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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az InfoPark Alapítvány
és az
ELTE Origó Nyelvi Centrum
pályázatot hirdet az ELTE és a BME hallgatói részére

Az InfoPark Alapítvány és az ELTE Origó Nyelvi Centrum felismerte, miben rejlik a
nyelvoktatás előtt álló egyik alapvető kihívás: gyorsabb előrehaladás a digitális készségek és
tanulási módszerek elsajátításában, illetve az új, innovatív oktatási módszerek elterjesztésében
nemzetközi és hazai szinten egyaránt. A szükséges változások magukba foglalják az
informatika által nyújtott lehetőségek kiaknázását, a tanítási és tanulási módszerek
megújítását, valamint a közösségi támogatás kihasználását.
A nyelv kommunikációs eszköz, tudatos és helyes használata kapcsolatokat teremt,
problémákat old meg, érzelmeket és tradíciókat közvetít, egyaránt gazdagítja az egyént és
környezetét. Kiemelkedően fontos feladat hatékony, a nemzetközi kommunikációban is
sikerrel alkalmazható nyelvtudást adni mindenkinek.

Szeretnéd-e gyakorolni az Origó vizsgafeladatait a MOBILODON?
Szeretnéd-e ELLENŐRIZNI a tudásod?
Van ötleted arra, HOGYAN?
Oszd meg velünk, és hAPPold el a fődíjat!
Készíts applikáció TERVET!

A pályázat célja
Olyan telefonos applikáció tervezését tűztük ki célul, mely lehetővé teszi azt, hogy az
államilag akkreditált Origó nyelvvizsgarendszer típusfeladatai mobileszközön is
gyakorolhatóvá váljanak, ezzel segítve a vizsgáinkra való felkészülést. Az okostelefonok
bevonásával a hallgatók bármikor szakíthatnak időt a gyakorlásra így is mélyítve, ellenőrizve
a tudásukat. Az applikáció Android operációs rendszerre fog készülni.
Bírálati szempontok
−
−
−
−
−

Gyakorlási módszer hatékonysága
Specifikáció részletessége
Költséghatékonyság
Felhasználóbarát megvalósítás
Az applikáció nevének ötletessége, azaz mennyiben utal Origó Nyelvi Centrum
tevékenységére

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
−
−
−
−
−

Alkalmazás működésének leírása (minimum fél, maximum egy oldal terjedelemben)
Wireframe design az egyes menüpontokhoz
Use-case diagram készítése
Rendszerterv készítése
Felhasználandó technológiák bemutatása indoklással

A pályázatnak olyan specifikációnak kell lennie, amely alapján a kivitelező jól meghatározott
feladatokra tudja bontani majd a fejlesztést, és pontos időbecslést tud adni a tervekben
szereplő funkciók későbbi megvalósítására. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik
abba, hogy terveit az ELTE Origó Nyelvi Centrum felhasználja az applikáció fejlesztésénél.
Pályázati feltételek
− A pályázó az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vagy a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) oktatója vagy hallgatója (beleértve a doktori
iskolákat is).
− A pályázat 3 fős csapatban is benyújtható legalább egy ELTE-s vagy BME-s hallgató vagy
oktató részvételével.
− A módszer leírása legfeljebb öt A4-es oldalon, Times New Roman 12-es betűmérettel.
− A pályázat prezentáció formájában is benyújtható.
−
Díjak
− I. helyezett: 200 ezer forint (értékű informatikai eszközvásárlási utalvány)
− I. helyezett: 150 ezer forint (értékű informatikai eszközvásárlási utalvány)
− III. helyezett: 100 ezer forint (értékű informatikai eszközvásárlási utalvány)
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A sikeres innovatív módszerek bemutatására az ELTE Origó Nyelvi Centrum lehetőséget
biztosít a későbbiekben tárgyalt feltételekkel és időpontban.
A pályázat benyújtása
− Elektronikus úton a titkarsag@itk.hu e-mail címre.
− Beadási határidő 2018. augusztus 31.
− Információ a titkarsag@itk.hu címen vagy a + 36 30 548 7190-es számon.
Eredményhirdetés
2018. szeptember 15-ig a www.infoparkalapitvany.hu honlapon, valamint a pályázók által
megadott e-mail címekre küldendő értesítésben.

Ünnepélyes díjátadó
2018. szeptember 28-án az ELTE Origó Nyelvi Centrum Dísztermében az Európai Nyelvek
hetén.
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Pályázati adatlap
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum bizalmasan kezel minden technikai és üzleti információt,
amely a pályázat részét képezi.
A pályázat címe:

Pályázatot benyújtó(k) adatai:
(Amennyiben csapatként kívánják benyújtani a pályázatot, úgy minden résztvevő töltse ki a
táblázatot. Ebben az esetben legalább az egyik tag az ELTE vagy a BME hallgatója vagy
oktatója legyen.)
A pályázó neve:
E-mail címe:
Ezúton nyilatkozom, hogy az ELTE/BME hallgatója/oktatója vagyok. (a megfelelő rész
aláhúzandó)
Az első társpályázó neve:
E-mail címe:
Ezúton nyilatkozom, hogy az ELTE/BME hallgatója/oktatója vagyok. (a megfelelő rész
aláhúzandó)
A második társpályázó neve:
E-mail címe:
Ezúton nyilatkozom, hogy az ELTE/BME hallgatója/oktatója vagyok. (a megfelelő rész
aláhúzandó)
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A pályázat benyújtásával hozzájárulok, hogy annak tartalmát a belső és külső bíráló szakértők
megismerjék.
A pályázat beadásával hozzájárulok ahhoz, hogy annak tartalma alapján az applikációt az
ELTE Origó Nyelvi Centrum lefejlessze.

…………………………………………….
A pályázó aláírása

…………………………………………….
Az első társpályázó aláírása

…………………………………………….
A második társpályázó aláírása
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A tervezett projekt részletes bemutatása (maximum 5 oldal, Times New Roman 12-es
betűméret)
Kérjük, mutassa be a pályázat tartalmát részletesen. Ügyeljen arra, hogy a bemutatás jól
strukturált és informatív legyen.
Amennyiben valamilyen hivatkozást tesz, kérjük, használjon pontos forrásmegnevezést.
A pályázat tartalmának részletes bemutatása nem haladhatja meg az öt A4-es oldalt.
A leírás formai elemei:
Times New Roman betűtípus
Betűméret: 12 pt
Amennyiben ábrát csatol a pályázat bemutatásához, kérjük, hogy azt az 5 oldalas leíráson
túl, a mellékletben tegye.
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