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XXXIII. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg 

akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

 

A verseny időpontja: 2017. május 26-27.  

Rendező: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

OM azonosító: 038477 Tankerület azonosító: 055000 

3578 Girincs, Rákóczi u. 1. 

Telefon: 06-49-459-829, 06-49-459-830, 06-49-459-839, fax: 06-49-459-840 

E-mail: kahedv@gmail.com  

       

A verseny célja: Az elsajátított szociális készségek alkalmazása új, versenyszerű szituációkban. 

A verseny résztvevői: Az országos tanulmányi versenyen részt vehetnek az értelmileg 

akadályozott tanulók nevelését-oktatását ellátó általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói.  

A tanulók 5 fős csapatokban versenyeznek. Csapatonként 1 tartalékversenyző hozható. A 

tartalékversenyző a nevezett csapattagok egyikének megbetegedésekor minden verseny 

állomáson csereversenyzőként szerepelhet. A tartalékversenyző sport, mozgás és az igényes 

finommozgás készséget igénylő verseny állomásokon szintén szerepelhet csereversenyzőként. 

Utóbbi esetben, a csere szándékát a nevezéskor írásban kell bejelenteni.    

A verseny ideje alatt a tartalékversenyzők foglalkoztatását a versenyt rendező intézmény 

biztosítja. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, regionális válogató, országos döntő. 

 

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

 

Az iskolai versenyeket a tanári módszertani munkaközösségek szervezik és bonyolítják le az 

értelmileg akadályozott gyermekeket nevelő-oktató és az integrált oktatást folytató általános 

iskolákban.  

Az országos versenyt rendező intézmény pedagógusai által készített versenyfeladatok az 

Oktatási Hivatal honlapján, az adafor tárhelyen lesznek érhetők 2016. november 30-án. Az 

ehhez szükséges hivatkozást ugyanazon a napon a Hivatal megküldi a régiós válogatókat 

rendező iskolák vezetőinek. A tárhelyen az állomásonkénti versenyanyag tömörített (Zip) PDF 

formában lesznek találhatók.  

A rendező iskolák a verseny iránt érdeklődő intézményeknek hozzáférést biztosítanak a 

feladatokhoz. 

Az iskolai versenyek ideje: 2017. február. 

 

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 

 

Nevezés a regionális válogatóra:  

A nevezési lapokat a régiós válogatót rendező intézményeknek kell megküldeni. A nevezési 

lapokhoz csatolni kell a versenyzők aktuális tanulmányi évfolyamát igazoló iskolai tanulmányi 

értesítő (ellenőrző könyv) pecséttel hitelesített fénymásolatát. 

A nevezés határideje: 2017. március 16.   
 

A regionális válogatók ideje: 2017. április 3-ától 2017. április 7-éig. 

Ezen időszakon belül a verseny idejét a rendező iskola határozza meg. 

 

Az Oktatási Hivatal a régiós válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

1. Főváros (Budapest)  
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Dió Általános Iskola, előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Kollégium 

OM azonosító: 038414 Tankerület azonosító: 194000 

1098 Budapest, Friss u. 2. Intézményvezető: Lengyel Zoltán Attila 

Telefon: 1-377-99-08, fax: 1-378-30-85 

E-mail: igazgato@aimi-dogyo.sulinet.hu 

 

2. Közép-Magyarország (Pest megye): 

Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, 

Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Juhar Utcai Tagintézménye  

OM azonosító: 038452 (017) Tankerület azonosító: 025000 

6000 Kecskemét, Juhar u. 23.  

Intézményvezető: Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna, tagintézmény-vezető: Szilvási László  

Telefon: 06-76-478-322, 06-20-912-1970 

E-mail: iroda@juharisi.sulinet.hu 

 

3. Dél-Dunántúl (Baranya, Tolna, Somogy megye): 

A rendező megye: Baranya megye 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális 

Szakiskola és Kollégium 

OM azonosító: 038444 Tankerület azonosító: 014000  

7621 Pécs, Építők útja 9. 

Intézményvezető: Páváné Kurnik Zsuzsanna Mária 

Telefon: 06-72-257-338, telefon/fax:06-72-257-338/13 mellék 

E-mail: iskola@eltesm-pecs.sulinet.hu 

 

4. Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas megye): 

A rendező megye: Zala megye 

Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038580 Tankerület azonosító: 185000 

8790 Zalaszentgrót, Zala u. 1. Intézményvezető: Szabó Ildikó Gabriella 

Telefon: 06-83-560-114, telefon/fax: 06-83-360-224 

E-mail: konczd@gmail.com 

 

5. Észak-Magyarország (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye): 

A rendező megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény  
OM azonosító: 038471 Tankerület azonosító: 048000  

3526 Miskolc, Szeles u. 63-65. Intézményvezető: Görgényi Adrienn 

Telefon: 06-46-509-217 

E-mail: eltesmiskolc@gmail.com 
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6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye): 

A rendező megye: Hajdú-Bihar megye: 

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium  

OM azonosító: 038512 Tankerület azonosító: 084000 

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 5. 

Intézményvezető: Tóthné Csiszár Éva 

Telefon: 06-52-561-847, 06-52-561-848 

E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu 

 

7. Dél-Alföld (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megye): 

A rendező megye: Csongrád megye 

Rendező: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, 

Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038484 Tankerület azonosító: 058000 

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. Intézményvezető: Megyesi Istvánné 

Telefon: 06-62-246-074 

E-mail: kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu,  

iskolatitkar@kfisk-hmvhely.sulinet.hu 

 

8. Közép-Dunántúl (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megye): 

A rendező megye: Fejér 

Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 

OM azonosító: 038497 Tankerület azonosító: 068000 

2462 Martonvásár, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 32.  

Intézményvezető: Orbánné Molnár Anikó 

Telefon: 06-22-460-003 

E-mail: titkarsag.papay@gmail.com 

 

Nevezés a döntőre: 

Régiónként 1 csapat nevezhető. 

Kivételt képeznek az alábbi régiók és a főváros: Budapest és Észak-magyarországi 3-3 csapatot, 

Észak-alföldi és a Dél-dunántúli 2-2 csapatot küldhet.  

A regionális válogatót rendező intézmény vezetője a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a 

versenyt követő héten – megküldi az országos döntőt rendező intézménynek:  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3578 Girincs, Rákóczi u. 1.) 

Intézményvezető: Kányási Hedvig 

 

A nevezési lap tartalmazza: 

1. a csapat tagjainak nevét, évfolyamát,  

2. a tartalékversenyző nevét, évfolyamát,  

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

4. a felkészítő tanár(ok) nevét, 

5. a kísérő személy(ek) nevét. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2017. április 13-áig. 

 

A regionális válogatón versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségét a küldő 

intézmények fizetik. 
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A régiós válogató megrendezésének utófeladatai: 

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

elszámolást és a verseny eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 
 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 
 

A verseny feladatait, az országos versenyt rendező intézmény gyógypedagógiai tanárai állítják 

össze. 

A verseny díjazása:  

Valamennyi résztvevő emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat tárgyjutalomban és oklevélben 

részesül.  

Költségek: 

A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezése és szállása a rendező intézmény által 

biztosított. 

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos döntő rendezési 

költségeit. 

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

eredménylistáját az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell megküldeni. 
 

A verseny témakörei: 

Mottó: 

Kellene kis kert, bő-termő, 

Léc-kapuján kis réz-csengő. 

Kellene még két fa kerék,  

S egy taligát rá föltennék. 

            (Weöres Sándor: Kellene kis kert) 
 

1. Általános ismeretek: Nagy öröm a kiskert 

Mottó:  

„Van nekem egy diófám, 

de az olyan fajta; 

dió terem rajta, 

mellette az almafám, 

azon pedig alma. 

Mellettük egy szilvafám, 

nézem, nézem, mintha 

annak ágán se egyéb 

teremne, csak szilva.” 

                                     (Zelk Zoltán) 
 

Növények részei (fa és bokor felismerése, részeinek megnevezése) 

Gyümölcsök – zöldségek:  

Szókártya elolvasása (gyümölcsök, zöldségek), képek válogatása. 

Gyümölcsök képe és gyümölcsmagok egyeztetése (alma, szilva, cseresznye, őszibarack). 

Hol terem? Feladat megoldása a digitális táblán. 

Zöldségek: melyik részét fogyasztjuk? (föld feletti, föld alatti rész felismerése). 

Keresztrejtvény. 

A madarak és rovarok haszna a kertben. 

Szabadon választott dal előadása a gyümölcsről. 

2. Életvitel és gondozási ismeretek: kertészkedés 
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Mottó:  

„Piros vagyok,  

Kerek édes, 

Főleg nyersen egészséges!” 

                                 (Donászy Magda) 

 

Dalok válogatása: melyik dal szól a paradicsomról? 

          Hull a szilva a fáról… 

           Zöld paradicsom… 

           Körtéfa, körtéfa… 

 

A paradicsom palánta ültetésének menete (képek időrendi sorrendbe rakása, digitális táblán).  

Gyakorlati feladat: 

Paradicsom palánta ültetése (eszközök kiválogatása, a palánta elültetése). 

A paradicsom fejlődése (képek időrendi sorrendbe rakása, digitális táblán). 

Növényvédelem (a biológiai növényvédelmének módjai). 

  

3. Ügyes kezek - kézműves tevékenység 

Mottó:  

„Már megnőttem ügyes vagyok, 

Termésképet csinálhatok! 

Vágok, török, ragasztok, 

Ujjaimra vigyázok!” 

                                 (Czövek Csaba) 

 

Tíz darab termés megnevezése, csoportosítása (ehető, nem ehető). 

Az ehető termések tartósítása, felhasználása. 

Memória játék: ehető termések helyének megjegyzése, megmutatása. 

Kukorica őrlemény készítése (törés, szitálás). 

A szükséges eszközök kiválasztása. 

Öt darab kisebb terméskép elkészítése (forma körberajzolása, ragasztás). 

Egy darab nagy kompozíció összeállítása (vágás, ragasztás). 

Rendrakás, takarítás. 

Felhasznált anyagok: termések, faág, színes karton, olló, ragasztó, sablon, zsák, kalapács, 

kötény, szemétlapát, seprű, szemetes, nedves rongy, száraz rongy, műanyag doboz, gyufás 

skatulya, szita.  

 

4. Konyhai gyakorlat: Az egészséges uzsonna 

Mottó: 

„Bemutattam kiskertemet 

Zöldségeket, gyümölcsöket 

Finomak és szépek 

Gyere, kóstold őket!” 

                                 (Márkus Kata) 
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Elméleti kérdések az egészséges táplálkozásról. 

Szendvics és tavaszi saláta elkészítése. 

Terítés, tálalás. 

Kulturált étkezés. 

Rendrakás a konyhában. 

Balesetvédelmi ismeretek. 

 

5. Sport, mozgás, játékos akadályverseny 

Gyümölcsszüret 

Mottó:  

„Körtefa, almafa, szilvafa ringló 

Érik a szőlő, vesszőn ringó.” 

                                        (Tóthárpád Ferenc) 

 

Játékos sportfeladatok: 

Egyensúlyozó járás gerendán (4m-es tornapad felfordítva) vödörrel a kézben. 

Sárga kislabda szedegetése karikából vödörbe 5x3 darab (alma). 

Fel- és lemászás bordásfalon, golyók leszedése egy fent rögzített vödörből egy a földön 

elhelyezett vödörbe. (Szilvaszedés). 

Fel- és leugrás zsámolyra, majd a magasugró állványon elhelyezett stilizált szőlőfürtök 

leszedése. (Szépen szóló szőlő). 

Mászás ugrószekrényen, kúszás alagúton. 

Csapatfeladat: „Döngő tök” célbadobás medicinlabdával. 

 

A verseny díjazása:  

Valamennyi résztvevő emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat tárgyjutalomban és oklevélben 

részesül.  

 

Költségek: 

A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezése és szállása a rendező intézmény által 

biztosított. 

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos döntő rendezési 

költségeit. 

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

elszámolást és a verseny eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 

 




