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Pályázati felhívás 

 
Az Oktatási Hivatal EFOP 3.10.1-17 projektje második alkalommal hirdeti meg 

ReDesign 
című népművészeti hagyományokon alapuló tárgyalkotó- és díszítőpályázatát 

a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű iskoláinak diákjai számára. 

 

 

A verseny pedagógiai célja 

A verseny kiírásával az általános iskolák felső tagozatára és középiskolába járó, a népművészet iránt 

érdeklődő tanulókat, az iskolák már létező tehetséggondozó alkotóműhelyeit, valamint újak létrejöttét kívánjuk 

támogatni. 

A pályázat célja továbbá, hogy megszólítsuk azokat a fiatalokat is, akik korábban nem álltak szoros 

kapcsolatban hagyományainkkal, népművészetünkkel, vagy nem gondolkodtak annak újszerű, mai 

környezetbe való átültetésén. A pályázat lehetőséget nyújt arra is, hogy felhívjuk a figyelmüket környezetünk 

hagyományos értékeire, a kézművesalkotások egyediségére, különlegességére, és hogy megtapasztalhassák 

az alkotómunka örömét. 

 

A verseny kategóriái 

Pályázhatnak egyének és legfeljebb 3 fős alkotócsoportok. Egy alkotó (vagy csoport) több pályaművel, 

tárgyegyüttessel is nevezhet.  

A pályamunkákat általános iskolás és középiskolás korosztályban külön értékeli és díjazza a zsűri. 

 

Választható műfajok  

Hímzés, szövés, faragás, nemez, gyöngymunkák és ezen technikák ötvözete. 

 

 

http://www.oktatas.hu/
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Témakörök 

1. Mai használati tárgy vagy ruhadarab elkészítése valamely néprajzi tájegységre jellemző 

hagyományos népi, kismesterségbeli technológiával; 

 vagy  

2. valamely néprajzi tájegységre jellemző népművészeti motívumkincs alkalmazása megvásárolt 

késztermékre (használati tárgy, ruhadarab) a fent felsorolt műfajokon belül. 

 

Beadandó produktumok:  

a) Hagyományos eljárással elkészített mai használati tárgy, öltözet, ruhadarab vagy kiegészítő, 

vagy egy néprajzi tájegységre jellemző hagyományos motívumkincs felhasználásával  

díszített használati tárgy, ruhadarab vagy kiegészítő. Az alap lehet kereskedelmi forgalomban 

kapható árucikk.  

Legfeljebb 7 összetartozó tárgytípus szerepelhet egy pályázati anyagban. 

b) Tervdokumentáció (legfeljebb 5 oldal): 

 a tájegység lehető legpontosabb megjelölése és bemutatása (legfeljebb 1 oldal), 

 az elkészült tárgy hagyományőrző jegyeinek, használati funkciójának és újszerűségének 

leírása (legfeljebb 1 oldal), 

 a forrásanyagról készült fotók, 

 a pályázatra beadott tárgyak tervei,  

 valamint az elkésztés folyamatának dokumentálása (fotók) szöveges magyarázattal. 

c) A kész pályamunká(k)ról legalább 5 db fénykép, amely a tárgy(ak)at teljes 

terjedelmében/terjedelmükben és részletei(k)ben, különböző látószögből egyaránt 

megmutatja. 

 

A nevezés módja és határideje 

Regisztrálni a https://karpatmedence.oktatas.hu/redesign/ oldalon a nevezési lap(ok) kitöltésével és a 

megjelölt dokumentumok feltöltésével lehet.  

 

A beadandó produktumokat (tervdokumentáció, fényképek a pályamunká[k]ról) 2020. március 10-én 23:59-ig 

lehet feltölteni. 

http://www.oktatas.hu/


 

EFOP-3.10.1-17-2017-00001  

Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés  

és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos  

országaival  

 
 
 

 
 Oktatási Hivatal  

H–1055 Budapest, Szalay u. 10–14. 

Telefon: (+36-1) 374-2100 

www.oktatas.hu 

 

Pályázati feltételek 

 A nevezés akkor érvényes, ha a csapat valamennyi tagja Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, 

Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia vagy Ausztria valamely magyar tanítási nyelvű 

iskolájában rendelkezik tanulói jogviszonnyal, és a jelentkezési lap mellékleteként a tanulói jogviszony 

igazolását kitöltve (az intézményvezető aláírásával és az iskola hivatalos bélyegzőjével ellátva), PDF-

formátumban feltöltötte. 

 Nevezni a megadott határidőig, a szükséges dokumentumok és produktumok feltöltésével lehet. 

 Nevezési díj nincs. A díjkiosztó ünnepségen való részvétel a meghívott tanulóknak és kísérőknek 

díjtalan, számukra a program alatt szállást és teljes ellátást biztosítunk. Az utazás költségét nem áll 

módunkban megtéríteni. 

 A nevezéssel az alkotók hozzájárulnak ahhoz, hogy a verseny szervezői a pályamunkákról készült 

képeket honlapjukon nyilvánossá tegyék, és a műveket kiállításon bemutassák. A kiállítást követően 

a pályaműveket a visszajuttatják a pályázóknak. 

 Kizárólag olyan terjedelmű pályamunkák fogadhatók be, amelyek személygépkocsiban szállíthatók. 

 A kapcsolattartáshoz szükséges megjelölni a felkészítő személy elérhetőségét. 

 

Díjazás 

A szakemberekből álló zsűri döntése alapján a legjobb pályamunkákat kiállítjuk, a díjkiosztó ünnepségen az 

alkotók oklevelet, értékes tárgyjutalmat kapnak. 

 

A pályamunkák elkészítésévek kapcsolatos, illetve más szakmai kérdésekre a szakma szakértője, Illés Vanda 

válaszol. Elérhetősége: redesign@oh.gov.hu. 

 

http://www.oktatas.hu/
mailto:redesign@oh.gov.hu

