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XXXV. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg 

akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

A verseny időpontja: 2019. május 23-24.  

Rendező: Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

Szakiskola és Kollégium 

OM azonosító: 038444  

7633 Pécs, Építők útja 9 

Telefon: 72/257-338 

E-mail: eltes.egymi.pecs@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 2018. 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: 2019. 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: 2019. március 14. 

A regionális válogatók ideje: 2019. április 8-tól 2019. április 12-ig. 

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

mailto:eltes.egymi.pecs@gmail.com
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Az Oktatási Hivatal a régiós válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

1. Főváros (Budapest) 

Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 

OM azonosító: 038411 

1082 Budapest, Üllői út 76. (VIII. kerület) 

Telefon: 1-313-92-88 

E-mail: barczi.kajary@gmail.com 

2. Közép-Magyarország (Pest megye): 

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

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

OM azonosító: 038452  

6000 Kecskemét, nyíri út 30. 

Telefon: 76-505-007 

E-mail: kegymi.juhar@gmail.com  

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.  

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: Vas megye 

Rum-Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola és Kollégium 

OM azonosító: 038566 

9766 Rum, Kastély park 1 

Telefon/fax: 94-579-020 

E-mail: rumkastely@rumkastely.hu  

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

A rendező megye: Heves megye 

Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános 

Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, és Kollégium 

OM azonosító: 038521  

3300 Eger, Szalapart utca 81 

Telefon: 36-411-933 

E-mail: igazgato@szalaparti-eger.sulinet.hu  

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

A rendező megye: Jász-Nagykun-Szolnok megye: 

mailto:barczi.kajary@gmail.com
mailto:kegymi.juhar@gmail.com
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Liget Úti egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és 

Készségfejlesztő iskola 

OM azonosító: 038405 

5000 Szolnok, Liget utca 10. 

Telefon: 56-421-103 

E-mail: ligetaltisk@liget-szolnok.sulinet.hu   

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

A rendező megye: Békés megye 

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

Készségfejlesztő Iskola Pánczél Imre Tagintézménye 

OM azonosító: 028452  

5700 Gyula Szent István út 34-36 

Telefon: 66-325-853 

E-mail: bcs.eselypedagogia@gmail.com   

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

A rendező megye: Fejér megye 

Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Ezredéves Óvodája, 

Általános Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája  

OM azonosító: 038491 

8000 Székesfehérvár, Havranek utca 4. 

Telefon: 22-504-968 

E-mail: titkar.ezredeves@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:  

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és 

Kollégium (7633 Pécs, Építők útja 9) Intézményvezető: Páváné Kurnik Zsuzsanna Mária  

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. április 18. 

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. 

  

mailto:ligetaltisk@liget-szolnok.sulinet.hu
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ORSZÁGOS DÖNTŐ 

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

össze. 

1. Általános ismeretek: Ép testben ép lélek. 

Mottó: 

,,Legyél kívül és belül mindig tiszta, ez a hosszú élet titka! ” 

Nagyméretű puzzle kirakása, a puzzle részeinek megnevezése (A puzzle öt darabból áll össze, 

részei: Lelki egészség, Egészséges táplálkozás, Mozgás-sport, Helyes napirend, Helyes és 

rendszeres tisztálkodás) 

Lelki egészség: szókártyák elolvasása - képekkel való egyeztetése  

Egészséges táplálkozás: képek kördiagrammá alakítása/szókártyák olvasása  

Mozgás-sport: képek válogatása tevékenységek, mozgásformák felismerése és megnevezése  

Napirend: Ikt táblán feladatmegoldás  

Helyes és rendszeres tisztálkodás: Keresztrejtvény megoldása a képek segítségével  

Zenés feladat: Zöldségek-gyümölcsök neveinek felsorolása 

https://www.youtube.com/watch?v=jGx_bGY2GfI  

2. Életvitel és gondozási ismeretek: Kirándulni jó! 

Mottó:  

„ Tavasz elől oson a tél,  

sehol sincs már hó;  

Minden madár azt csicsergi,  

kirándulni jó!” 

(Kurczina Terézia: Kirándulni jó) 

Képek csoportosítása az egészséges életmóddal kapcsolatosan  

(15db kép feliratozva, csoportalkotás és megnevezés, IKT eszköz használata) 

Dobozban lévő tárgyak kiválogatása és megnevezése: Mire van szükség egy kiránduláson?(a 

választás indoklása, válogatás) 

Ruházat válogatása: A kiránduláshoz megfelelő ruházat kiválogatása (kakukktojással).  

Ruhák összehajtogatása, előkészítése a felhúzás sorrendjében 

Életmentő csodakártya elkészítése: szükséges eszközök, anyagok kiválasztása, előkészítése, 

balesetmentes használata. Életmentő kártya adatainak kitöltése – személyes adatokkal, sablon 

alapján filcanyagból kártyatartó elkészítése (szabás, vágás, varrás, csomózás, díszítés, 

ragasztással)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=jGx_bGY2GfI
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3. Kézműves tevékenység- Madáretető készítése. 

Mottó: 

„Mit tehetek? Nevetek és adok,  

szalonnabőrt, kölest és tökmagot,  

ami akad... Míg kint teszek-veszek,  

messziről lesik az erkélyemet,  

s alig jövök be, tollas seregük  

rögtön itt van, itt röpdös mindenütt” 

(Szabó Lőrinc: Madarak) 

Igaz – Hamis állítások: Szabadidő hasznos és egészséges eltöltése a szabadban, hasznos 

tevékenységek  

Költöző és nem költöző madarak válogatása képektől – laminált kártyák  

Miért etetjük a madarakat? – rövid megfogalmazás 

Előkészületi munkák: eszközök - alapanyagok kiválasztása  

Munkamenet helyes sorrendjének ismertetése – képek sorrendbe helyezése  

Felhasználható eszközök megnevezése és kiválasztása- szerszámok, eszközök 

Balesetvédelmi szabályok felsorolása  

Etető összeállítása - útmutató alapján  

Az etető díszítése – adott elemekkel 

4. Konyhai gyakorlatok - Szendvics és limonádé készítése.  

Mottó: 

„Ne füstöt szívj, jó levegőt! 

A füst mérgezi a tüdőt! 

Aki mozog már nem beteg, 

egészséges minden gyerek!” 

Bevásárlólista készítése – képekkel és szókártyákkal  

Balesetvédelmi szabályok felsorolása  

Előkészületi munkák: eszközök - alapanyagok kiválasztása  

Szendvics készítése - alufóliába csomagolása  

Limonádé készítése – fél literes műanyag üvegekbe öntése, lezárása  

A szendvics és limonádé elhelyezése az uzsonnás táskába  

5. Sport, mozgás - Játékos erdei akadályverseny. 

Mottó:  

„Cipő a lábamon, rajtam az út pora, 

hátizsák hátamon, eljutottam oda, 

hol csend van, nyugalom, vadonban sétálva, 

erdei utakon süt a nap hét ágra.” 

(Domonkos Jolán) Mozgásos feladatok játékosan: 

Futás cikkcakkban tárgyérintéssel, futás egyenes vonalban, akadály leküzdése (tornazsámoly, 

svédszerény), állatjárás, bordásfalon vándormászás, labdagyűjtés hátizsákba, átkelés 

„függőhídon”: bordásfalon vízszintesen elhelyezett tornalap. 
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Csapatjáték: célba dobás különböző méretű lyukakba 

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.  

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak 


