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1.  A verseny pedagógiai célja 

A verseny lehetőséget kínál a 10-14 éves diákok számára, hogy csapatmunkában, egymással 

együttműködve elmélyüljenek a természet, valamint a fantázia világában.  

A szervezők elsődleges célja, hogy támogassák a diákok alkotó együttműködését, esélyt 

teremtve azon tanulók számára is, akik tantárgyi versenyeken jellemzően nem szerepelnek.  

A verseny célja az anyanyelvi, a természettudományos, a technikai, az esztétikai-művészeti 

kompetenciák alkalmazása, és azok további fejlődésének elősegítése. 

 

2. A verseny kategóriái, a nevező csapatok összetétele 

I. kategória: általános iskolák 5-6. évfolyamos tanulói 

A tanulók 3 fős csapatokat alkotnak, évfolyamukat tekintve akár vegyesen.  

 

II. kategória: általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói 

A tanulók 3 fős csapatokat alkotnak, évfolyamukat tekintve akár vegyesen.  

 

3.  A verseny jellege, részei  

A csapatverseny két iskolai levelező fordulót követően megyei döntővel zárul. A döntő expo 

jellegű bemutatkozó lehetőség a csapatoknak, ahol bemutatják saját munkáikat és 

megismerhetik egymás munkáit. A levelező fordulók egy-egy feladatsorból állnak, 

kategóriánként a legjobb összesített eredményt elérő öt-öt csapat jut tovább a megyei 

döntőre. 

A verseny feladatsorait, valamint a megyei döntő forgatókönyvét a Pécsi Pedagógiai 

Oktatási Központ megbízott szaktanácsadói állítják össze. A megbízott szaktanácsadók 

értékelik a beérkező feladatsorokat, a fordulók összesített eredménye alapján döntenek a 

döntőbe való továbbjutásról, valamint a döntőben ellátják a zsűri feladatait. 

 

4.  A verseny fordulói  

A 2022/2023. tanév a verseny ütemezése: 

A verseny két iskolai fordulóból áll, melyekhez a nevező csapatok a teljes feladatsort (6 

feladat) megkapják. (A feladatokat csak azért kérjük két határidővel beküldeni, hogy az 

értékelők munkáját ütemezni tudjuk.) 

- az 1. forduló feladatainak (1-3. feladatok) beküldési határideje: 2023. február 21.  

- a 2. forduló feladatainak (4-6. feladatok) beküldési határideje: 2023. április 4. 

- a verseny zárása, döntő (jelenléti bemutatkozó program): 2023. május 11.  
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Mindkét, döntőt megelőző forduló helyszíne: a versenyző csapat iskolája 

A szervező Pécsi POK 2022. december 12-ig elküldi a feladatsort, a versenykiírást, a 

Nevezési lapot és a Hozzájáruló nyilatkozatokat is valamennyi intézménynek.  

A versenyző csapatok az 1. forduló feladatainak megoldásait 2023. február 21-ig beküldik 

a Pécsi POK versenyek.pokpecs@oh.gov.hu címére.  

 

 

A 2. fordulóban a csapatok a már korábban kiküldött feladatsor megoldását folytatják.  

A versenyző csapatok 2023. április 4-ig beküldik a megoldásaikat a Pécsi POK 

versenyek.pokpecs@oh.gov.hu címére.  

A feladatsorokat, mindkét fordulót követően megbízott szaktanácsadók javítják és értékelik.  

A versenyzőket a levelező fordulók összesített eredményéről a Pécsi POK értesíti, a döntőbe 

jutó csapatok legkésőbb 2023. április 25-ig kapnak értesítést a döntőbe jutásról.  

 

3. forduló - Megyei döntő  

A megyei döntő időpontja: 2023. május 11. A döntő helyszínéről és pontos időpontjáról, 

valamint az előzetes felkészülést igénylő feladatokról a Pécsi POK elektronikusan értesíti a 

megyei döntőbe jutó csapatokat és az érintett intézményeket a megadott e-mail címen.  

• A versenyző csapatok a döntőbe tovább viszik a levelező fordulókban elért 

pontszámaikat.  

• A döntő feladatait a helyszínen a szaktanácsadók értékelik.  

• A versenynek további fordulója nincs. 

 

5.  A verseny témája 

A tűz 

Az idei tanév versenyfeladatai különböző és változatos módon a „Tűz” témájához 

kapcsolódnak. A feladatok nem valamely tananyagból vagy ismeretanyagból állnak, így a 

verseny előzetes felkészülést nem igényel. 

Egyes kérdések megválaszolásához a versenyzők alkalmazhatják az interneten való 

böngészésben szerzett jártasságukat. Szerepel például kézügyességet, illetve vizuális 

absztrakciót igénylő kreatív feladvány. Itt az elkészült alkotásokat bemutató fényképeket 

kérjük majd rögzíteni, megoldásként beküldeni.  A hangsúlyt a kitűzött feladatok közös, 

tevékeny, kreatív megoldására kívánjuk helyezni, ami fejleszti a diákok számos 

kompetenciáját, készségét, közös élményeik által teljes személyiségüket. 

 

6.  A fordulók feladattípusai  

A vetélkedő előtérbe helyezi a diákok közötti együttműködést, a teljes személyiség 

fejlesztését, a felfedező problémamegoldást. Az egyéni versenyzés helyett hangsúlyt kap a 

csapatteljesítmény, a tantárgyi tudás helyett a többszörös intelligencia, a megtanult válaszok 

helyett az alkotás élménye. A vetélkedő a jelenség alapú tanítás-tanulás szemléletmódját 

követi, az adott témában előforduló, a valós életben is értelmezhető kérdések, problémák 

megoldása elé állítja a diákokat. A feladatok Howard Gardner többszörös intelligencia 

modellje alapján érintik az alábbi készségterületek többségét: 

• Matematika-logikai 

• Nyelvi-kommunikációs 

• Személyes-intraperszonális 

• Társas-interperszonális 

• Természeti 

• Testi-mozgásos 

• Vizuális-térbeli 
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• Zenei 

 

7.  A nevezés módja 

A versenyre nevezni a mellékelt nevezési lap és szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével 

és visszaküldésével a Pécsi POK versenyek.pokpecs@oh.gov.hu címen lehet (aláírva, 

pecsételve, szkennelve, a tanulók nevének, iskolájának, és felkészítő tanárának 

megnevezésével, az elérhetőségek feltüntetésével).  

  

 

Nevezési határidő: 2023. január 13. 

 

8.  A továbbjutás feltétele, a továbbjutott csapatok értesítésének módja, határideje  

A két levelező forduló pontszámainak összesítése nyomán alakul ki a döntőbe továbbjutók 

listája: kategóriánként a legtöbb pontot szerzett öt-öt csapat jut a megyei döntőbe. A levelező 

fordulókban szerzett pontokat továbbviszik a csapatok. A megyei forduló helyszínéről és 

pontos időpontjáról, az előzetes felkészülést igénylő feladatokról a Pécsi POK legkésőbb 

2022. április 25-ig elektronikusan értesíti a megyei döntőbe jutott csapatokat és az érintett 

intézményeket a megadott e-mail címen.  

 

9.  Részt vevő versenyzők maximális létszáma 

A versenynek a megyei döntőt követően nincs további fordulója. A versenyre 3 fős csapatok 

jelentkezhetnek a versenykiírás 2. pontja szerint. A levelező fordulók jelentkezési létszáma 

nincs maximálva. Egy iskolából/osztályból több csapat is indulhat a versenyen. 

 

10.  A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak 

Sem a levelező fordulóknak, sem a megyei döntőnek nincs a versenyző csapatok részéről 

díjfizetési kötelezettsége. A versenyzők útiköltségét és a kísérő tanárok költségét a verseny 

kiírójának nem áll módjában megtéríteni.  

 

11.  A verseny ütemezése, határidők  

 

Határidő Feladat Felelős 

2022. december 12. A verseny dokumentumainak (feladatok, 

pedagógus tájékoztató, nevezési lap, 

versenykiírás, szülői hozzájáruló 

nyilatkozat) kiküldése az intézményekbe 

Pécsi POK 

2023. január 13. Nevezési határidő Nevező iskolák 

2023. február 21. 1. forduló megoldott feladatainak (1-3. 

feladatok) beküldése  

Nevező 

iskolák/Versenyző 

csapatok 

2023. április 4. 2. forduló megoldott feladatainak (4-6. 

feladatok) beküldése  

Nevező 

iskolák/Versenyző 

csapatok 

2023. április 21-ig beküldött feladatok értékelése, 

eredmények összesítése 

Szaktanácsadók 

2023. április 25-ig A nevező csapatok értesítése a levelező 

fordulók összesített eredményéről, a 

Pécsi POK 
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döntőbe való továbbjutásról, a döntő 

pontos idejéről és helyszínéről 

2023. május 11. A döntő időpontja - verseny lebonyolítása, 

javítása/értékelése, eredményhirdetés 

Pécsi POK, 

szaktanácsadók 

 

 

12.  Díjazás 

A legeredményesebb csapatok (kategóriánként az 1-3.helyezett) elismerő oklevélben és 

jutalomban részesülnek. 

 

A versennyel kapcsolatos észrevételek a Pécsi POK versenyek.pokpecs@oh.gov.hu címére 

küldhetők.  

 

13.  A verseny szervezője 

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. 

 

 

 

 

Ritter Betty 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

 Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ  
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