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„A természet varázsát ontja bőven: 

A fűben, a virágban és a kőben. 

Ó, nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná 

javad De nincs oly jó, melyben ne 

volna vész, Ha balga módra véle 

visszaélsz!” 
(Shakespeare) 

 

 
 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

 

Közreműködő: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

      

 
A verseny célja: környezettudatosság, komplex gondolkodási kompetenciák erősítése, 

megjelenítése a vizualitás területén. A felső tagozatos diákok számára lehetőség biztosítása a 

tehetségük kibontakoztatására, megmutatására.  

A beküldött pályamunkák tükrözzék a természet, az ember és az ember alkotta világ szépségét, 

harmóniáját. 

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 
 ötödik és hatodik évfolyamosok kategóriája 
 hetedik és nyolcadik évfolyamosok kategóriája 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a 

képzőművészet iránt érdeklődő valamennyi 5-8. évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumok e korosztályának megfelelő életkorú tanulói. 

 

A verseny témája: Nemzeti Parkok kincsei 

    Nemzeti Parkok növényvilága 

Nemzeti Parkok állatvilága 

Hogyan védjük meg természeti kincseinket?  

Kirándulás a Nemzeti Parkban  

Találkozás védett állattal 

Legemlékezetesebb élményem a Nemzeti Parkban 

Mese a Nemzeti Parkról 

Népviselet és Nemzeti Parkok  

Nemzeti Parkok sajátosságai 

Évszakok a Nemzeti Parkokban  

  

 

Technika: szabadon választható (grafikai eljárás, pasztell, kréta, tempera, akvarell, stb.). 

Méret: maximum félíves rajzlap 
 



A versenyző által fizetett díjak: a versenyen a részvétel ingyenes. 
 

Fordulók: a felső tagozatos verseny kétfordulós.  
 

1. forduló 

 

A pályamunkák beküldési határideje: 2019. március 8. 
 

Cím: Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ  

          4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7. 

 
2. forduló 
 

Az első fordulóból továbbjutott diákok – a szakmai zsűri döntése szerint – helyben kiadott 

feladatok alapján készítenek alkotásokat.  

 

A megyei verseny ideje: 2019. április 6. (szombat) 9-14 óráig. 
 

Helye: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 
          4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
 
 

Az eredmények közzétételének módja: az eredményekről az Oktatási Hivatal Debreceni 

Pedagógiai Oktatási Központja ad tájékoztatást. A díjazott alkotásokat kiállítás keretében 

tekinthetik meg.  

 

Díjazás: a kategóriánkénti első három helyezett diák oklevélben, könyvjutalomban részesül a 

megyei díjátadó ünnepségen. 

 

 

A szervezők elérhetősége:  

 

Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  

Tel: 52/536-584 

www.oktatas.hu 

Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu 

 
 
 

Debrecen, 2019. január 24. 
 

 
 

Őri Józsefné Dalmi Anikó 

főosztályvezető 
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