Pályázat magyarországi 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 magyarországi pedagógusoknak lehetőséget biztosítunk egy határon
túli óvoda meglátogatására. A kétnapos tanulmányúton a nyertes pályázó megismerkedhet a
fogadó óvoda hagyományőrző pedagógiai programjával, illetve közös, hagyományőrző
gyakorlati foglalkozásokon vehet részt.
A pályázat keretében összesen 15 óvónő kapcsolatfelvételét tudjuk megszervezni.
A nyertes pályázók részére a program a tanulmányút minden költségét biztosítja, bele értve
az utazás-, szállás- és a napi ellátás költségeit. Amennyiben a célország aktuális szabályai a
beutazást negatív PCR-teszthez kötik, úgy annak költségeit is a program szervezője vállalja.
Elsősorban olyan óvónők 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 egy külhoni magyar óvodával, vagy tovább építenék
meglévő kapcsolatukat. Mindemellett amennyiben pályázatuk kiválasztásra kerül, vállalják a
kiutazást egy külhoni magyar óvodába, melynek megszervezését a kiíró biztosítja.
A kiutazás tervezett időpontja április második fele.
Jelenleg az erdélyi óvodák már ismét látogathatók, így elsősorban azoknak a jelentkezését
várjuk, akik egy ottani magyar óvodával vennék fel szívesen a kapcsolatot. A járványhelyzet
alakulásától függően később szlovákiai és kárpátaljai óvodák is rész vesznek a programban,
de online kapcsolatfelvételre ott is lehetőség van, hiszen 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.
Kérjük, hogy a jelentkezők ezt is mérlegeljék!
Hogyan lehet pályázni?
Küldjön egy motivációs levelet a kapcsolat@ovodaprogram.eu címre! A levélhez
mindenképpen csatolja a digitálisan kitöltött, letölthető jelentkezési lapot.

A levél tartalmi követelményei:
•
•
•
•
•

Rövid bemutatkozás (maximum 1500-2000 karakter)
Miért érdekli a lehetőség?
Milyen határon túli területre látogatna el szívesen?
Van-e külhoni kapcsolata, kötődése?
Jelenlegi pedagógiai munkájában megjelenik-e a hagyományőrzés, ha igen, hogyan?

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?
Magyarország területén működő óvodában alkalmazásban lévő óvodapedagógusok.

Díjazás
A 15 kiválasztott óvónő külhoni tanulmányútjának teljeskörű anyagi támogatását és
megszervezését biztosítjuk, előre egyeztetett opciókkal.

Pályázati feltételek
Óvodánként egy pályázatot fogadunk el.

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

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

