VERSENYKIÍRÁS
AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT

ORSZÁGOS NEMZETISÉGI RAJZVERSENY
a magyarországi nemzetiségi nevelésben és oktatásban résztvevő
gyermekeknek és tanulóknak

A verseny célja a hazai nemzetiségek történelmének, földrajzának, szellemi kultúrájának,
népszokásainak és helyi hagyományainak a képzőművészet eszközeivel történő bemutatása, a
nemzetiségi tanulók kreativitásának fejlesztése.
A verseny országos.
A versenyre a nemzetiségi nevelésben és oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók nevezhetnek.
A verseny jellege: pályamű benyújtása.
A nevezés módja:
A versenyre nevezni az elkészített pályamű és a kiírás 1. számú mellékletét képező szülői
nyilatkozattal kiegészített nevezési lap kitöltésével és együttes beküldésével lehet. Annak
ellenőrzése, hogy a jelentkező megfelel-e a nevezési feltételeknek, továbbá a jelentkező
megfelelő kategóriába sorolása az intézményvezető feladata és felelőssége.
Minden versenyző csak egy pályamunkával vehet részt a versenyen. A pályamunka kizárólag a
versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja
meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
Kizárólag a kategóriának megfelelő jelentkezéseket tudjuk elfogadni!
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott, maximum 8 karakterből álló
kifejezést a születési dátum és a kategória megjelölésével együtt rá kell vezetni a
pályamunka hátuljára, valamint a mellékelt nevezési lapra is. (Pl. JELIGE/2000.01.01./IV.).
A pályamunkán más, a versenyző személyére utaló jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem
lehet feltüntetni.
A jelentkezők négy kategóriában versenyezhetnek.
I. kategória: óvoda
II. kategória: általános iskola – 1–4.évfolyamos tanulók
III. kategória: általános iskola – 5–8.évfolyamos tanulók
IV. kategória: középiskola – 9–12. évfolyamos tanulók
Tartalmi követelmények – a verseny kategóriánkénti témakörei:
I. kategória:
Az óvodás korcsoporttól „Mesevilág” – nemzetiségimeserészlet, mesefigurák témában várjuk
az alkotásokat.
II. kategória:
Az általános iskola 1–4. évfolyamos tanulóitól „Nagyszüleink/Őseink játékai” – népi játékok,
játékeszközök témában várjuk az alkotásokat.
III. kategória:

Az általános iskola 5–8. évfolyamos tanulóitól „Hogyan éltek, hogyan laktak?” – nemzetiségi
berendezési és használati tárgyaink témában várjuk az alkotásokat.
IV. kategória:
A középiskolás korosztálytól„A múlt díszei” – nemzetiségem népi motívumai témában várjuk
az alkotásokat.
Formai követelmények:
A versenyzők tetszés szerinti technikával (ceruza, vízfesték, tempera, akvarell, szénrajz,
zsírkréta) készíthetik el a pályamunkát.Az alkotás mérete az I–II. kategóriában A3-as vagy A4-es,
a III–IV. kategóriában A3-as formátum.
A pályamunkákat versenybizottság értékeli. Az értékelés kétszintű. Az első szinten a
versenybizottság kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a második szinten
pedig részletes pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a műveket. A versenybizottság az
értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a legjobb
alkotásokat.
Az értékelés szempontjai:
- nemzetiségi tartalom megjelenítése, tartalmi komplexitás;
- kreativitás;
- az alkotás technikai színvonala.
A kategóriánkénti három legjobb alkotás díjazásban részesül.
A beküldött pályaműveket nem küldjük vissza.
A nevezés határideje:
A nevezés és a pályamunkák együttes beküldésének határideje: 2017. november 10. (péntek).
Kérjük, a nevezési lapot és a pályamunkákat az alábbi címre juttassák el:
Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
1117 Budapest, Erőmű u. 4.

1. melléklet
Oktatási Hivatal
Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
NYOMTATOTT BETŰVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
Az iskola fejbélyegzője
NEVEZÉSI LAP
ORSZÁGOS NEMZETISÉGI RAJZVERSENY 2017

A versenyző neve: ……………………………………………..Évfolyama/óvodás korcsoportja:………….
Jelige: ………………………………
Az intézmény neve: ………………………………………………………………………………………….
OM azonosítója: ……………………………………………………………………………………………
Címe: ……………………………………………. megye …………………………………………város
…………………………………………………… utca ……………….. szám
Az intézmény telefonszáma: ………………………………
Az intézmény e-mailcíme …………………………………...
Nemzetiség: …………………………………………………. Kategória: ………………………………
Felkészítő pedagógus neve: .........................................................................................................................
Igazolom, hogy a gyermek/tanuló a kiírt versenyfeltételeknek megfelel.
Dátum: ....................................
P.H.
......................................
Intézményvezető

Nyilatkozat
A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul veszem, hozzájárulok a
verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim szervezők általi kezeléséhez.
(Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény4. és 5. § (1)/a
bekezdése.)
Dátum:
…………………………………
Tanuló aláírása
……………………………………………….
Szülő (gondviselő) aláírása
(Nem nagykorú versenyző esetén)

