Pályázati felhívás - Mesés óvodám

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program két részfeladatból álló pályázatot hirdet Mesés Óvodám
címmel a külhoni magyar óvodáknak és magyar tannyelvű óvodai csoportoknak, valamint az oda járó
gyerekeknek.
A pályázat célja összegyűjteni a Kárpát-medencei magyar óvodák legkedvesebb magyar meséit. A
nyertes pályázó óvodákat és óvodai csoportokat régiónként a mese alapján készített dekorációval
jutalmazzuk. A beküldött pályázatokat felhasználva kiadványt készítünk, mely bemutatja a határon
túli magyar óvodák színes világát, hogy milyen játékos és kreatív a jövő nemzedéke.
A pályázat részeként rajzpályázatot is hirdetünk az óvodások részére.
Pályázati feltételek
Arra kérjük a pályázatban résztvevő óvodák, óvodai csoportok pedagógusait, hogy a gyermekek és a
szülői közösség bevonásával válasszanak ki egy magyar mesét (népmesét, vagy irodalmi mesét, régit
vagy akár újat), melyet valamilyen szempontból különösen szépnek, fontosnak tartanak, és melynek
történetével, szereplőivel, világával szívesen szépítenék, dekorálnák intézményüket. Miután
döntöttek, írják meg, hogy miért éppen az adott mesére esett a választásuk. Ehhez kapcsolódóan a
gyerekek rajzpályázatának témája, hogy készítsenek a meséhez kötődő alkotásokat. Az alkotás lehet
rajz, festmény, esetleg egy kollázs, vagy szobor. Fontos, hogy elektronikus úton elküldhető legyen az
alkotás akár szkennelve, akár egy arról készült fotó formájában.
Kérjük tehát, hogy a pályázat tartalmazza a következőket:







a kiválasztott mese címét és szerzőjét
500-2000 karakteres írást arról, hogyan és miért esett a választás a mesére
a gyerekek által készített alkotásokat
fotókat az óvodáról, óvodai csoportról és környezetéről, a dekorálni kívánt felületről (1-10
db jó minőségű fotó, a fotó témájára utalóan elnevezve)
fotókat a csoportról/okról (1-10 db jó minőségű fotó)
kitöltött nyilatkozat a benyújtott pályázati anyag Szervező által történő felhasználásának
tekintetében

Pályázni óvodai és csoport szinten is lehet.
A pályázat keretében a gyerekek által készített, legjobban sikerült rajzokból a kapcsolódó Facebook
oldalon közönségszavazásos versenyt hirdetünk. A versenyre a beküldő óvoda, vagy óvodai csoport
által kiválasztott 1-3 alkotással lehet benevezni.
Kérjük, hogy a maximum 3 legjobban sikerült gyermekrajzot, melyeket a rajzversenyre beneveznek
(ha a pályázat benyújtója nem jelöl meg rajzokat, a szervező fenntartja magának a jogot a
választásra) jelöljék meg a file elnevezésében a következő módon: például Kovács Aranka óvodás
rajza esetében kovacs-aranka-5eves-hofeherke-óvoda-leva-rajverseny.jpg (Ne használjanak
ékezeteket a fájlok elnevezésekor!)

FONTOS! A digitálisan beküldött dokumentumok minden esetben elnevezésükben utaljanak a készítő
nevére, státuszára (óvodás, óvónő, szülő stb.), tartalmazza a pályázó óvoda, vagy óvodai csoport és a
település nevét, a gyerekek által készített művek esetében a készítő életkorát.
Például: szabo-zoltan-5eves-ovodas-pipacsovoda-munkacs, friis-etelka-ovono-pacsirtaovoda-deva
------------------------------------------------Díjazás
A nyertes pályázó a kiválasztott mese alapján elkészített dekorációt, ahhoz szükséges eszközöket,
felszereléseket nyer. A második és harmadik helyezettet játék- és könyvcsomagot– megegyezés
szerint, a közönségdíjas rajzot beküldő óvoda, vagy óvodai csoport rajz- és kézműves csomagot nyer,
a rajz készítőjét ajándékkönyvvel jutalmazzuk.
A díjazás régiónként (az öt régió: Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság, Horvátország és Muravidék)
történik
1. helyezett nyereménye: 50 ezer forint értékű, a fent megnevezett nyereménycsomag
egyeztetés után.
2. helyezett nyereménye: 20 ezer forint értékű, a fent megnevezett nyereménycsomag
egyeztetés után.
3. helyezett nyereménye: 10 ezer forint értékű, a fent megnevezett nyereménycsomag
egyeztetés után.
4. a közönségdíjas rajz készítője rajz- és kézműves eszközöket nyer óvodája, vagy óvodai
csoportja részére 15 ezer forint értékben.
5. a nyertes rajz készítőjét ajándékkönyvvel jutalmazzuk
A pályázatokat 3 fős szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai a következőképpen alakulnak régiónként.
A zsűri tagjai:





az óvodafejlesztési program hazai képviselője
a külhoni partnerszervezetek képviselője
egy óvodapedagógus szakember

Pályázni a külhoni magyar óvodáknak és magyar tannyelvű óvodai csoportoknak, óvodánként
maximum 1 komplex pályázattal, mely a kiírásban felsorolt elemeket tartalmazza, azaz minimum egy
ajánlott mesét, és a hozzá kapcsolódó alkotásokat.
A rajzokat kizárólag digitálisan lehet eljuttatni a következő e-mail címre:
mesesovodam@ovodaprogram.eu
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19.
Eredményhirdetés: 2018. március 7.

A pályázatok felkerülnek a kiíró honlapjára (ovodaprogram.eu) és Facebook oldalára. A legjobban
sikerült pályaműveket felhasználva a pályázat szervezője kiadványt készít, ebből egy-egy példányt
minden pályázónak eljuttat.
A pályázat benyújtója pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a beküldött pályaműveket a
kiíró szabadon felhasználhatja a programok népszerűsítésére szolgáló felületeken (Facebook,
kapcsolódó weboldal, nyomtatott kiadványok, kiállítás stb.)

