
 

Keressük a legkreatívabb magyar gyermeknevelő 

szakembereket! 

 

Pályázók köre: 

 

Magyar óvodapedagógusok, valamint általános- és középiskolai tanárok, dajkák, 

pedagógiai asszisztensek 

 

Pályázat témája: 

Kreatív nevelési és tanítási módszerek 

 

Pályázat célja: 

Szeretnénk megtalálni a Legkreatívabb Magyar Pedagógusokat, akik ötletes nevelési 

módszerekkel terelgetik a rájuk bízott gyerekeket a helyes irányba, hangsúlyt fektetnek a 

művészetek megszerettetésére, nem elnyomják, hanem fejlesztik diákjaik kreativitását, 

vagy épp hatékonyan alkalmazzák az agressziókezelés különféle módszereit. 

 

Három különböző témában lehet indulni a pályázaton - akár egyszerre többen 

is. 

 

1. KREATIVITÁS - Olyan módszerek vagy feladatok bemutatása, melyek kreativitáson 

alapulnak: fejlesztik a képzelőerőt, kézügyességet, szépérzéket, megismertetik a 

gyermekekkel a művészeteket, ötletességet a mindennapokban 

 

2. AGRESSZIÓ ÉS EMPÁTIA - Olyan szokások, szabályok, ötletek bemutatása, melyek 

segítenek a gyermekcsoportban megjelenő agresszió, kiközösítés kezelésében, illetve az 

integrált, hátrányos helyzetű, sérült, vagy idegen ajkú gyermekek beilleszkedésében, 

társaiknak az elfogadásban.  

 

3. DIFFERENCIÁLÁS - Olyan módszerek, feladatok, ötletek bemutatása, melyek 

segítségével egyéni képességfejlesztés végezhető, a gyermekcsoporttól lemaradt 

gyerekek felzárkóztatása, illetve a csoportból kiemelkedő képességű gyermekek 

tehetséggondozása érdekében. 

 

A pályázaton való részvétel feltételei: 

 

- A pályázók magyar pedagógusok, illetve pedagógiai asszisztensek, dajkák, 

gyermekgondozók lehetnek (jelenlegi, aktív munkaviszony nem feltétel, de 

gyakorlat, munkatapasztalat igen). Amennyiben a pedagógusnak jelenleg nincs 

osztálya/csoportja, úgy a cikkfeltöltésnél meg kell jelölnie egy tetszőlegesen 

kiválasztott iskolát vagy óvodát: ez az intézmény kapja majd a gyerekeknek szánt 

nyereményt abban az esetben, ha az adott cikkbeküldő ér el helyezést. Az egyéni 

nyeremény természetesen a nyertes pályázót illeti meg. 

- A cikk feltöltője kijelenti, hogy a cikk saját műve, a beküldéssel elfogadja az 

alábbi feltételeket: - A beküldött cikkeket a CsaládiNet.hu szerkesztői ellenőrzik, és 

ha szükségesnek ítélik, minimális fogalmazás béli, és kinézeti módosításokat 

hajthatnak végre a beküldött anyagon. 

- A CsaládiNet.hu szerkesztői fenntartják a jogot arra, hogy amennyiben egy 

beérkezett anyagot tartalmi, stilisztikai, vagy egyéb okok miatt nem találnak 

megfelelőnek, úgy ne jelentessék meg azt a honlapon. 

- A cikk beküldéséért, megjelenéséért utólag a szerző semmilyen ellenszolgáltatásra 

nem tarthat igényt.  

A szerző kilétén kívül a cikkhez tartozó egyéb szerzői jogokkal a Családi Háló 

Közhasznú Alapítvány rendelkezik. 

- A feltöltött anyagok (beleértve a képeket is) eredetét a CsaládiNet nem ellenőrzi, 

az esetlegesen jogsértő tartalomért a szerző felel. 

 

 

 

 



 

Formai követelmények: 

 

- Minimum 1500 karakteres saját cikk (maximális hossz nincs kikötve) 

- A pályázati anyagokat e-mailen várjuk a palyazat@csaladinet.hu címre, Word 

formátumban. 

- A pályázati e-mailben fel kell tüntetni: 

- a pályázó nevét, végzettségét, munkakörét (ha van) 

- a pályázó telefonszámát, amin közvetlenül elérhető 

- a választott pályázati témát 

- az intézmény nevét és címét, ahol a pályázó dolgozik*, valamint az osztálya, 

csoportja jelölését, elnevezését is.  

* Amennyiben jelenleg nincs osztálya/csoportja a cikkbeküldőnek, úgy meg kell 

jelölnie egy tetszőlegesen kiválasztott iskolát vagy óvodát, amely számára pályázik 

az intézményi nyereményekért. (Egyéni nyeremények esetén természetesen a 

pályázó kapja a díjat.) 

- 1 db fekvő tájolású képet kérünk, amely a cikk elején fog megjelenni. A nyitókép 

ideális mérete 640x400px. Álló formátumú képpel beérkezett cikkeket nem tudunk 

elfogadni! 

- A kezdőképen kívül nem feltétel a további képek csatolása, csupán lehetőség: 

további képek küldhetők, melyek a cikken belül kapnak majd helyet a téma 

illusztrációjaként - itt álló és fekvő fotók, rajzok egyaránt használhatók. A képeket a 

szövegen belül kell elhelyezni azokon a részeken, ahová szánja a cikkíró. 

Amennyiben ez nem sikerül, a file-okat a word dokumentum mellé kérjük csatolni, az 

illusztráció helyének pontos megadásával. 

A képek maximális szélessége 640 px lehet. 

- Kérjük a pályázókat, nagyon figyelmesen olvassák át a beadandó írásaikat, mert a 

helyesírási hibákat a beérkező cikkek hatalmas mennyisége miatt nem mindig tudjuk 

javítani! 

 

A pályázás menete: 

 

- Cikkbeküldés az alábbi e-mail címre: palyazat@csaladinet.hu okt. 23-tól nov. 

12-ig 

- Előzetes szerkesztőségi elbírálás, a cikkek megjelenése és erről a pályázó 

kiértesítése: okt. 25-től nov. 15. éjfélig folyamatosan 

- Facebook like-gyűjtés a megjelent pályázatokra: Megjelenés pillanatától 

december 4-ig, folyamatosan 

- Eredményhirdetés: Az eredményt kihirdetjük a Családinet.hu portálon és a 

Családinet Facebook oldalán, valamint a díjazottakat külön e-mailen is értesítjük 

December 6. szerda 

 

Díjazás: 

"Családinet kedvence" 

A Családinet.hu szerkesztői által legjobbnak ítélt cikkek íróit, akiknek gondolkodásával és 

stílusával lapunk leginkább azonosulni tud, külső szakértői, cikkírói ajánlattal keressük 

meg, melyet munkája mellett végezhet a jövőben. 

 

A legtöbb Facebook like-ot kapott cikkek 

A csaladinet.hu portálon legtöbb facebook like-ot kapott cikk beküldője párjával egy 

háromnapos horvátországi szilveszteri pihenést nyer programokkal, utazással, szállással 

egybekötve, a Krk.tips jóvoltából. 

 

Különdíjak - jelenleg már több, mint 2 millió forint értékben 

A nyereményt felajánló szponzorok döntik el, hogy mely cikkírót jutalmazzák az általuk 

adott ajándékkal. Így bármelyik pályázó akár több nyereményhez is juthat akár egyetlen 

cikkel is, hisz a szponzorok egyéni, különböző szempontok alapján válogatnak a 

beérkezett cikkek között. A felajánlásokat folyamatosan fogadjuk a pályázat lezárultáig. 

 

Kommentelők díja 

A cikkek alatt hozzászólók között is kisorsolunk ajándékokat 

mailto:palyazat@csaladinet.hu

