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Egy bemutató óra értékei az alsó tagozaton 
című pedagógus pályázat 

 
A pályázat meghirdetője és szervezője: 

Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 

Pályázók köre: alsó tagozaton tanító pedagógusok  
 

A pályázat célja: 
A katolikus közoktatási intézményekben dolgozó tanítók szakmai tevékenységének megismerése, 
bemutatása és elismerése, a pedagógiai értékek közkinccsé tétele. Az intézet által szervezett tantárgyi 
továbbképzések anyagának bővítése. A nyerteseket meghívjuk egy tantárgyi szakmai napra, ahol 
bemutatjuk a pályázatát és beszélgetünk a megvalósítás lehetőségeiről, tapasztalatairól. 
 

Téma: 
A pályázónak egy 20-25 perces megszerkesztett videón kell bemutatnia egy általa választott 
tananyagrész, témakör tanórai feldolgozását akár több blokkon keresztül.  
A felvenni kívánt órarészlet / órarészletek választhatóak az alsó tagozat bármelyik évfolyamán, az alábbi 
tantárgyakból:  
matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, rajz, technika, napközi – tanulásirányítás/ 
szabadidő 
Az anyag megvágható: a választott tantárgy, téma feldolgozása több órarészletből is állhat. A videó 
fájlformátuma: MP4 
A kiválasztott témához rövid szöveges magyarázatot, indokot, reflexiót kérünk csatolni (3-4 oldalas Word 
dokumentum, azaz a mellékelt bemutatas.docx fájl kitöltése)  
 

A pályázat jeligés, tehát kérjük, hogy külön – kívülről jeligével ellátott – borítékban adják meg a pályázó 
nevét, iskolája nevét és címét. (Azaz a mellékelt pályázati adatlapot /palyazati_adatlap.docx/ kitöltve kell 
egy borítékba tenni.) A pályamunkára csak a jeligét írják rá, ne szerepeljenek rajta a pályázó és 
intézményének adatai! A pályamunkát CD-n vagy DVD-n küldjék be. 
 

Beadandó: 
Jeligés CD-n, vagy DVD-n: 

• 1 db videó fájl MP4 formátumban (Full HD 1920 x1080 pixel- legalább). Időtartama: 20-25 perc.  
• 1 db Word dokumentum (bemutatas.docx) 

Lezárt borítékban: Pályázati adatlap, Adatkezeléshez adott hozzájárulások: a pedagógus részéről és a 
szülők részéről (Pedagógus nyilatkozat, Szülői nyilatkozatok – minden résztvevő gyermektől) 
 

Az elbírálás feltételei: A kiírásnak megfelelő választott pályázati téma tartalmas kidolgozása, a formai 
követelmények betartása. 
 

A jelentkezés feltételei: Pályázatot nyújthat be bármely, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai 
szakmai szolgáltatását igénybe vevő egyházi közoktatási intézmény alsó tagozaton dolgozó pedagógusa 
(tanító, napközis, fejlesztőpedagógus). 
 

Beküldési határidő: 2019. január 9. (postabélyegző dátuma) A csomagra írják rá: Pedagógus pályázat 
A pályázati anyagot a Katolikus Pedagógiai Intézetbe kérjük beküldeni, postai cím: Katolikus Pedagógiai 
Intézet, 1406 Budapest Pf. 68.  
 

Eredményhirdetés: 2019. év februárjában, az intézet honlapján, e-mail értesítést küldünk a pályázóknak. 
 

Díjazás: A nyertesek részére bruttó: 50 000 Ft pénzbeli jutalom, valamint a pályázat bemutatásra kerül 
egy adott szakmai továbbképzési napon a Katolikus Pedagógiai Intézetben, melyet külön díjazunk a 
megvalósuló szakmai nap keretében.  
A pályázat letölthető a mellékletekkel együtt a honlapunkról:  
https://www.katped.hu/bemutato-ora-ertekei 
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