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BM-18-0080 - KÖSZI Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

 

Pályázat a pályázatban 
pályázati felhívás 

 
A KÖSZI – Közösség és szemléletformálás az iskolában és azon túl – projekt keretében pályázatot 

hirdetünk a megvalósítás során lezajlott események résztvevőinek körében. 

 

A pályázaton bármely korosztály képviselője részt vehet az alábbi kategóriákban: 

o fotó/videó 

o rajz/poszter/montázs (papír alapon vagy fotó formában vagy szkennelve) 

o novella 

o vers 

o reflexió (írásos formában, pl. egy élményről, amely újat hozott, megérintett személyes és 

közösségi értelemben) 

 

A fenti kategóriákban egyénileg és csoportos formában is lehet pályázatot benyújtani. Egy pályázó egy 

kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be, de több kategóriában is indulhat. 

 

A pályázat témája: A KÖSZI projekt által lezajlott szemléletváltás bemutatása, az 

események/tevékenységek egyénre illetve közösségre gyakorolt hatása, a folyamat által keletkezett 

érzések, élmények, megértések, és kapcsolódások bemutatása. 

A pályázatoktól elsősorban azt várjuk, hogy mutassák be:  

- Mi a szerepe, jelentősége az egymás- és a közösség felé irányuló felelősségérzetnek, figye-

lemnek?  

- Mit eredményez a felelősségvállalás,vagy annak hiánya?  

- Milyen fontos szerepe, hatása van annak, ahogy a közösségeinkben élünk, hogy kik felé milyen 

felelősséget vállalunk?  

- Mi értünk ki és hogyan vállal felelősséget a közösségeinkben, a családban, vagy baráti körben? 

 

 

A beérkezett pályázatokat a KÖSZI program keretében erre felkért szakmai csoport értékeli.   

A legjobb pályamunkákat (a szerző kitöltött, aláírt hozzájáruló nyilatkozatának beérkezése esetén) a 

projektzáró kiadványban, az azt közzétevő on-line felületen: Piarista Alapítvány 

https://alapitvany.piarista.hu/  megjelentetjük.  

https://alapitvany.piarista.hu/
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A 10 első helyen értékelt pályázat benyújtója könyvjutalomban részesül. 

Minden pályázónak emléklappal köszönjük meg, a beküldött pályaművet.  

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. augusztus 26. hétfő 14.00 óra 

A pályázat benyújtható:   

 

o elektronikus úton a Biztonságos Iskola kultúrája bizt.isk.kult@piarista.hu e-mail 

címen, tárgy: „Pályázat a pályázatban” BM-18-0080  KÖSZI program 2019. 

 

o Személyesen vagy postai úton (zárt borítékban) a következő címen:  

Piarista Alapítvány, 1052 Budapest, Piarista köz 1.  

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a pályázatban” BM-18-0080 „KÖSZI” program 

 

A benyújtott pályamunkán vagy annak kísérőlapján szükséges feltüntetni a következőket: 

- pályázó neve 

- a pályamű címe 

- a pályázó értesítési címe (elektronikus vagy postai) 

 

Amennyiben a szerző hozzájárul, hogy pályamunkája (szerző nevének és a pályamű címének 

megjelölésével) megjelenhessen on-line felületen, kérjük az erről szóló, a felhívás 3. oldalán található, 

Hozzájárulási nyilatkozatot kitöltve, aláírva (elektronikus benyújtásnál szkennelve) küldje be a pály-

amunkával együtt!  

 

A pályázat eredményéről  2019. augusztus 31-ig minden pályázónak  

az általala megadott értesítési címre értesítést küldünk. 

 

 

 

mailto:bizt.isk.kult@piarista.hu
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT* 

 

 
Alulírott ………………………………………………………………………………………………………… 

született (hely, idő):……………………………………………………………………………................. 

 

 

hozzájárulok, hogy a BM-18-0080 KÖSZI  Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

keretén belül meghírdetett  “Pályázat a pályázatban” felhívásra ………………….. kategóriában 

benyújtott pályamunkámat/pályázati anyagomat a mű címével együtt a pályázat keretében fel-

használják, közzétegyék a Piarista Alapítvány népszerűsítését szolgáló kiadványokban, online 

felületeken. 

 

Benyújtott pályamű címe: …………………………. 

 

A megjelentetésnél nevem feltüntetéséhez:      hozzájárulok     -      nem járulok hozzá  
(Kérjük a megfelelőt aláhúzással jelezni!) 

 

 

Kelt: ……………………………. 
 
 
 
 

  

kiskorú esetén szülő, gondviselő aláírása 
 

 pályázó aláírása 

 

*amennyiben a pályázó hozzájárul, hogy a pályamunka megjelenhessen a projektzáró kiadványban és az on-
line felületen, a nyilatkozatott aláírva, szkennelve vagy papíralapon kérjük a pályázattal együtt a kiíró szá-
mára eljuttatni. 

 


