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A verseny célja az óvodapedagógusi hivatástudat elmélyítése és elismerése, a 

hallgatók ösztönzése a színvonalas óvodapedagógusi munkára. 
▪ A versenyen a végzős nappali tagozatos óvodapedagógus hallgatók vehetnek 

részt. 
▪ Gyakorlati csoportonként egy, legfeljebb két olyan hallgatóra számítunk, aki 

szívesen vállalja egy aktuális óvodapedagógiai téma írásbeli kifejtését, és ha 
továbbjut, akkor január végén a kisorsolt zárófoglalkozás 
tevékenységterületének vezetését is. 

 
 Hallgatók kiválasztása 

• a gyakorlati helyként szolgáló óvodában a mentor óvodapedagógus és a 

csoporttársak közösen egy hallgatót javasolhatnak, aki az addigi teljesítménye 

alapján az írásbeli versenyfordulón részt vehet.  

• A mentor óvodapedagógusoktól kérjük, hogy a megállapodás után a korábban 

megadott online űrlapon jelezzék a jelölést november 26-ig. 

A kiválasztott hallgatóval felvesszük a kapcsolatot, és a hallgatóknak legkésőbb 

december 3-ig e-mailben kell jeleznie a versenyre való jelentkezési szándékát Szabó 

Leilánál (szabo.leila@tok.elte.hu). 
A levélben a versenyre delegált hallgató küldje meg a nevét, Neptun-kódját és az óvoda 
és a mentor óvodapedagógusa/i nevét. 

 A verseny fordulói: 

• Jeligés, írásbeli feladat: a résztvevő hallgatók december 13-án, 11:00-12:00 
között esszét írnak egy aktuális óvodapedagógiai téma kifejtésével. A témát a 
verseny kezdetének pillanatában kapják meg. Az írásbeli forduló online 

felülete a MS Teams (mindenképp szükséges stabil internetkapcsolat és 
folyamatosan bekapcsolt kamera); egyetlen dokumentumban dolgoznak, melyet 
jelige alapján neveznek el, és az írásbeli forduló végén eléküldenek Szabó 

Leilának. Az írásbeli verseny során a hallgatók bizonyítják elméleti 
felkészültségüket és kreativitásukat. 

A versenyt elbíráló bizottság (Böddi Zsófia, Kerekes Valéria, Nevigyánszky Éva) a 
jeligés dolgozatokat december 22-ig értékeli, majd a jeligék dekódolását 

követően (ami HÖK bevonásával zajlik) közzéteszi a honlapon az öt legjobb 
írásbeli munkát készítő hallgató nevét. 

• Versenyfoglalkozás: Az öt továbbjutott hallgató január végén, egyeztetett 

időpontokban csoportjában megszervezi versenyfoglalkozását (az általa húzott 
zárófoglalkozás fejlesztési terület szerint). 

 

 A verseny díjazása: 
A három legjobb gyakorlati teljesítményt nyújtó hallgató részesül díjazásban. 

Az első három helyezett "az évfolyam kiváló óvodapedagógusa" kitüntető címet 
tartalmazó oklevelet kap. 

Az öt versenyző teljesíti a zárófoglalkozását a versenyen való részvétellel, 
amennyiben a bíráló bizottság a foglalkozást jelesre értékeli. 

Pénzjutalmak: 
I. helyezett: 25.000.-Ft 
II. helyezett: 20.000.-Ft 
III. helyezett: 15.000.-Ft 

A díjakat a Kar oklevélosztó ünnepélyén adjuk át. 
Szabóné Dr. Szitányi Judit 

oktatási dékánhelyettes 


