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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Református Pedagógiai Intézet pályázatot hirdet a református óvodák pedagógusai, nevelői 
közösségei számára a hasznosítható jó gyakorlatuk, innovatív eljárásaik bemutatására. 
 

A pályázat témája: Játsszunk kreatívan! 
 
A református óvodák pedagógusai változatos módszerekkel juttatják élményhez a gyermekeket, 
motiváló környezetet, alkotó légkört teremtenek ahhoz, hogy az egyéni elgondolásaikat felszínre 
hozva tevékenykedhessenek óvodásaik. Cselekvéssel újra alkotják a gyermekek a 
megtapasztalt valóságot. Sokféle eszközzel, anyaggal alkothatnak, megismerik azok 
tulajdonságait, felhasználhatóságát és az ezekben rejlő kreatív lehetőségeket. 
Az óvodapedagógusok kiemelt feladata a gyermekek divergens gondolkodásának fejlesztése. 
Az óvodai nevelés során a jelenségek változatos, sokoldalú megtapasztalása jó lehetőség a 
gyermeki gondolkodás, személyiség kibontakoztatására. Mindezek elősegítik a 
problémamegoldó, szempontváltó, eredeti, és rugalmas gondolkodás alakulását, beépülését. 
 
Jelen pályázatunkban olyan írásokat várunk, melyek bemutatják azokat az alkotó folyamatokat, 
tevékenységeket, melyek a gyerekek játékában, szabad és szervezett foglalkozásaiban 
valósulnak meg. 
A pályázat témáját adhatja egy-egy projekt bemutatása, vagy több héten át tartó folyamat 
leírása, ünnephez, eseményhez, évszakhoz kötődő tevékenység. A gyermekek kreativitása 
megnyilvánulhat játékában, építményeikben, zenében, vizuális tevékenységben, 
drámajátékban, mozgásban stb. 
 
A pályázat célja:  
Az óvodai mindennapokban a gyermeki tevékenységrendszerbe beépített kreatív 
tevékenységek, játékok bemutatása.  
A felnőttek vagy a gyermekek által felvetett témák, problémák újszerű módszerekkel, 
technikákkal történő megoldása, alternatívák felimerése, improvizálás, a gyermeki képességek 
sokoldalú alakításának bemutatása.  
 
A pályázat feltételei: 
A választott téma bemutatása 8-10 géppel írt A/4-es oldal terjedelemben.  
A pályázat tartalmazza a készítő(k) nevét, elérhetőségét és az óvoda nevét, ahol dolgozik, 
dolgoznak 
Lehetőség van arra, hogy a pályamunkát több pedagógus, pl. egy csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok, vagy projektben együttműködők, vagy egy nevelőtestület nyújtsa be. 
 
A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• a Biblia üzenetéhez, értékrendszeréhez való kapcsolódás, 

• a református sajátosság/helyi érték megjelenése, 

• a bemutatott kreatív tevékenység céljának, tartalmának illeszkedése az óvoda 

pedagógiai programjához, 

• normativitás, publikálhatóság 
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A pályázat elbírálását a Református Pedagógiai Intézet háromtagú bizottsága végzi, melynek 
tagjai: 

• Ablonczyné Vándor Margit óvodai szaktanácsadó 

• Kovács Erika óvodai szaktanácsadó 

• Wölfling Zsuzsanna óvodai szaktanácsadó 

 
A pályázatban résztvevők elismerő oklevélben részesülnek. 
A pályázat eredményének kihirdetésére, a díjak ünnepélyes átadására  
 

2023. május 25-én kerül sor. 
 

Az első három helyezést elért pályázó jutalomban részesül. 
 

A pályázatot elektronikus formában várjuk 2023. március 20-ig az alábbi e-mail címre: 
rpi.palyazat@reformatus.hu 

 
A nyertes pályázók munkáit a Refovi felületén jelentetjük meg, ahol minden regisztrált számára 
elérhető lesz. Ehhez a nyertesek a pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak. 
 
 
Budapest, 2023. január 17.   Áldáskívánással: 
 
 

Dr. Szontagh Pál   
 igazgató sk. 
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