
„  A Tehetség Bajnoka- díj”  
 

(Alapítva 2021- Bajnok Műhely) 

 

 

 

 „ A legnagyobb természeti kincsünk a tehetség!” ( Czeizel Endre genetikus) 

Pályázat  

A pályázat a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 10-11. évfolyamos tanulói számára szól. Célja, hogy kiemelje, 

elismerje, és motiválja azt a tanulót, aki bármely területen tehetségével (művészi, sport, tudományos, irodalmi, 

kutatási stb.) kiemelkedő és példaértékű eredményt ért el. A Díj célja, hogy felhívjuk a figyelmet a tehetséggondozás 

fontosságára, jelenére és jövőjére, s egyben isnspirálja a díjazottat, hogy talentummá váljon. 

A pályázatnak kiemelt célja: 

 Megismerni az elért eredmény közben milyen belső attitűd és motiváció volt a hajtóerő 

 Megismerni az eredmény útját, végső célját és további terveit  

 Minden évben, a díjazott példájával motiválni az iskolában tanuló többi tehetséget 

 Elismerni a kiemelkedő tehetségét a díjjal és anyagilag támogatni a további erőfeszítéseit, hogy talentummá 

válhasson 

 
Pályázat tartalmazza:  
 

 A tanuló nevét, évfolyamát, tagozatát 

 Mely területen ért el tehetségével kimagasló eredményt? 

 Csatolva mellékelje az eredményt igazoló dokumentumokat 

 Mutassa be ennek az eredménynek az útját maximum 3 (A/4) oldalban  

 Mi a belső attitűdje és motivációja? 

 Milyen tervei vannak a jövőben ezen a területen? 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. május 3. 

A pályázat beküldési email címei: titkar@munkacsykaposvar.hu és vargadia@gmail.com 

" A pályázat részét képezi egy rövid (5-10 perces) szóbeli bemutatkozás, melyben a pályázó összefoglalja a 

megvalósított tevékenységét a kuratórium tagjai számára. A rövid bemutatkozás időpontja az írott  pályázati 

anyag benyújtását követő harmadik héten esedékes (külön értesítés szerint). 

 
A díj odaítéléséről a Tehetség Bajnoka-díj kuratóriuma dönt.  

 

Az eredmény hírdetésre és a díj-átadásra és a velejáró anyagi támogatás átadására (100.000 Ft) az évzáró 

ünnepség keretén belül kerül sor.  

A díjazott neve, és a díj elnyerésének évszáma gravírozva rákerül a díjra. 

„Bármire képes vagy. Ezt se felejtsd el. Mindenki tud valamit, amit ő tud a világon a legjobban. Azért született meg.” 

(Kornis Mihály) 
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