Pályázat külhoni magyar óvodák, óvodapedagógusok részére
Csipkefa bimbója – Hagyományőrzés a nevelés során Magyarországon és a Kárpátmedencei magyar óvodákban
Pályázatot hirdetünk Csipkefa bimbója – Hagyományőrzés a nevelés során Magyarországon
és a Kárpát-medencei magyar óvodákban címmel magyarországi és a külhoni magyar óvodák
pedagógusainak. A pályázat elsődleges célja a külhoni magyar népi hagyományok
népszerűsítése a pedagógiai nevelés során magyarországi óvónők körében, másodsorban
egy működő testvéróvodai kapcsolat kialakítása, meglévő kapcsolatok tovább építése,
támogatása.
A pályázaton nyertes külhoni óvodáknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy érdeklődő
magyarországi óvónőt fogadjanak tapasztalatcserére.
Amit kérünk a fogadó óvodáktól
A kétnapos tanulmányútra érkező óvónőknek mutassák be,
• hogyan működik óvodájukban a népi hagyományőrzés gyakorlata,
• milyen foglalkozásokat tartanak ebben a témakörben a gyerekeknek,
• milyen háttéranyagokra támaszkodnak.
A bemutatásnak mindenképpen legyen része a gyakorlat is.
Mivel a kapcsolatfelvétel célja egy testvéróvodai kapcsolat kiépítése, illetve már meglévők
tovább építése, a tapasztalatcsere során térjenek ki arra is, milyen módon, milyen
eszközökkel és milyen területen lehetne az együttműködés gyümölcsöző.
A megvalósult kapcsolatfelvételről képi és írásos dokumentációt vár a kiíró.
További részletek
•
•

A pályázat keretében összesen 15 óvónő és óvoda kapcsolatfelvételét tudjuk
megszervezni.
A nyertes pályázó óvodáknak az óvodai életben jól hasznosítható eszközökből álló,
értékes ajándékcsomagot ajánlunk.

Elsősorban olyan óvodák jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a magyar népi hagyományok
iránt, elkötelezettek a magyar népi kultúra megismerése, támogatása tekintetében,
fontosnak tartják a magyar-magyar kapcsolatok ápolását, megerősítését, szívesen
kiépítenének testvéróvodai kapcsolatot magyar óvodával, óvodapedagógussal, vagy tovább
építenék meglévő kapcsolatukat.
A kiutazás tervezett időpontja április második fele.
Amennyiben a járványhelyzet a látogatást nem teszi lehetővé, abban az esetben online
formában szervezzük meg a találkozást a nyertes óvónők és az őket fogadó óvoda között.

Hogyan lehet pályázni?
Küldjenek egy tervezetet a tanulmányi napok programjáról a kapcsolat@ovodaprogram.eu
címre, amely anyagban arra is kitérnek, miért szeretnének kapcsolatot egy magyarországi
óvodával, mely területeken lehetne kölcsönösen hasznos az együttműködésük!
A beküldéskor kérjük mindenképpen csatolják a digitálisan kitöltött, letölthető jelentkezési
lapot is.

A tervezet tartalmi követelményei
•
•
•
•

Az óvoda rövid bemutatása (maximum 1500-2000 karakter)
Miért érdekli az óvodát a lehetőség?
Nagy vonalakban milyen elemekből állna a két tanulmányi nap?
Van –e az óvodának magyarországi kapcsolata, kötődése?

Értékelés
A pályázatokat zsűri értékeli.
A zsűri tagjai
•
•
•

a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program egyik képviselője
egy kommunikációs szakember
egy a megjelölt célországban tevékenykedő óvodapedagógus

Ki pályázhat?
Külhoni területeken működő magyar óvoda vagy óvodai csoport.

Díjazás
15 kiválasztott óvoda ajándékcsomagot kap, előre egyeztetett opciókkal.

A pályázatokat a kapcsolat@ovodaprogram.eu címre kell beküldeni.

A pályázat beküldési határideje: 2021. március 16.
A 2021. március 16. 24 óra után beérkező pályázatokat nem fogadjuk el!

