Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott versenyek
sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanévben is meghirdeti a sajátos
nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását ellátó és az integráló többségi általános iskolák
részére az anyagilag támogatott országos tanulmányi versenyeket.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a versenyek előkészítésével és
szervezésével összefüggő feladatokat.
A tanulmányi versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és
időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.
Hallássérült tanulók XXXIII. ORSZÁGOS HANYVÁRI PÁL Kommunikációs
Emlékversenye
A verseny időpontja: 2019. február 21-22.
Rendező: Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI)
OM azonosító: 038504
9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.
Telefon: 06-99-312-254, 99-524-090
E-mail: tothantaltitkarsag@gmail.com
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.
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ISKOLAI VÁLOGATÓ
A versenyfeladatokat az iskolák állítják össze, figyelve a korábbi versenyek tapasztalataira. Az
iskolai versenyek megrendezésének ajánlott időpontja: 2018. december.
Az országos versenyre kategóriánként a legjobban teljesítő tanulók nevezhetők:
- a szájról olvasás kategóriában: egy siket és egy nagyothalló tanuló,
- a szövegértelmezés kategóriában: egy siket és egy nagyothalló tanuló,
- az integráltan tanuló diákokat az utazó tanárok nevezik, létszámbeli korlátozás nincs.
Nevezés az országos döntőre: A nevezéseket 2019. január 18-ig kell megküldeni az országos
döntőt rendező intézménynek, Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI) (9400
Sopron, Tóth Antal u. 1.)
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A versenyfeladatokat az országos döntőt rendező intézmény 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 versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
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 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.
Hallássérültek XXXVII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye
A verseny időpontja: 2019. május 16-17.
Rendező: SM Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Kollégium
OM azonosító: 038552
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 8.
Telefon: 06-82-527-445
E-mail: titkarsag@liveedu.duraczky.hu
A verseny támogatói: A Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete és a „Teljes Értékű
Életért” alapítvány.
A verseny célja: A siketek és a nagyothalló tanulók matematikai, komplex anyanyelvi, és
komplex történelmi és társadalmi ismeretek tudásának mérése. Tehetséggondozás.
A versenyen résztvevői: A siketek és a nagyothallók általános iskoláiban, valamint a többségi
általános iskolákban integráltan tanuló 3. és az 5. és 7 – 8. évfolyamon tanuló siket és
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nagyothalló diákok. A matematika tantárgyban és a komplex történelmi és társadalmi ismeretek
verseny kategóriáiban megfelelő tantárgyi tudással rendelkező, de kommunikációjukban
gyenge tanulók is nevezhetők „d” (dysphasia) jelzéssel azért, hogy a rendezők jeltolmáccsal
segíthessék versenyzésüket.
Egy tanuló több kategóriában is versenyezhet.
A siketek és a nagyothallók verseny kategóriái:
A) Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam.
B) Matematika: 6. évfolyam.
C) Komplex anyanyelvi ismeretek: 7-8. évfolyam.
D) Komplex természetismeret: 7. évfolyam.
E) Komplex természetismeret: 8. évfolyam.
A kommunikációjukban gyenge tanulók kategóriái:
A) Matematika: 6. évfolyam.
B) Komplex természetismeret: 7. és 8. évfolyam.
A verseny tartalma:
Az egyes kategóriák versenyanyaga igazodik az adott évfolyam (évfolyamok) tantervi
követelményeihez.
A verseny témakörei:
7. osztályos fizika:
A dinamika alapjai:
- A sűrűség
- Az erő és a tömeg kapcsolata
- A nyomás:
▪ A nyomás fogalma és kiszámítása, a nyomás növelése és csökkentése
8. osztályos fizika:
- Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség:
▪ A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
▪ Az elektromos feszültség és az áramerősség mérése
- Az elektromos ellenállás, az egyenáram hatásai:
▪ Az elektromos ellenállás, Ohm törvénye
7. osztályos kémia:
- Az atom felépítése: (teljes témakör)
- Az anyagok szerkezete:
▪ A molekulák képződése
▪ Ionok képződése atomokból
8. osztályos kémia:
- Nemfémes elemeken belül:
▪ A hidrogén
o A nemes gázok
o A halogének
o Az oxigéncsoport
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o A nitrogéncsoport
- Fémek
▪ A fémek általános jellemzése
o Az alkáli fémek
o Az alkáliföldfémek
7. osztályos biológia:
- Az év madara
- A mérsékelt övezet élővilága: éghajlat, jellegzetes élőhelyek, tanult élőlények
jellemzői, környezethez való alkalmazkodásuk, táplálékláncok
8. osztályos biológia:
- Az év fája
- A bőr felépítése, kamaszkori bőrproblémák, elsősegélynyújtás
7. osztályos földrajz:
- Afrika – a kontinens kialakulása, vízrajza, éghajlata, népessége, „kétarcú”
mezőgazdasága, gondok a Szahara déli szegélyén-Száhel-öv
8. osztályos földrajz:
- Magyarország – fejlődésünk társadalmi alapjai: a magyar népesség elhelyezkedése,
népesedési folyamatok, településhálózatunk (falvak, tájak, városok), urbanizáció,
foglalkozási szerkezet.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő.
A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
Az iskolai szintű versenyt a szaktanárok, illetve módszertani munkaközösségek szervezik és
rendezik. Ajánlott időpontja: 2019. február.
Az országos versenyre az iskolai versenyek győztesei nevezhetők:
- kategóriánként legfeljebb 2 tanuló, iskolánként legfeljebb 10 fő,
- a „d” (dysphasia) jelzéssel nevezett tanuló esetén további 2 fő,
- az integrált oktatásban tanulók nevezését az utazó tanárok segítik, a nevezhetők száma
nincs korlátozva, számukra a verseny egyéni.
Nevezés az országos döntőre: A nevezéseket 2019. március 30-áig kell megküldeni az országos
döntőt rendező intézménynek, SM Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium (7400 Kaposvár, Somssich Pál utca
8.)
ORSZÁGOS DÖNTŐ
A versenyfeladatokat a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Debrecen, a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI, a Hallássérültek Budapesti Tanintézete Budapest
és Kollégium Budapest és a Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola,
Kollégium Vác szurdopedagógia (hallássérültek pedagógiája) szakos gyógypedagógusai,
szaktanárai készítik az Oktatási Hivatal felkérésére és megbízásával.
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2019. május 13-án a Hivatal a verseny feladatait, értékelőit – kategóriánkénti bontásban –
elektronikusan megküldi a rendező intézmény vezetőjének.
A versenyfeladatokat titkosan kell kezelni, a verseny megkezdése előtt nem kerülhetnek
nyilvánosságra, kipróbálásra.
A versenyanyag előkészítését, a sokszorosítást csak olyan személy(ek) végezheti(k), aki az
intézmény csapatának felkészítésében nem vett(ek) részt!
A verseny díjazása:
Az országos döntőn az I-III. helyezést elért tanulók (a szegregált siket és nagyothalló
növendékek és az integrált oktatású hallássérült növendékek) oklevelet és egyéni jutalmat
kapnak, a győztes iskola tárgyjutalmat és egy vándorserleget kap. A zsűri különdíjban
részesítheti a kimagaslóan jól teljesítő tanulókat.
Költségek:
A versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
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 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.
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.
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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.
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
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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:
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.
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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.
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)
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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)
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,
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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.
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
XLIV. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE
A verseny időpontja: 2019. május 31-június 1.
Rendező: Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
OM azonosító: 038402
5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. utca 37.
Telefon/fax: 06-59-520-614
E-mail: kadas.altiskola@gmail.com
A verseny célja:
Valósuljon meg a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák 6. és 7. évfolyamos tanulóinak a tehetséggondozása, a versenyzők
kiemelkedő képességének, teljesítményének bemutatása; pályaorientációjuk
segítése.
A verseny fordulói: Iskolai, megyei (fővárosi) válogató és országos döntő.
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ISKOLAI VÁLOGATÓK
Az iskolai versenyeket a szakmai munkaközösségek, az intézmények gyógypedagógusai,
pedagógusai szervezik.
A 6. és 7. évfolyamos tanulók minden megadott témakörben 4 fős csapatokban versenyeznek,
kivéve a magyar nyelv tantárgy egyéni versenyét. Fontos, hogy a nevező csapat legalább egy
tagja 6. évfolyamos tanuló legyen.
Az iskolai válogató feladatait – az országos döntő témaköreinek figyelembevételével – az
iskolai válogatót szervezők határozzák meg.
MEGYEI VÁLOGATÓK
A megyei válogatók ideje: 2019. április 10.
A megyei/fővárosi fordulók feladatai az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé, a
Hivatal által meghatározott időpontban. Az ehhez szükséges hivatkozást a Hivatal megküldi a
válogatókat rendező intézmények vezetőinek. A tárhelyen az állomásonkénti versenyanyag
tömörített, PDF formában lesz megtalálható.
A letöltött feladatokat titkosan kell kezelni!
A versenyfeladatok a megyei verseny megkezdése (2019. április 10.) előtt nem kerülhetnek
nyilvánosságra, kipróbálásra.
A versenyanyag előkészítését, a sokszorosítást csak olyan személy(ek) végezheti(k), aki az
intézmény csapatának felkészítésében nem vett(ek) részt!
Az Oktatási Hivatal a megyei válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:
1. Bács-Kiskun megye:
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola
OM azonosító 201063
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
Telefon: 06-76/461-824
E-mail: koaisuli@gmail.com
2. Baranya megye:
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 038442
Cím: 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.
Telefon: 06-69/322-133
E-mail: igazgato@meixner-egymi.hu
3. Békés megye:
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és
Kollégium Magyarbánhegyesi Tagintézménye
OM azonosító: 028 390
Cím: 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth L. u. 81.
Telefon: 06-68/480-035
E-mail: mbhegymi@gmail.com
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Fejlesztő Nevelést–Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye
OM azonosító: 038477
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31.
Telefon: 06-47/322-161
E-mail: deakutiegymi@gmail.com
5. Budapest (főváros):
Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola
OM azonosító: 038434
Cím: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
Telefon: 06-1-/283-0377
E-mail: balogh.andras@fovarosi-benedek.hu
6. Csongrád megye:
Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 201687
Cím: 6723 Szeged, Sólyom utca 4.
Telefon és fax: 06-62/489-260
E-mail: mandoki.aniko@gmail.com
7. Fejér megye:
Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038489
Cím: 2400 Dunaújváros, Fáy András utca 14.
Telefon: 06-25/423-693
E-mail: iskola@mora-duj.sulinet.hu
8. Győr-Moson-Sopron megye:
Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
OM azonosító: 038503
Cím: 9400 Sopron, Brennbergi út 82.
Telefon: 06-99/512-730
E-mail: iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu
9. Hajdú-Bihar megye:
Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
OM azonosító: 038514
Cím: 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u.2.
Telefon: 06-52/531-690
E-mail: barczi@barczi-debr.sulinet.hu
10. Heves megye:
Benedek Elek Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
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OM azonosító: 038525
Cím: 3360 Heves, Hunyadi János utca 24.
Telefon: 06-36/545-105
E-mail: iskola@benedekelekiskolaheves.sulinet.hu
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet
OM azonosító: 036045
Cím: 5100 Jászberény, Szent István krt. 22.
Telefon és fax: 06-57/501-720
E-mail: elterotag@freemail.hu
12. Komárom-Esztergom megye:
Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
OM azonosító: 038526
Cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 29.
Telefon/fax: 06-33/523-150
E-mail: egymi.egom@gmail.com
13. Nógrád megye:
Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
OM azonosító: 038534
Cím: 3060 Pásztó, Fő utca 138.
Telefon és fax: 06-32/460-699
E-mail: pasztoegymi@gmail.com
14. Pest megye:
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 200121
Cím: 2112 Veresegyház, Újiskola utca 15.
Telefon: 06-28/500-054
E-mail: veresegyhazegymi@gmail.com
15. Somogy megye:
Éltes Mátyás Általános Iskola
OM azonosító: 203000
Cím: 7500 Nagyatád, Petőfi u. 51/A
Telefon: 06-82/553-679
E-mail: iskolaeltes@gmail.com
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és
Kollégium
OM azonosító: 038585
Cím: 4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.
Telefon és fax: 06-42/281-244
E-mail: eltes.matyas@t-online.hu
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17. Tolna megye:
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános
Iskolája
OM azonosító: 101304
Cím: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27.
Telefon: 06-74/999-884
E-mail: moradomb@gmail.com
18. Vas megye:
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív
Pedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola
OM azonosító: 200 437
Cím: 9700 Szombathely, Dózsa Gy. u. 6.
Telefon: 06-94/327-955
E-mail: aranyhid@aranyhid-szhely.sulinet.hu
19. Veszprém megye:
Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola,
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 038568
Cím: 8500 Pápa, Jókai M. u. 37.
Telefon: 06-89/313-849
E-mail: ballasuli@gmail.com

Készségfejlesztő

Iskola

és

Egységes

20. Zala megye:
Szivárvány Óvoda, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
OM azonosító: 200790
Cím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
Telefon: 06-30/783-0643
E-mail: szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu
A versenyzőket valamennyi állomáson 3-3 fős zsűri értékeli.
Amennyiben a legjobb eredményt elérő csapatok pontszáma azonos, pótfeladat megoldása
alapján kell eldönteni az első helyezést.
A nevezéseket a rendező intézményeknek kell megküldeni 2019. március 6-ig.
Nevezés az országos döntőre:
Az országos döntőn a megyei (fővárosi) versenyen legeredményesebben szereplő csapat vesz
részt.
Megyénként egy csapat nevezhető.
Kivételt képeznek az alábbi megyék és a főváros: Budapest 4 csapatot, Bács-Kiskun és BorsodAbaúj-Zemplén-megye 2-2 csapatot küldhet.
A megyei válogatót rendező intézmény vezetője a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a
versenyt követő héten – megküldi az országos döntőt rendező intézménynek:
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Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u.
37.)
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. április 19.
Költségek:
A megyei válogatón a versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségeit a nevező
intézmények fizetik.
A megyei 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
Az országos döntő versenyfeladatait a rendező iskola: a Kádas György Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium gyógypedagógusai állítják össze, az OH megbízásából.
A verseny témakörei:
1. Magyar irodalom
Mottó:
„…De, kivel nem ér föl egész világ ökre,
Dicső híre-neve fennmarad örökre.”
(Arany János)
Arany János: Toldi
Arany János élete, munkássága
Az elbeszélő költemény keletkezése, történetkerete, mondanivalója.
• Gondolattérkép (A mű szerkezete, szereplői, cselekményszerkezete)
• Kvíz (helyszín, tárgy, esemény).
• Puzzle (képek énekekhez kapcsolása, sorba állítása)
A szereplők jellemtérképe
2. Történelem
Mottó:
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely
lehet, s lesz.”
(Kossuth Lajos)
Emlékezzünk az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára!
•
•

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
A forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei, eseményei és
következményei
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•
•

A megtorlás és a kiegyezés Magyarországon
A korszakhoz kapcsolódó események, személyek, épületek, zenei és irodalmi
művek felismerése (puzzle, totó, igaz-hamis, rejtvény)

3. Magyar nyelv (Egyéni verseny)
Mottó:
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”
(Kosztolányi Dezső)
6. évfolyam:
•
•
•
•
•

Alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév)
Igeidők
Mondatfajták: mondatok a beszélő szándéka szerint
Szövegértés a hétköznapi élethez kapcsolódóan
Szövegalkotás (meghívó születésnapra)

7. évfolyam:
•
•
•
•
•

Mondatrészek
Mondatelemzés
Információs táblák, piktogramok egyeztetése tevékenységgel, utasítások alkotása
Szövegértés a hétköznapi élethez kapcsolódóan
Szövegalkotás (meghívó moziba)

4. Életvitel és Gyakorlati ismeretek
Mottó:
„ Az egész élet az esélyeken áll. A trükkje az, hogy megtanuljuk használni.”
(Clive Barker)
•
•

A biztonságos közlekedés szabályai – közlekedési táblák ismerete
„Élet két keréken” - Kerékpáros közlekedés (feladatlap, gyakorlati feladat kiépített
közlekedési pályán)
A kerékpár részeinek ismerete
Közlekedés – tömegközlekedés, tájékozódás a menetrendben

•
•
5. Földrajz

Mottó:
„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek…”
(Wass Albert)
•

Helyünk Európában
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•
•
•
•
•

Szomszédos országaink
Hazánk nagy tájai, folyói, tavai
Természeti értékeink, világörökségünk
Hazánkban található kőzetek felismerése, és lelőhelyei
Környezettudatos viselkedés

6. Természetismeret
Mottó:
„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül
hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”
(Saint-Exupéry)
•
•
•
•
•

A szárazföld és a víz aránya a Föld felszínén, a vizek megnevezése
Vizek és vízpartok életközössége hazánkban
Növények a vízben és a vízparton
Állatok a vízben és a vízparton (ízeltlábúak, kétéltűek, halak, hüllők, madarak –
testfelépítése, táplálkozása, fejlődése)
Vizek tisztaságának védelme

A verseny díjazása: Az országos versenyen a csapatok arany, ezüst és bronz fokozatot érnek
el. A kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtó versenyzők tárgyjutalomban részesülnek.
Költségek:
A versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs.
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 küldő intézmények fizetik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja a megyei és az országos döntő
rendezési költségeit.
A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót, a pénzügyi
elszámolást és a verseny eredménylistáját meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak.
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1. sz. melléklet
NEVEZÉSI LAP
egyéni verseny esetén

........................................................................
a középiskola hosszú bélyegzője
........................................... versenyre
A VERSENYZŐ
Neve
Iskolai évfolyama
Nevezési kategória
Felkészítő tanárának neve
A NEVEZŐ ISKOLA
Neve
OM azonosítója
Címe
Intézményvezető neve
Telefon/fax
E-mail
A kísérő tanár neve, elérhetősége
Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a
versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim*
szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket
részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

Dátum: .
......................................................
tanuló

......................................................
felkészítő tanár

......................................................
a szülő (gondviselő)

P. H.

......................................................
igazgató

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikkealapján
tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából szükséges.
Az Oktatási Hivatal személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag az Oktatási
Hivatal versenyek szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények
későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése,
helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről NAIH, bíróság) a GDPR 77. és
79. cikke rendelkezik.
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2. sz. melléklet
NEVEZÉSI LAP
csapatverseny esetén
...............................................................
a középiskola hosszú bélyegzője
........................................... versenyre
A VERSENYZŐ CSAPAT
Neve
Nevezési kategória
Felkészítő tanárának neve
A NEVEZŐ ISKOLA
Neve
OM azonosítója
Címe
Intézményvezető neve
Telefon/fax
E-mail
A kísérő tanár neve, elérhetősége
A VERSENYZŐ CSAPAT TAGJAI*
1. versenyző neve

iskolai évfolyama

2. versenyző neve

iskolai évfolyama

3. versenyző neve

iskolai évfolyama

4. versenyző neve

iskolai évfolyama

5. versenyző neve

iskolai évfolyama

6. versenyző neve
iskolai évfolyama
* A versenyre csak olyan diák nevezhető, akinek a kitöltött és aláírt Nyilatkozatát a nevezési
laphoz csatolták!
Dátum:
......................................................
felkészítő tanár

......................................................
P. H.
igazgató
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NYILATKOZAT
Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom,
tudomásul veszem a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny
lebonyolításához szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel
egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit,
továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a
jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

versenyző neve

Iskolai évfolyama

Dátum:

......................................................
tanuló

......................................................
a szülő (gondviselő)

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE
(GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok
kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. Az Oktatási Hivatal személyes
adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag az országos
versenyt szervező intézmény és az Oktatási Hivatal versenyek szervezéséért felelős
munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi
igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem
kéri azok törlését.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett
jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke
jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik.
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