AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJÉNEK SZABÁLYZATA
1.§
A vetélkedő teljes neve: Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője. A továbbiakban: vetélkedő. A vetélkedő verseny
jellegű.
2.§
A verseny szervezője az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
3.§
A vetélkedő elsődleges célja: az anyanyelvi nevelés elmélyítése, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználat iránt érzett
felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, a művelt köznyelv fejlesztése. Az élményszerű befogadás és
műértés fejlesztése, az irodalomismeret és általános kultúra szélesítése, elmélyítése, valamint a társművészetek
összekapcsolása a kommunikáció minden szintjén.
A vetélkedő másodlagos célja: Az irodalomban valamint a társművészetekben kiemelkedő teljesítményre képes tanulók
számára versenylehetőség teremtése, a tehetségek felfedezése, felkarolása összhangban a reformfolyamatokkal.
4. §
A benevezés feltételei:
*A benevezés az általános iskolák részéről történhet (14 éves korig). Az iskolák tanárai jelenthetik be a versenyre a
tanulókat.
*Jelentkezési határidő: a pályázatban megjelölt időpontig. A jelentkezést csak a benevezési lap visszaküldésével tudjuk
érvényesíteni.
5.§
Korosztályok:
• 1–2. osztály,
• 3–4. osztály,
• 5–6. osztály,
• 7–8. osztály.
6.§
Versenykategóriák:
* A versenykategóriákban a fenti 4 korosztály vehet részt, bizonyos kategóriákba viszont nem szerepel minden korcsoport.
Kérjük a jelentkezőket, erre ügyeljenek!
I. Fogalmazási versenyek
I/a) versírás (csak a 7–8. korosztály számára);
I/b) egyéb írásmű (meseírás, riport, könyvbemutató, elbeszélés, karcolat és más elbeszélő tárgyú írások).
A következő korosztályokban szervezzük meg:
3–4. osztály,
5–6. osztály,
7–8. osztály.
* Külön elbírálásban részesül az a) és b) alkategória.
* Az ÁMV tanácsa fenntartja a jogot a fogalmazási versenyek témájának meghatározására.
* Az írásmű nem haladhatja meg a három dolgozatfüzetnyi (A/4) oldalt.
* A fogalmazás írása a helyszínen történik a szervezők által megadott témára.
* A írás ideje 90 perc.
II. Prózamondó verseny
* Nevezni lehet minden prózai műfajban, kivéve a népmesét. Zentán már van hagyománya a népmesemondásnak. Az
előadás ideje nem haladhatja meg az 5 percet.
III. Versmondás – szabad a versválasztás
*A versszöveg magyar és világirodalmi alkotás is lehet, a versmondó életkorának megfelelő legyen. Az előadás ideje nem
haladhatja meg a 3 percet.

IV. Versmondás a magyar nyelvet környezetnyelvként tanuló diákok számára
* Erre a kategóriára ugyanaz vonatkozik, mint az előzőre.
* Ha kevés a jelentkező, csak az első helyezetek lesznek díjazva.
V. A szép beszéd versenye (csak a 7–8. korosztály részére) – nyelvi kommunikációs verseny. A verseny a
beszédkultúra javítását szolgálja.
* A verseny menete:
a) kötelező szöveg olvasása,
b) ismert szöveg olvasása,
c) véleménykifejtés egy meghatározott témáról.
* A versenyzőnek egy – a szervezők által – kijelölt kötelező és egy szabadon választott (magukkal hozott) 20–25 soros
prózai szöveget kell felolvasnia. A szöveg csak eredeti magyar (ne legyen fordítás) 20–21. századi elbeszélő közlésformában
(irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi
(nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. A továbbiakban a versenyzőnek 3 (max. 5) percben, élőszóban kell
véleményét kifejtenie egy a helyszínen húzott témával vagy képpel kapcsolatban.
* A versenyzők teljesítményének értékelésekor a következő szempontok figyelembevételét kérjük: szövegértés,
szöveghűség, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, hangzós beszéd; a pontos, magyaros, értelmes fogalmazáskészség,
valamint a szókincs gazdagságának, a kifejezőkészség felmérése a véleménykifejtés során.
* A választott szöveget (a zsűritagok számára), kérjük három példányban biztosítani!
VI. Képzőművészet
* A pályamunka szabadon választott technikával készülhet. A témát a helyszínen kapják a versenyzők. Kérjük, hogy a
képzőművészeti alkotáshoz szükséges felszerelést hozzák magukkal a gyerekek!
* Az alkotás ideje 90 perc.
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VII . Szólóének
A dalszöveg, akár eredeti, akár fordítás kizárólag magyar nyelvű lehet.
A dal műfaja nem meghatározott, a választást a jelentkezőkre bízzuk.
Meghatározott az, hogy szólóének legyen, és ne páros ének!
Az előadás ideje nem haladhatja meg az 5 percet.
Külön elbírálásban részesül minden korosztály.
A résztvevők hozzák magukkal az előadásukhoz szükséges felszerelést.
A tanács fenntartja a kötött/meghatározott zenemű vagy dal előírására való jogot.
A zenei kíséret lehet hangszeres avagy elektronikus (CD-n, illetve egyéb hordozón biztosított), a felvételről történő
éneklés (ún, playback) azonban tilos.

VIII. Színjátszás
* Három kategórába nevezhetnek:
a) alsósok,
b) felsősök,
c) a magyart környezetnyelvként beszélők.
* Mindhárom kategóriára vonatkozik: a zsűrinek jogában áll, hogy ne ítélje oda mindhárom helyezést.
* Csoportlétszám max. 20 fő. Kérjük a betartását!
* Az előadás nem haladhatja meg a 20 percet.
Fontos: amennyiben a megengedett létszámot illetve az időhatárt átlépik, a csapatoknak pontlevonás jár.
* A tanács fenntartja a jogot a meghatározott téma vagy műfaj előírására.
IX. Általános műveltségi teszt
Csak 7. osztályos tanulók számára.
Átfogó műveltségi felmérés, mely az össz tantárgyat magába foglalja ( magyar nyelv és irodalom, történelem,biológia, földrajz,
fizika, kémia, zene, képzőművészet)
7.§
Az első 7 kategóriában korosztályonként 1 versenyzőt nevezhetnek be az iskolák (pl. szólóének 1–2. osztály: 1 tanuló; 3–4.
osztály: 1 tanuló). Egy versenyző csak egy kategóriában vehet részt.
8.§

A szervezők fenntartják a jogot az új kategóriák bevezetéséhez az igényeket és a reformfolyamatokat szem előtt tartva.
9.§
Minden kategóriában korosztályonként 3 zsűritag értékeli az előadást és az alkotásokat. A zsűri tagjai: írók, művészek,
neves közéleti személyek.
Pontozás: minden zsűritag 0–10 pontig értékelheti a versenyszámokat. A maximum pontszám minden versenykategória és
alkategória esetében 30 pont lehet.
10.§
Minden kategóriában I., II., III. helyezés osztható ki. Minden versenyző dicsérő oklevelet kap a részvételért. A tanács
fenntartja a helyezés megosztásának jogát.
A helyezéseknek pontértéke van: az első hely három, a második kettő, a harmadik pedig egy pontot ér. A legmagasabb
pontszámot elért iskola egy évre megkapja a Vándordíjat, ami egy Tiffany- üveg oszlop.
11.§
Az ÁMV a belgrádi Oktatásügyi Minisztérium által elismert azaz akkreditált és mint ilyen szerepel az illetékes minisztérium
által évente megjelentetett versenykalendáriumban is. A vetélkedőt a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt fontosságú
rendezvényként jegyzi.

