az értékelés, amely során szakértők és „web-zsűri” értékeli 

az európai döntőre beérkezett pályaműveket. Az értékelés 2017. április 26. és 2017. 

május 26. között zajlik. 

A győztesek nevét és a kitüntetett alkotásokat az EAA 2017. június 5-én, az iskolai év 

befejezése előtt hirdeti ki. 

 

h) A zsűrizés 

Mindkét kategória (általános iskola, középiskola) kitüntetésre kerülő 3-3 

pályaművének értékelése a következők szerint történik: 

- 50% súllyal veszik figyelembe a szakértő zsűri véleményét (az EAA képviselőiből 

és az EAA INAD 2017 Szervezőbizottság tagjaiból áll a zsűri) 

- 50% súllyal veszik figyelembe a „közönségszavazatokat”, ez pedig a pályázat 

facebook oldalára érkező „like”-ok száma lesz majd. (A facebook oldal az INAD 

2017 valamennyi web-oldaláról kattintásra elérhető lesz.) 

 

i) Díjazás 

3 díj kerül kiosztásra mindkét (általános iskola, középiskola) kategóriában.  

Díjazások: az első díj 500€, a második díj 200€, a harmadik díj 100€ - mindkét 

kategóriában. 

 

Az INAD nemzeti tagszervezet saját hatáskörben dönthet arról, hogy a nemzeti szinten 

győztes pályaműveket miképp díjazza. (Pénzjutalom, könyvutalvány, oktatási anyag, 

kiadványok stb.) 

 

j) Melléklet 

1. sz. melléklet: Részvételi formanyomtatvány (FIGYELEM: angol nyelven kell 

kitölteni!!!) 


