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A pályázat meghirdetője és szervezője 

Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

A pályázat célja 

Az emlékév alkalmából az óvodai nevelőmunka bővítése Szent Lászlóról készült képzőművészeti 
alkotások alapján. 

A pályázat témája, tartalmi elemei 

Téma: Szent László király a képzőművészeti alkotásokban – kutatómunka az óvoda környezetében 

Tartalom: Szent Lászlóról készült képzőművészeti alkotás színes fotója, valamint a hozzá kapcsolódó 
történet leírása óvodapedagógus szemmel. 

Formai követelmények 

 A fotó és leírás együtt jelenjenek meg egy A3-as méretű paszpartus kartonlapon. A szöveg terje-
delme maximum 1 oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret és 1,5-es sorköz). 

 A pályamunka hátoldalán tüntessék fel a pályázó nevét, munkahelyének nevét, címét és a képző-
művészeti alkotás eredeti helyszínét, címét: ehhez a www.kpszti.hu/szentlaszloev oldalról letölt-
hető Címke a pályamunkára elnevezésű címkét kell kitöltve felragasztani a hátlapra. 

Az értékelés szempontjai 

 A kiírásnak megfelelő témaválasztás 

 A kiírásnak megfelelő forma és terjedelem betartása 

 Az ábrázolt műalkotáshoz tartozó történet/mondavilág árnyalt bemutatása 

 A mű alapján javaslatok a Szent László-tanítás megjelenítésére az óvodapedagógiai munkában 

A jelentkezés feltételei 

Pályázatot nyújthat be bármely, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatását 
igénybe vevő egyházi köznevelési intézmény óvodapedagógusa. Egy intézményből/egy telephelyről 
legfeljebb 3 pedagógus nyújthat be pályázatot. 



A nevezés módja 

Nevezni a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján, pályázati űrlap kitöltésével lehet (www.kpszti.hu/ 
szentlaszloev). Az űrlap kitöltésére csak regisztrált személy (intézmény) jogosult, ezért a pedagógust 
az intézménye nevezheti. 

Szükséges adatok: 

 intézményi adatok: intézmény neve, OM azonosítója, telephely kódja; 

 személyes adatok: a pályázó pedagógus neve, oktatási azonosítója, saját e-mail-címe, telefon-
száma. 

Határidők 

Nevezési határidő: 2017. április 10.  
A pályamű benyújtásának határideje: 2017. április 21. (postabélyegző dátuma vagy személyes leadás 
a Katolikus Pedagógiai Intézet portáján). 

A pályaművek beküldése 

A kész pályaművet a Katolikus Pedagógiai Intézetbe kell eljuttatni: 

 személyesen munkanapokon 600–2100 óra között (cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

 vagy postai úton (postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68). 

 A borítékra írják rá a pályázat nevét: Óvodapedagógus-pályázat. 

Díjazás 

I. díj: 40 000 Ft értékű könyvutalvány 
II. díj: 30 000 Ft értékű könyvutalvány 
III. díj: 20 000 Ft értékű könyvutalvány 
Különdíj:  10 000 Ft értékű könyvutalvány  

További információk 

A pályaművek zsűrizését a Katolikus Pedagógiai Intézet által felkért szakemberek végzik. 

A helyezettek a Katolikus Óvodák XIV. Szakmai Konferenciáján, 2017. május 19-én vehetik át jutalmai-
kat. A díjazott pályaművekből segédanyagot készítünk, valamint a Konferencián kiállítást rendezünk. 

Pályaműveket semmilyen formában nem juttatunk vissza az alkotójához. 

Pályázati felelős 

Grolyóné Szabó Éva (e-mail: grolyone@kpszti.hu; tel.: 06-1-479-3015) 

 


