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Hallássérült tanulók XXXI. ORSZÁGOS HANYVÁRI PÁL Kommunikációs 

Emlékversenye 

 

A verseny időpontja: 2017. február 23-24. 

Rendező: Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI) 

OM azonosító: 038504 Tankerület azonosító: 074000 

     9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.  

     Telefon: 06-99-312-254, 99-524-090 

     E-mail: titkarsag@tothantal.hu 

A verseny célja: A hallássérült tanulók szájról olvasási, szövegértelmezési készségének, 

kommunikációs szintjének mérése. 

 

A verseny résztvevői: A hallássérültek (siket és/vagy nagyothalló) általános iskolákban, 

valamint a többségi tantervű általános iskolákban integráltan tanuló 5-8. évfolyamos siket 

és/vagy nagyothalló diákok.  

 

A verseny tartalma: Az oktatás tantervi anyaga, valamint általános tájékozottság a közélet és a 

sportvilág aktuális eseményeiben. A tanulók mindennapi életében előforduló szituációs és 

élethelyzeteket modellező feladatok megoldása.  

 

A verseny kategóriái: 

Siket tanulóknak (5-8. évfolyam) 

A) Szájról olvasás kategória 

B) Szövegértelmezés kategória 

Nagyothalló tanulóknak (5-8. évfolyam) 

A) Szájról olvasás kategória 

B) Szövegértelmezés kategória 

Integráltan tanuló siket vagy nagyothalló tanulóknak (5-8. évfolyam) 

A) Szájról olvasás kategória 

B) Szövegértelmezés kategória 

 

A verseny jellege: Egyéni verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.   

 

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

 

A versenyfeladatokat az iskolák állítják össze, figyelve a korábbi versenyek tapasztalataira. Az 

iskolai versenyek megrendezésének ajánlott időpontja: 2016. december.  

Az országos versenyre kategóriánként a legjobban teljesítő tanulók nevezhetők: 

- a szájról olvasás kategóriában: egy siket és egy nagyothalló, 

- a szövegértelmezés kategóriában: egy siket és egy nagyothalló tanuló, 

- az integráltan tanuló diákokat az utazó tanárok nevezik, létszámbeli korlátozás nincs, 

számukra a verseny egyéni. 

 

Nevezés az országos fordulóra: A nevezéseket 2017. január 20-áig kell megküldeni az országos 

fordulót rendező intézménynek, Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI) 

(9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.) Intézményvezetője: Tscheki Katalin 
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A nevezési lap tartalmazza: 

1. a tanulók nevét, évfolyamát,  

2. a verseny kategóriáját,  

3. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét, 

4. a felkészítő tanár(ok) nevét, 

5. a kísérő személy(ek) nevét. 

 

ORSZÁGOS FORDULÓ 

 

A versenyfeladatokat a Hanyvári Pál Munkaközösség pedagógusai állítják össze. 

 

A verseny díjazása:  

A helyezett tanulók oklevelet, érmet kapnak. Az iskolákat saját versenyzőik összesített 

pontszáma alapján rangsorolják. A legjobb helyezést elért iskolák vándorserleget kapnak. 

 

Költségek: 

A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezését és szállását a rendező intézmény biztosítja. 

Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a nevező intézmények fizetik. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az országos forduló rendezési költségeihez anyagi 

támogatást ad. 

A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi 

elszámolást és a verseny eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 

 


