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IV. ORSZÁGOS KÉZMŰVES VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2014. április 11-12.  

Rendező: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 

5540 Szarvas, Kossuth tér 3. 

Telefon: 06-66-312-720 

E-mail: muvesz@szarvas.hu 

      Honlap: www.chován.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló 

tehetséges diákok kézműves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, 

eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése. 

A verseny jellege: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos verseny elődöntővel és döntővel. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2003. június 1-jén és után, 

II.  korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között, 

III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1999. május 31-e előtt született tanulók részére. 

Felső korhatár a verseny napjáig még nem betöltött 22 év. 

 

Egy iskolából korcsoportonként maximum 6 tanuló pályázhat. 

 

ELŐDÖNTŐ 
A pályamunka tartalmi követelményei:  

A két pályamunka (eredeti tanulói munka) témája szabadon választott.  

A választott műfajban készült alkotások tükrözzék a tanuló tantervi követelményeknek 

megfelelő tudását. A 2 db pályamunka illeszkedjen a kézműves tanszak, műhelygyakorlat 

tantárgy ismeretanyagához, az adott korcsoport évfolyamainak megfelelően. 

I. korcsoportnál a 3-4. évfolyam, 

II. korcsoportnál az 5-6. évfolyam, 

III- IV. korcsoportoknál a 7-8. évfolyam tananyagára épüljön a választott téma. 

A választott műfajban készült alkotás tükrözze a tanuló műhelyfoglalkozások alatt 

megszerzett ismereteit. Adjon számot a tanuló vizuális szemléletéről, eredeti 

gondolkodásmódjáról és technikai felkészültségének színvonaláról. 

 

A pályamunkák formai követelményei: 

A tanulók által készített pályamunkákról külön - külön több nézetben (legalább elöl és 

oldalnézet) készült fotódokumentációt (mely lehet jó minőségű print is) kell készíteni 

minimum 15 x 21 cm-es méretben és pályamunka saját készítésű leírását.  

A pályamunka leírás tartalmazza: 

1. a pályamunkához használt alapanyagok, 

2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét, 

3. a téma választás rövid indoklását. 

A pályamunkáról készült fotódokumentáció digitális adathordozón nem küldhető be! 

 

A pályamunkák beküldésének módja: 

Az alábbiakat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére: 

1. Jeligével és korcsoport számmal ellátott fotódokumentációt, és a pályamunkák rövid 

leírását,  

2. Azonos jeligéjű zárt borítékban a pályaművek készítőjének nevezési lapját.  
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Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.chován.hu letölthető 2014. 

január 15-étől. 

 

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2014. február 14. (péntek) 

 

A versenybizottság csak a nevezési határidőre beérkezett pályamunkákat értékeli. Az országos 

versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 

 

Az értékelés szempontjai: A tantervi követelményeknek megfelelő ismeretek alkalmazásának 

színvonala, a munka mívessége, eredetisége.  

 

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2014. március 

14-éig kapnak értesítést postai vagy elektronikus úton. 

 

DÖNTŐ 

Versenyfeladatok: 

Szabadon választott feladat: a tanuló által választott témára szabadon választott technikával 

tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokból, mely térjen el a beküldött pályamunka 

témájától és technikájától.  

A feladat megoldására adott idő: 5 óra 

 

Kötelező feladatok: 

I. korcsoport: „Úton” 

Egyedi használati tárgy vagy tárgyegyüttes készítése egy mesebeli vándorlegény részére. 

Szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával. 

 

II. korcsoport: „Személyes” 

Egyedi használati tárgy készítése egy kedvenc tárgy praktikus tárolására. A tárolóeszköz 

utaljon a benne tartott tárgyra, annak funkciójára. 

 Szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával. 

 

 III–IV. korcsoport: „Változás” 

Egyedi, kettős funkciójú használati tárgy készítése. /Olyan tárgy tervezése és készítése, amely 

kis változtatással más funkcióban is használható./ 

Szabadon választott technika és alapanyag felhasználásával. 

 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra 

 

A kötelező és szabadon választott feladatokhoz az alapvető eszközöket és alapanyagokat a 

rendező biztosítja, de az egyéni igényeket kérjük, hogy előre jelezzék a jelentkezési lapon, ill. 

természetesen hozott alapanyagokkal, eszközökkel is lehet dolgozni.  

 

Eredményhirdetés: 2014. április 12.  

 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., 

III. helyezést és különdíjat adhat ki.  

 

A versenyző útiköltsége, valamint a kísérő tanár utazási költsége és a részvételi díja (szállás, 

étkezés) a nevező intézményt terheli. 

A versenyző részvételi költsége (szállás, étkezés) kétféle módon fizethető: a nevező intézmény 

vagy a versenyző által.  
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A pályamunkák az eredményhirdetést követően, de legfeljebb június 15-ig (időpont 

egyeztetés után) elvihetők.  

 

NEVEZÉSI LAP 

 

IV. ORSZÁGOS KÉZMŰVES VERSENY 

 

A VERSENYZŐ 

 

Neve:  

Tanulói azonosító:  

Születési ideje (év, hó, nap):  

Korcsoportja:  

Jelige:  

 

A NEVEZŐ ISKOLA 

 

Neve:  

OM azonosítója:  

Címe:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

A felkészítő tanár neve, 

elérhetősége: 

 

 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. 

 

Dátum:…………..., 2014... 

 

………………………………………….   …………………………………… 

felkészítő tanár         P.H.   igazgató 

 

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt 

kell megküldeni! 

Beküldési határideje: 2014. február 14. 

 

Cím: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.  

 Telefon: 66-312-720 


