VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016.
A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes

A verseny meghirdetője: Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Székesfehérvár, Kégl György utca 17.
A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes

Igazgató: Pillár Miklósné,
szaktanácsadó, művészetoktatási szakértő
Főszervező: Szonn Ibolya Mária az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatója,
ének-zene szaktárgyi és pedagógus-minősítési szakértő
A verseny célja: A zenei műveltség, zenei kultúra hagyományainak őrzése, az ének-zene
tantárgy „Kodályi” szellemi örökségének és a magyar nemzeti kultúra, alkotásainak, jeles
értékeinek ápolása.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
Általános tantervű, heti 1 órában ének-zenét tanuló általános iskolák és gimnáziumok 5. 6. 7.
8. évfolyamos tanulói részére
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A versenyre jelentkezhetnek bármelyik Magyarországon működő, heti 1 órában, az általános
tantervi követelményeknek megfelelően ének-zenét tanuló 5-6-7-8. évfolyamra járó
általános iskolai, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi tanulókból álló 3 fős csapatok.
A csapat tagja között legalább két különböző évfolyamos tanulónak kell lennie. Egy
intézmény legfeljebb 2 csapatot indíthat.
A verseny témája, ismeretanyaga:
A Nemzeti alaptanterv követelményeire és ismeret anyagára épülő ének-zene tananyag, hon
és népismeret műveltségi terület jeles napok, szokások, népi művészeti alkotások,
tájegységek viselete, motívumai, vizuális kultúra műveltségi terület, magyar festők,
szobrászok és műveik.
Felkészüléshez felhasználható irodalom:
Az országos tankönyvjegyzékben szereplő ének-zene tankönyvek, valamint Pécsi Géza: Kulcs
a muzsikához c. könyve. Hon és népismeret tankönyvek, Tér, forma, szín c. tankönyv.

A nevezés módja, határideje:
Nevezni 2015. december 16-tól lehet.
A Nevezési lap tartalmazza az alábbi adatokat!
A nevező iskola megyéje:
Települése:
Iskola neve és elérhetősége:
Csapat választott neve:
Csapattagok neve és osztálya:
Felkészítő pedagógus neve és elérhetősége:
Formai kötöttségek nincsenek, ha lehet e-mailen mindenképpen kérjük elküldeni.
e-mail cím: zeneszeret@gmail.com
Nevezési díj: nincs
Nevezések és a levelező feladatlap beküldési határideje: 2015. január 15. 23. óra 58 perc
A levelező forduló feladatlapjai postai úton, vagy e-mailen is visszaküldhetőek az alábbi
elérhetőségek valamelyikén.
e-mail: zeneszeret@gmail.com, vagy
postai: Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola, Szonn Ibolya Mária igazgató, a verseny
főszervezője címére: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély 8.

I. Forduló
Levelező forduló, melynek tesztlapja elérhető 2015 december 16-tól.
Javasoljuk a levelező forduló feladatlapját felhasználni egy háziverseny
megszervezéséhez. Minél több 7-8. osztályos tanuló próbálja megoldani!

Az egyéni versenyen legjobban teljesítő versenyzőkből alakulhatnak meg a 3 fős csapatok.
A levelező forduló: a tantervi követelmények alapján, az 5-8. osztályos zeneelméleti,
zenetörténeti, hangszerismereti, zeneszerzők életútja, műveik ismeretanyagára épül. Az
egész verseny során kiemelt figyelmet fordítunk a magyar zeneszerzők, különösen Kodály
Zoltán, Bartók Béla, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc munkásságára.
Beküldési határidő: 2016. január 15. 23 óra 58 perc
Értesítés a továbbjutásról: 2016. január 31.

II. forduló:
Régiós döntők
2016. február közepétől, március közepéig várhatóak. Értesítés a továbbjutásról a verseny
helyszínén, de legkésőbb 2016. márc. 15-ig.
Anyaga a 5-6-7-8. osztályos népdal, népzene, műzenei ismeretek, hangszerismeret,
kórusirodalmi alkotások, 8. osztály anyagát tekintve a tanév szerinti időarányos teljesítés
szerinti tantervi követelményeire épül. Jeles napok, népszokások, hagyományainak ismerete.
Területi elődöntők a csapatok személyes részvételével az országban több helyen, a
jelentkezők számától és földrajzi elhelyezkedésétől függően kerülnek megrendezésre.
III. forduló:
Országos döntő tervezett időpontja:
2016. március 23.
Helye: Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola, Amadé-Bajzáth- Pappenheim kastély.
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
Régiós döntőkre jutás:
A megyei levelező fordulón a legalább 85%-os teljesítést elérő csapatok közül minden csapat
meghívást kap a régiós döntőbe.
Értesítés: 2016. február 10-ig kapnak az iskolák, a www.zeneszeret.hupont.hu honlapon, és
személyes e-mailben.
Országos döntőre:

A régiós döntőkről való továbbjutás feltételei: a régiós versenyen elérhető pontokból
minimum 85% kos teljesítmény elérése. Továbbjutók száma: 1-4 résztvevő csapat esetén 1,
4-8 résztvevő csapat esetén 2, 9-13 résztvevő esetén 3, e-fölött maximum 4, legtöbb pontot
elérő csapat.
Értesítés módja: szóbeli közlés a régiós döntők helyszínén, e-mail a döntős csapat
iskolájának, honlapon történő közzététel.

Az eredmények közzétételének módja:
A www.zeneszeret.hupont.hu honlapon, e-mail értesítés a versenyben résztvevők iskolájába.
Díjazás:
A levelező fordulók sikeres teljesítése után a legjobb csapatok továbbjutnak a régiós
döntőbe.
Akiknek ez nem sikerült a régiós és országos döntőbe kerülni, megyei, régiós eredményeik
elismeréseként oklevelet, a pedagógusok az országos versenyben való részvételükért,
felkészítő munkájukat méltató hivatalos köszönő levelet kapnak.
Az országos döntőn résztvevők díjai:
Minden résztvevő oklevelet, és pólót kap.
1. helyezett csapat tagjai: Oklevél, könyv és tárgyjutalom, valamint opera, vagy színházjegy.
2. helyezett csapat tagjai: Oklevél, könyv, vagy tárgyjutalom.
3. helyezett csapat tagjai: Oklevél, könyv, vagy tárgyjutalom.
A felkészítő tanárok is a tanulókéval egyező díjazásban részesülnek, plusz virágot kapnak.
A többi versenyző diák a csapatuk által elért országos helyezés sorszámát tartalmazó
oklevelet kap.
A szervezők elérhetősége:
Szonn Ibolya Mária igazgató, főszervező, Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola, 8043
Iszkaszentgyörgy, Kastély 8.
telefon: 06 20 66946 51;
e-mail: zeneszeret@gmail.com

Pillár Miklósné igazgató, Csitáry Emil Művészeti Műhely AMI, 8000 Székesfehérvár, Kégl
György u. 17. csemu@t-online.hu
Mohai Judit, művészeti vezető, Csitáry Emil Művészeti Műhely AMI, 8000 Székesfehérvár,
Kégl György u. 17. csemu@t-online.hu

Versenyszabályzat
A jelentkezés feltételei:
- A versenyre nevezési díjat nem kell fizetni
- A régiós és országos döntő helyszínén a versenyzők és felkészítő tanáraik számára
étkezést biztosítunk
- Útiköltséget fizetni nem tudunk
A versenyre származásra, nemre való tekintet nélkül bárki jelentkezhet, aki az alábbi
feltételeknek megfelel.
-

-

-

-

-

Iskolájában az ének-zenét heti 1 órában tanulják.
A csapatok tagjai 5-8. osztályos tanulók lehetnek, de legalább 2 évfolyamból
kerüljenek kiválasztásra.
A kiírásban rögzített határidőket be kell tartani.
Amennyiben a csapat tagjai közül valamilyen oknál fogva kimarad valaki, azt a
felkészítő tanár másik diákkal pótolhatja.
Ha a továbbjutó csapat a saját régiójában megrendezendő versenyre adott
időpontban nem tud eljutni komoly akadályoztatás esetén, másik régiós versenyre
bejelentkezhet.
Ha az iskola nem tud legalább 2 évfolyamból beválasztani diákot, akkor, ha a
versenyzők alacsonyabb évfolyamba járnak, tudniuk kell, hogy verseny hátrányba
lehetnek a magasabb évfolyamos csapatokkal szemben.
Ha a csapatba csak 7., vagy 8. osztályos tanulók kerülnek be, akkor azonos pontszám
elérése esetén, a sorrend, tovább jutás lehetősége az alacsonyabb és szabályos
korosztályos tanulókból álló csapat, előnyt élvez.
Pontazonosságot elérő csapatok esetében, ha helyezési sorrendet kell megállapítani,
akkor az elméleti feladatokat tartalmazó kérdések közül a kottázást, ritmusalkotást
tartalmazó feladatok értékét súlyozottabban veszi figyelembe a zsűri. Ezen
feladatokra, aki több pontot kapott, az jut tovább, vagy magasabb helyezés számot.
A verseny alatt a felkészítő tanárok bent tartózkodhatnak a teremben, de segítséget,
semmilyen módon nem adhatnak.
Ha a verseny menetében észrevételt szeretnének tenni, akkor azt olyan módon
jelezzék, hogy a verseny zavartalanul folytatódhasson.

Minden vitás kérdésben, bármikor megkereshető és állásfoglalás kérhető a verseny
szervezőitől, a kiírásban közzétett elérhetőségükön.

2015. szeptember 9.

Versenyszervező bizottság

