Fővárosi vers- és prózamondó verseny
[Budapest]
5-8. évfolyamos tanulók számára
Magyar irodalom
A verseny pedagógiai célja
A magyar kultúra értékeinek ápolása, a klasszikus és kortárs irodalmi alkotások tolmácsolása,
a költészet népszerűsítése, a kulturális identitás erősítése, tehetséggondozás.
Nevezés:
2019.03.27.
módja: online a Tehetséghálón
A(z) 1.
forduló
2019.03.13-ig
helyszíne:tanuló iskolája
időpontja:
A(z) 2.
forduló
2019.03.20-ig
helyszíne:kerületi helyszínek
időpontja:
A(z) 3.
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános
forduló
2019.04.03.
helyszíne
Iskola
időpontja:
Eredmények
2019.04.17. 16:00 helye: Tehetségháló
közzététele:
A verseny
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
meghirdetője:
szakmai
Sisa Péterné intézményvezető, mestertanár, szaktanácsadó
felelőse:
elérhetősége: +36-1-243-1509
koordinátora: Bordáné Kovács Zita
elérhetősége: +36-1-374-2142
A verseny kategóriái





5-6. évfolyam (11-12 éves korcsoport) vers
5-6. évfolyam (11-12 éves korcsoport) próza
7-8. évfolyam (13-14 éves korcsoport) vers
7-8. évfolyam (13-14 éves korcsoport) próza

A verseny fordulói




forduló: iskolai válogató
kerületi forduló
forduló: fővárosi döntő

A fővárosi döntő időpontja: 2019. április 3. (szerda) 14.00–17.00
A fővárosi döntő helyszíne: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, 1039
Budapest, Bárczi Géza utca 2.

A fordulók feladatainak rövid ismertetése, a részvétel feltétele






A verseny résztvevőinek egy magukkal hozott szabadon választott maximum három
perces verset vagy prózai szöveget (mely lehet részlet is) kell elmondaniuk. A szöveg
csak eredeti, magyar irodalmi mű lehet.
A választott mű nem lehet verses epikai alkotás (pl. ballada, elbeszélő költemény).
A választott mű magyar költő, illetve író alkotása legyen.
A versenyző nem vehet részt olyan művel, amellyel korábban fővárosi vagy országos
szintű versenyen 1. helyezést ért el.

A nevezés módja, határideje
A fővárosi döntőre a nevezés módja: online a www.tehetseghalo.hu honlapon. A
jelentkezéseket a kerületi versenykoordinátorok végzik, kategóriánként 1-1 egy tanulót
nevezhetnek. (A helyszínt biztosító III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 1 tanulója – a
helyszínt adó intézmény jogán - is részt vehet.)
A nevezéseket kérjük megerősíteni az Oktatási Hivatal nevezési lapján, amely letölthető
a Tehetségháló honlapról. A kitöltött nevezési lapot a tanuló hozza magával a fővárosi
döntőre, és a regisztrációkor adja le.
Nevezési határidő: 2019. március 27.
Az értékelés (zsűrizés) szempontrendszere
I. Műválasztás (1-2 pont)
II. Művészi beszéd, technikai eszközök (1-2 pont)
III. Művészi teljesítmény (1-6 pont)
A zsűritagok minden elhangzott műre összesen maximum 10 pontot adhatnak. A zsűri
bármely tagja az értékeléskor nyilvánosan megfogalmazhatja különvéleményét, és adott
esetben saját személyében felajánlhat különdíjat.
A pontozási rendszer betartásával jelentős objektivitás érhető el, a verseny művészeti
jellegéből fakadóan azonban az értékelők szubjektív véleménye teljes mértékben nem zárható
ki.
A versenyszervezőnek nincs hatásköre a felkért szakmai zsűri döntését módosítani.
A verseny díjai
A verseny valamennyi résztvevője emléklapot kap.
Eredményhirdetés: a verseny után.
Az eredmények megtekinthetők: a www.tehetseghalo.huhonlapon.

Kategóriánként az első három helyezett az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási
Központ oklevelét és könyv/könyvutalványát veheti át, melyek átadására 2019. június 5-én a
központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.
A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége
Szakmai felelős:
Sisa Péterné intézményvezető, mestertanár, szaktanácsadó
Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
Telefon:+36-1-243-1509
Kapcsolattartó:
Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2142
Kapcsolódó anyagok
Adatkezelési tájékoztató - Fővárosi vers- és prózamondó verseny (535KB)
OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)

