
„Az Egyház nevében:

Add tovább!”

pályázat katekétáknak

jelentkezési határidô: 

2021. április 30.

cél: a digitális kateketikai segédanyagtár bővítése

benyújtandó: 12 digitálisan elérhető segédanyag

szabad témaválasztás egy adott kategórián belül

A pályázat nyertesei díjazásban részesülnek!

 
  

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási
Bizottsága pályázatot hirdet a digitálisan elérhető 
kateketikai segédanyagtára bővítésének céljából. 

Pályázhat minden missio canonicával rendelkező 
katekéta, illetve minden lelkipásztor.

A pályázóktól 12 db segédanyagot kérünk benyújtani.*

A kiválasztott segédanyagokat az e-hittan.katolikus.hu 
oldalra töltjük föl, hogy a katekézisben szolgálók 
számára hozzáférhető legyen. 
A pályázat nyertesei díjazásban részesülnek.
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jelentkezés   
2021. április 30-ig 

a következő kérdőív 
kitöltésével:  

jelentkezési lap

a pályázati kategória 
kiválasztása 

a 12  segédanyaghoz  
1 kategória választható, 

melyet a jelentkezéskor kell 
megadni. 

korosztály
Egy pályázó több korcso-
portot is választhat, akár 

mind a 12 segédanyag szól-
hat más-más korosztálynak.

segédanyag típus 
legalább 4 féle típust

 kell tartalmaznia 
a 12 segédanyagnak.

(pl. imádság vezetés, alkotás 
vezetés, projektmunka,
digitális feladatcsokor,  

kiscsoportos gyakorlat stb.)

témaválasztás 
A pályázó a témáiról 
szabadon dönthet. 

Egy vagy több téma is 
választható 

a 12 segédanyaghoz.  

anyagok beadása
A 12 segédanyag benyúj-
tása külön-külön űrlap 
segítségével lehetséges.

beküldési határidô 
2021. május 15.

 

díjazás
A publikálásra kiemelten 

javasolt pályázatok
 jutalomban is részesülnek:

3 db III. díj: 50.000 Ft
3 db II. díj: 75.000 Ft
3 db I. díj: 100.000 Ft

A pályázatra való jelentkezés 
a következô linken:

https://forms.gle/QBmyzEnU8oX7kFF47

(általános katekézis, 
romapasztorációs katekézis

SNI/BTM katekézis)

(óvoda, 1-2. osztály,
3-5. osztály, 6-8 osztály

ifjúság, család...)
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a pályázat fobb lépései
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e-hittan.katolikus.hu

A csodálatos kenyérszaporítás Rev. Henry Martin grafikája  (FreeBiblemages.org)

A pályázat bôvebb leírása:
https://bit.ly/3fnLVuv

elbírálás
A benyújtott pályázatok 

2021. június 30-ig 
elbírálásra kerülnek. 

A publikálásra javasolt és 
a díjazott pályázatok jeligéit 

az e-hittan.katolikus.hu  
honlapon tesszük közzé. 

* A pályázathoz tartozó jogi nyilatkozatokról a https://e-hittan.katolikus.hu/palyazat oldalon 
tájékozódhat. A pályázat feltétele ezek elfogadása, melyet a pályázati űrlapokon tehet meg.

a jelentkezés 
visszaigazolása
A pályázati anyag 

beküldéséhez szükséges 
űrlap linkjét minden 

pályázónak a jelentkezését 
visszaigazoló e-mailben 

adjuk meg. 
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