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VERSENYKIÍRÁS 

 

az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 

Baranya megyei rajzverseny 

az általános iskolák 5-6., 7-8. évfolyamos tanulói számára 

2022/2023. tanév 

 

A verseny pedagógiai célja:  

Fő cél a vizuális befogadói- és alkotói képességek fejlesztése, az elért szintek felmérése. A felkí-

nált témák, feladatok segítik:  

- a gyakorlatban alkalmazott technikák bővítését 

- a vizuális közlő-és kifejezőeszközök kreatív használatát 

- a problémaérzékenység fejlesztését 

- reflektív alkotói attitűd kialakítását 

- egyéni és közösségi célok érdekeit egyaránt szolgáló jövőkép tervezését 

- a problémamegoldó gondolkodás lépéseinek megtapasztalását 

- az életpályára való felkészülést. 

 

A verseny kategóriái: 

 

I. kategória: 5-6. évfolyamos diákok 

II. kategória: 7-8. évfolyamos diákok  

 

A verseny jellege, részei: 

 

Gyakorlati munkán alapuló, két iskolai forduló.  

 

Formai követelmény:  

A/3 –A/4 műszaki rajzlapon, szabadon választott technikával létrehozott rajzos alkotás beadása. 

A technika nincs megszabva: lehet rajzolni, festeni, montázst készíteni, zsírkrétával alkotni, de 

akár vegyesen is lehet a különféle technikákat alkalmazni. 
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A verseny fordulói, időpontjai, helyszínei: 

 

1. iskolai forduló: helyi szervezésben, a megadott téma alapján 

A helyi verseny lebonyolításának időpontja: nevezés elfogadását követően folyamatos 

Helyszíne: a versenyző iskolája  

Leadási időszak: 2023. február 15.-március 1. 

Beküldési határidő: 2023. március 1. 

 

Az érintett iskola a versenyt az 1. fordulóban meghatározottak alapján, önállóan szervezi. Az 1. 

forduló beküldött pályamunkáit szaktanácsadók pontozzák az előre meghatározott értékelési 

szempontok alapján.  

 

2. forduló - megyei forduló: helyi szervezésben, a megadott téma alapján 

A helyi verseny lebonyolításának időpontja: folyamatos 

Helyszíne: a versenyző iskolája  

Leadási időszak: 2023. március 30.- április 13. 

Beküldési határidő: 2023. április 13. 

 

A 2. forduló beküldött pályamunkáit szaktanácsadók pontozzák az előre meghatározott értékelési 

szempontok alapján.  

A két levelező forduló pontszámainak összesítése nyomán alakul ki a verseny végeredménye.  

2023. április 28-ig a Pécsi POK versenyszervezője a verseny összesített eredményét feltölti a 

TehetségKapu portálra, a kategóriák első három helyezettjét külön értesíti. 

 

A verseny témája:     

 

1. forduló: A feladat olyan plakát készítése, mely helyi, a Baranya megyét érintő helytörténe-

ti, kultúrtörténeti, néprajzi, az adott lakóközösségre jellemző tradíciók, sajátosságok érté-

keinek megőrzésére reflektál, illetve hívja fel rájuk a figyelmet. A versenyzők olyan rajzos alko-

tást készítsenek, melyek a megfelelő témaválasztás mellett tipográfiai elemeket is felvonultathat-

nak. 

A versenyzőknek javasoljuk, hogy járjanak utána a plakát megjelenítési sajátosságainak. A fel-

adatuk megalkotásakor kiemelten figyeljenek oda az alábbi jellemzőkre: tömörség; a vezérgondo-

lat kiemelése; információközvetítés; figyelemfelkeltő, élénk dizájn; feltűnő színhasználat; olvas-

ható betűtípus; esetlegesen szlogen használata; egyszerűség, áttekinthetőség; egyediség. 

 

2. forduló: A feladat az iskola környezetében fellelhető helytörténeti, kultúrtörténeti, népraj-

zi, az adott lakóközösségre jellemző tradíciókat, sajátosságokat bemutató rajzos alkotás 

készítése, melyben az ábrázolt pillanat lehetséges következményei, egy esetleges jövőkép jelenik 
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meg egy elképzelt állapotban. A versenyzők használják képzeletüket, vagy következtessék ki, 

hogyan nézne ki az általuk választott téma 10 év múlva, és ezt a jövőbeli állapotot ragadják meg, 

csak ezt ábrázolják.  

A beküldött versenyművekben jellemzően az „örökség” témájába illeszthető népi kultúra, a 

belső, saját közösséget érintő hagyományok, népszokások, éppúgy megjeleníthetőek, mint Bara-

nya megye tágabb értelmezésű épített környezete, kulturális öröksége, művelődéstörténeti képvi-

selete.   

A versenyzők által kiválasztott helyismereti témák nem kell, hogy mindkét fordulón keresztül 

azonosak legyenek, a versenyző a két forduló örökség-témáját szabadon váltogathatja.  

A verseny fordulóinak pályamunkái csak a megadott témák sorrendjében és a meghatározott pe-

riódusban küldhetők be. 

 

 

A nevezés módja: 

 

A versenyre a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központnál lehet nevezni a TehetségKapu portálon 

2022. december 16-ig a "Nevezés" gomb megnyomása után megjelenő űrlap kitöltésével, továb-

bá a "Dokumentumok" menüpontból letölthető Nevezési lap és Hozzájáruló nyilatkozat kitölté-

sével és elektronikus úton való elküldésével a versenyek.pokpecs@oh.gov.hu  címre, valamint az 

Adatkezelési tájékoztató elolvasásával. 

 

I. kategória: 5-6. évfolyamos diákok 

https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2199 

 

II. kategória: 7-8. évfolyamos diákok  

https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek/2230 

 

Az eredeti versenymunkákat postai úton kérjük eljuttatni a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

címére: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Ezzel párhuzamosan kérjük a versenymunkákat jó minőségben (300-600 DPI, JPG, vagy PDF 

formátum), elektronikus úton is elküldeni a versenyek.pokpecs@oh.gov.hu  címre.  

A csatolt alkotás elnevezését a versenyző nevéből, évfolyamából, iskolájának rövidítéséből ké-

pezzék alsó összekötő vonallal.  

 (pl. Kiss_Katalin_6_Jókai.jpg) 

 

A versenyző adjon címet az alkotásának. Kérjük, hogy az alapinformációk (a versenyző neve, 

iskolája, osztálya és felkészítő tanára) a beadott pályamunka hátoldalára kerüljenek. 
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Egyben azt is kérnénk, hogy online küldéskor ne a mű címe legyen a csatolt fájl neve, hanem a 

fent leírt kombináció (név_évfolyam_iskola rövidítve), azonban az e-mail tartalmazza egyértel-

műen az előírt alapinformációkat is. 

 

Egy versenyző fordulónként csak egy alkotással nevezhet. 

A versenyző nevezésével hozzájárul ahhoz, hogy a beadott pályamunkákat a Pécsi POK honlap-

ján, kiadványaiban felhasználja.  

A verseny ütemezése, határidők: 

 

Határidő  Feladat  

2022. december 16-ig Nevezési határidő 

2023. február 15. - március 1. Az első forduló pályamunkáinak beküldése a Pécsi 

POK-hoz  

2023. március 1. Az első forduló beküldési határideje 

2023. március 30.- április 13. A második forduló pályamunkáinak beküldése a 

Pécsi POK-hoz 

2023. április 13.  

 

A második forduló beküldési határideje 

2023. április 28-ig Eredmények feltöltése a TehetségKapu portálra, 

a kategóriák első három helyezettjeinek értesíté-

se 

 

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak: 

A versenyen történő részvételért nincs részvételi, nevezési, díj. 

 

Verseny jutalmazása: 

A versenyen kategóriánként az első három helyezett elismerő oklevelet és jutalmat kap a tanév 

végén megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségen.  

 

A verseny szervezőjének neve, címe, elérhetősége: 

 

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ   

Levelezési cím: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

Tel.: +36-1/477-3170, +36-1/374-3162 

E-mail: versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 

 

 

Pécs, 2022. november 14. 
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Ritter Betty 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 
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