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„Dicsérjük magyarok Szent László kerált!” 

 

A pályázat meghirdetője és szervezője 

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

A pályázat célja 

A pályázat célja, hogy minél több tanuló örömmel és aktívan kapcsolódjon be a jubileumi évben Szent 
László király megünneplésébe, alkotó módon ismerkedjen meg a személyéhez fűződő hagyományok-
kal, és találjon példaképre benne. Szeretnénk, ha sikerélményhez jutnának a kiemelt figyelmet 
igénylő – sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, BTM-es – diákok is. Azokat a pedagógusokat és 
fejlesztőpedagógusokat szólítjuk meg, akik velük foglalkoznak, és szívesen bemutatnák a gyerekek 
tevékenységét, munkáikat, valamint hogy tanárként hogyan vezetik el e célig tanítványaikat. 

A pályázat tartalmi elemei 

1. Szervezzen tanítványaival közösen olyan programot/projektet (végezzenek olyan tevékenységet, 
tevékenységsorozatot), amelynek középpontjában Szent László magyar király áll. 

Legalább 10 fő, de legfeljebb egy tanulócsoport (pl. osztály, kollégiumi csoport, fejlesztőcsoport) 
bevonásával valósuljon meg a program. A tanulók között legalább 5 sajátos nevelési igényű, 
hátrányos helyzetű vagy BTM-es tanuló legyen. 

A megvalósuló program tartalma szabadon megválasztható, módszertani megkötés nincs. A neve-
lési helyzet, a tartalom és a választott módszerek megjelennek az értékelési szempontok között. 

2. Készítsen a program megvalósítási folyamatáról fényképekkel/videórészletekkel illusztrált beszá-
molót. 

A) A beszámoló elvárt tartalmi elemei: 

 A pályázók – pedagógus és tanulók – bemutatása („csoportprofil”, intézményi környezet) 

 A program pedagógiai célja; a tanulócsoport és a megvalósuló program összekapcsoló-
dása („miért ezt, miért velük?”) 

 A tervezés, előkészítés rövid bemutatása 

 A program megvalósításának ismertetése (folyamat, sajátosságok, eredmények, sikerek, 
kudarcok…) 



 A tanulók (kiemelten a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, BTM-es tanulók) 
aktív tevékenysége; integrált csoportok esetén az együttműködés megvalósulása 

 A megvalósult program értékelése a megvalósító pedagógus szempontjából, a pályázat 
célját és a kitűzött pedagógiai célt figyelembe véve 

 Fényképek/videórészletek, amelyek bemutatják, megerősítik a fenti szempontokat 

A beszámoló további, lehetséges tartalmi elemei: 

 További résztvevők: kik, hogyan, miért kapcsolódtak be a programba 

 A megvalósult program értékei – ahogyan mások látták 

 Hatások, további tervek, folytatás... 

A pályamunkák értékelése során a fenti elemeket fogja vizsgálni a zsűri. 

B) Formai követelmények: 

 A pályázat jeligés. Kérjük, hogy saját nevét ne szerepeltesse a pályázatban! További 
anonimitásra nem törekszünk, a fényképeken is tetszés szerint megjelenhet a pályázó 
pedagógus. 

 A beszámoló szöveges része minimum 5, maximum 10 oldal terjedelmű legyen (A4-es 
formátum, 1,5-es sorköz, 12-es betűméret). 

 A fényképek megjelenhetnek a beszámoló szövegében, vagy szerepelhetnek melléklet-
ben (összesen max. 30 kép, max. 4 kép/oldal), és legfeljebb 10 perces videóanyag csatol-
ható (CD-n vagy DVD-n, MP4 formátumban, min. 720 pixel). 

 A tanulók, pedagógusok személyiségi jogainak védelme érdekében kérjük, hogy valós 
neveket csak megfelelő beleegyező nyilatkozat birtokában szerepeltessenek. 

 A pályamunka címoldalán szerepeljen a pályázó intézményének neve, a pályázat meg-
nevezése („Dicsérjük magyarok Szent László kerált!”) és a választott jelige. A mellékle-
tekre (CD-re vagy DVD-re is) szintén írják rá ezeket az adatokat. 

 Zárt borítékban mellékeljék a kitöltött Pályázati adatlapot, a borítékra írják rá a pályázat 
nevét, a kategóriát és a jeligét. A Pályázati adatlap letölthető a www.kpszti.hu/szent-
laszloev oldalról. 

 A pályamunkát nyomtatva kell benyújtani, 1 példányban. 

A jelentkezés feltételei 

Pályázatot nyújthat be bármely, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakmai szolgáltatását 
igénybe vevő egyházi közoktatási intézmény, általános vagy középiskola pedagógusa. Egy pedagógus 
egy pályázatot nyújthat be. Egy program bemutatásával csak egy pedagógus pályázhat (nincs lehető-
ség közös pályázat benyújtására). 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 
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; 

 pályázati adatok: a választott jelige; a pályázat programjának megnevezése, tartalmának 
rövid leírása. 



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: „Dicsérjük magyarok Szent László kerált!” 

Díjazás (1–3. helyezés) 

I. díj:  100 000 Ft 
II. díj:  80 000 Ft 
III. díj:  60 000 Ft 

A díjat a pedagógus és a diákok egy közös program megvalósítására fordíthatják.  
A díjazott pedagógusoktól elszámolást és rövid beszámolót kérünk majd, a részleteket a díjátadáskor 
egyeztetjük. 

A pályaművek megjelentetése (1–15. helyezés) 

A pályaműveket, amennyiben a pedagógus hozzájárul, a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján közzé-
tesszük. A dokumentumban szereplő személyek személyiségi jogainak védelméről a pályázatot be-
nyújtónak kell gondoskodnia. A részleteket a helyezettekkel egyeztetjük. 

További információk 

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

A helyezettek ünnepélyes díjkiosztón vehetik át jutalmaikat. Az eredményhirdetés időpontját, vala-
mint a díjkiosztó időpontját és helyszínét 2017 márciusában tesszük közzé a Katolikus Pedagógiai 
Intézet honlapján. 

A beküldött pályaművek a pályázat lezárulását követően személyesen elvihetők a Katolikus Pedagógiai 
Intézetből, a pályázókat erről megfelelő időben tájékoztatjuk. 

Pályázati felelős 

dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes (e-mail: tasnadi.agnes@kpszti.hu; tel.: 06-1-479-3005) 

 
 

„Vigadozzál, magyar nemzet, 

Csöngettyűkkel énekeljed 

Új királynak új dalod. 

Boldog Várad, áve, híred 

Növekedjék, dicsőséged 

Visszhangozzák századok.”
1
 

 

                                                           
1
 Idézetek forrásai: 
Ének Szent László királyról, (1500 körül), http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/038.htm  
Szent László-himnusz, 12. sz. vége, Csanád Béla fordítása; Szent István és Szent László törvényei. Reflektor Kiadó. 42. o. 


