
"... A több ezernyi diák, akiket tanított, s a még élők emlékeznek az oktatás-nevelés egységéről, az 

anyanyelv, a hazaszeretet, a magyarság, az erkölcsiség fontosságáról vallott nézeteire."  

A pályázat célja: „a jövő tanító nemzedéke is magáénak vallja ezeket a nézeteket." 

 

                        

 

        

 

 

     

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az Óvó- és Tanítóképző Intézet dr. Kiss Lajos tanítóképző intézeti igazgató emlékére 

esszé- / értekezésírói pályázatot 

hirdet nappali és levelező tagozatos tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók részére. 

Pályamunkákat a következő témákban lehet benyújtani: 

1. A papírszínház mint a mesélés új élménye  

2. XXI. századi mesemondók 

3. Az illusztrációk szerepe a gyermekirodalmi művek befogadásában  

4. A fenntarthatóságra nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán/ az óvodában 

5. Elfogadásra, toleranciára nevelés gyermekirodalmi művek segítségével 

6. Vélemények és érvek a tiszta magyar nyelven történő oktatás és nevelés mellett  

7. ISKOLAALAPÍTÓK 1940 ÉS 1960 KÖZÖTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 

MEGYÉBEN  

Gacsó László (1919-1988) A Fehérgyarmati Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola 

iskolaalapítója  

8. ISKOLAALAPÍTÓK 1940 ÉS 1960 KÖZÖTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 

MEGYÉBEN  

Kisgyörgy János (1877-1976) A Mátészalkai Állami Gimnázium alapítója  

9. Kortárs gyermekirodalmi művek feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel 

 

A benyújtott pályamunka lehet a pályázó oktatással-neveléssel kapcsolatos szakdolgozatának 

vagy TDK-dolgozatának része. 

 

A beadandó pályamunkák terjedelme 25-30 oldal.  

Beadási határidő: 2021. április 30.  

 

A benyújtott pályamunkákat négy főből álló pályázati bizottság értékeli. A bizottság szükség 

esetén külső bírálókat kérhet fel.  

A legeredményesebb munka írója 30 000 Ft pályadíjban részesül. A pályázati bizottság a 

nyertes, publikálásra érett pályamunkák esetében a megjelentetésről is gondoskodik.  

Az eredményhirdetésre a végzős hallgatók búcsúztatásán kerül sor.   

 

Nyíregyháza, 2020. október 12. 

 Imre Rubenné dr. s.k. 

 intézetvezető, a pályázati bizottság elnöke 
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