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XXXIV. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

A verseny időpontja: 2018. május 29-30.  

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

Kollégium és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye 

OM azonosító: 038477 (003)  

3600 Ózd, 48-as út 26. 

Telefon: 06-48-570-031 fax: 06-48-570-031 

E-mail: fogisozd@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 

elektronikusan teszi elérhetővé 2017. 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: 2018. 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) bélyegzővel 

hitelesített fénymásolatát. 

A nevezés határideje: 2018. március 14. 

A regionális válogatók ideje: 2018. április 4-étől 2018. április 10-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) 

Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 

OM azonosító: 038386  

1034 Budapest, San Marco utca 48-50. 

Intézményvezető: Dr. Kántor Gézáné 

Telefon: 1-225-04-50, fax: 1-489-31-53 

E-mail: csalisuli@gmail.com 
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2. Közép-Magyarország (Pest megye): 

Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája és 

Készségfejlesztő Iskolája, Kollégiuma és Szociális Intézménye  

OM azonosító: 038452 (017)  

6000 Kecskemét, Juhar u. 23. 

Intézményvezető: Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna, tagintézmény-vezető: Tóth Marianna  

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, Szakiskola és Kollégium 

OM azonosító: 038444  

7621 Pécs, Építők útja 9.  

Intézményvezető: Páváné Kurnik Zsuzsanna Mária 

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

E-mail: eltes.egymi.pecs@gmail.com 

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

A rendező megye: Győr-Moson-Sopron megye 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium,  

OM azonosító: 038506  

9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2. 

Intézményvezető: Borsfai László 

Telefon/fax: 06-96-419-022 

E-mail: titkarsag@barczi-gyor.sulinet.hu  

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

A rendező megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

OM azonosító: 038477  

3578 Girincs, Rákóczi u. 1. 

Intézményvezető: Kányási Hedvig 

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

E-mail: kahedv@gmail.com  

6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye): 

A rendező megye: Hajdú-Bihar megye: 

Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola 

és Kollégium  

OM azonosító: 038514  

4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2. 

Intézményvezető: Kovács Anikó 

Telefon: 06-52- /531691, 06- /531690 

E-mail: barczi@iskola.debrecen.hu  
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7. Dél-Alföld (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megye): 

A rendező megye: Békés megye 

Rendező: Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

OM azonosító: 028452  

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. 

Intézményvezető: Szabó Éva 

Telefon: 06-66-328-064 Fax: 06-66-441-086 

E-mail: esely.szabo@gmail.com  

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

A rendező megye: Komárom-Esztergom megye 

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Hegyháti Alajos Tagintézménye 

2853 Kömlőd, Szabadság utca 23. 

Intézményvezető: Szőke Éva, tagintézmény-vezető: Szász Lídia Dóra 

Telefon: 06-34-578-610 

E-mail: kemhegyhati@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, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye (3600 Ózd, 48-as út 26.) 

Tagintézmény-vezető: Kozup Sándor 

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: 2018. április 16-áig. 

Költségek:  

A regionális válogatón versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségét a nevező intézmények fizetik. 

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. 

Mottó: 

„Zeneszó zeng, menetelnek 

Süt a napfény, fut a felleg. 

Fel a zászló, fel az égre – 

Magyarország örömére. 

Szabadság dala szálljon, 

Aki ember, ide álljon; 

Jövel édes, szabad világ – 

Gyönyörű légy Magyarország!” 

(Sarkady Sándor: Zeneszó zeng) 
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1. Általános ismeretek: Magyarország, az én hazám 

Mottó: 

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám 

Az öt világrész nagy terűletén. 

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, 

Ahány a szépség gazdag kebelén.” 

(Petőfi Sándor: Magyar vagyok) 

A szűkebb-tágabb lakóhely ismerete: ország – megye – megyeszékhely /kérdés- felelet/ 

Tájékozódás a térképen (interaktív). 

Felszíni formák /terepasztal/ 

Nemzeti jelképeink (zászló, címer) – puzzle. 

Dallamfelismerés (Himnusz, Szózat). 

Helyes – helytelen viselkedési formák az ünnepségeken (képek válogatása). 

2. Életvitel és gondozási ismeretek 

Mottó: 

„Rongyos legények, de vitézek, 

Mind bátran harcol, bátran vág, 

S a katonának bátorsága 

Teszi diszét, nem a ruhák.” 

(Petőfi Sándor: Rongyos vitézek) 

Öltözködés – Így illik! 

Rendezett öltözködés, gondozottság (kérdés – felelet). 

Hétköznapi és ünnepi viselet (ruhafélék szétválogatása kakukktojással). 

Mosás előkészítése - kellékek kiválasztása, folttisztítás módjai (tárgyak, képek, szóképek). 

A ruhagondozás menete (mosás, teregetés, vasalás, hajtogatás) – cselekvéses helyzetek. 

Balesetvédelmi szabályok betartása (kérdés – felelet). 

3. Kézműves tevékenység- Ünnepi ékszer készítése (gyöngyfűzés) 

Mottó: 

„Ilyen asszony való nékem, 

Mint az én kis feleségem. 

Eszemadta kis barnája, 

Te vagy a világ rózsája.” 

(Petőfi Sándor: Ilyen asszony való nékem) 

A közösségi együttlét alkalmai: az ünnepek. 

Nemzeti – családi – egyházi ünnepek (kapcsolódó jelképek, eszközök válogatása csoportosítása). 

1848-as szabadságharc kisszótára (rejtvény). 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Anyám tyúkja, Füstbe ment terv című verseinek felismerése. 

Trikolor karkötő készítése gyöngyből fűzéssel. 

4. Konyhai gyakorlatok - Reggeli a Pilvax kávéházban 

Mottó: 

„Befordúltam a konyhára, 

Rágyujtottam a pipára... 

Azaz rágyujtottam volna, 

Hogyha már nem égett volna.” 

(Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára) 

Virsli – szalagrózsa sütve, tejeskávé kísérettel. 

Bevásárlólista készítése (szókártyák). 

Játékos fűszerfelismerés.  

Balesetvédelmi ismeretek (kérdés – válasz). 
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5. Sport, mozgás, játékos akadályverseny- „Bátorsággal és becsülettel” huszár módra 

Mottó:  

„Trombita harsog, dob pereg, 

Kész a csatára a sereg. 

Előre!” 

(Petőfi Sándor: Csatadal) 

Mozgásos feladatok játékosan: 

Szlalomozás, célba dobás, egyensúlyozás a bástyákon, várlétra-mászás, várárok-ugrás, átbújás titkos alagúton, 

huszársereg toborzása. 

Csapatjáték: Ágyútűz-játék. 

A verseny díjazása: 

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

Költségek: 

A versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs!  

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 nevező 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. 




