
Pályázati kiírás 

Határtalan óvoda - Legyen a társszerzőnk! 

Külhoni óvodák tudásmegosztó blogja 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program pályázatot hirdet olyan külhoni óvodapedagógusok 
részére, akiknek kedve van blogbejegyzések írásához. A pályázat célja a blogbejegyzéseken keresztül 
a külhoni magyar  óvodákban folyó szakmai-, illetve a magyar identitás megerősítést célzó munka 
bemutatása; a magyar tanítási nyelvű óvodák népszerűsítése a külhoni magyar közösségek, 
érdeklődő szülők körében.  

A pályázat feltételei 

Küldjön egy motivációs levelet, amelyben leírja, hogy miért szeretne szerzőtársa lenni a Határtalan 
óvoda blognak. Kérjük, fejtse ki, milyen témáról szeretne leginkább írni, írja meg azt is, hogy van-e 
ebben gyakorlata, esetleg vezet-e saját blogot. 

Küldjön egy blogbejegyzést az alábbi témák egyikében: népszokások, néphagyomány az óvodában, 
készségfejlesztő foglalkozások, ünnepek az óvodában, zöld óvoda, a többségi és a magyar nyelv az 
óvodában, jó gyakorlatok. Kérjük, lehetőség szerint csatoljon hozzá fotót, esetleg videót is, de csak 
olyat, amelynek szerzői joga fölött rendelkezik. 

Nem szakmai blogot indítunk, ezért az írásokban a jelentkezés során, illetve a későbbiekben is 
javasoljuk a szakmai nyelv kerülését, mivel a  blog elsődleges célja az óvodákban folyó munka 
bemutatása elsősorban szülőknek és érdeklődő laikusoknak.  

Ki pályázhat? 

Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna területén működő, külhoni magyar 
óvodákban és külhoni magyar tannyelvű óvodai csoportokban dolgozó pedagógusok. 

Pályázati feltételek  

A pályázatokat az kapcsolat@ovodaprogram.eu címre kell beküldeni. Csak a hiánytalanul beküldött 
és a feltételeknek megfelelő pályázatokat értékeljük. A pályázatnak maradéktalanul tartalmaznia kell 
tehát a következőket:  

 DIGITÁLISAN kitöltött jelentkezési lap Word formátumban (letölthető itt: 
https://ovodaprogram.eu/virtualis-ovoda/palyazatok), 

 Kitöltött és aláírt nyilatkozat 
 Motivációs levél (maximum terjedelem: 2500 karakter szóközökkel) 
 Blogbejegyzés (maximum terjedelem: 5000 karakter szóközökkel) 

Beküldési határidő: 2020. szeptember 21. 

A pályázatok elbírálása, eredményhirdetés: 2020. szeptember 30. 

A pályázatokat, kérjük a következő e-mail címre küldjék: kapcsolat@ovodaprogram.eu  

A pályázaton minimum 8, maximum 12 nyertest hirdetünk. 

A nyertes pályázókkal a program megbízási szerződést köt 5-10 blogbejegyzés megírására, előre 
egyeztetett honorárium ellenében. 

A nyertesek ezen túl részt vehetnek egy 2 alkalmas online blogírói képzésen, melynek várható 
időpontja: 2020. október.  

 



A képzés anyaga 

 videós alapismeretek ( 2 x 2 óra) 
 szövegírási készségek fejlesztése , mitől lesz érdekes egy blogbejegyzés - tartalmi “kisokos” (2 

x 2 óra) 
 konzultáció 

 


