Oktatási Hivatal
BUDAPESTI PEDAGÓGIAI
OKTATÁSI KÖZPONT

1088 Budapest, Vas u. 8.
Telefon: (+36 1) 374-2161
Honlap: www.oktatas.hu
E-mail: POKBudapest@oh.gov.hu

VERSENYKIÍRÁS
AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT
„Tiszán innen, Dunán túl” - Országos népdaléneklési minősítő verseny
az általános és középiskolások számára
KERÜLETI FORDULÓ 2017-2018 TANÉV

2018. január 10. szerda 12:00 óra
A verseny pedagógiai célja:
a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a
népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló előadásmód
fejlesztése.
A versenyt az általános tantervű és az emelt óraszámú, illetve emelt szintű képzésben tanító iskolák
számára hirdetjük. A fővárosi versenyen minden olyan iskolás diák részt vehet, aki nem művészeti
tagozatos iskolába jár, megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak, valamint részt vett az iskolai
minősítésen is.
A verseny korcsoportok szerinti megoszlása:
I. korcsoport 5 - 6. évfolyam
II. korcsoport: 7 - 8. évfolyam
III. korcsoport: középiskola 9 - 12. évfolyam

Korcsoporton belüli műfaji kategóriák:
1. kategória: szóló ének
2. kategória: kisegyüttes (maximum 3 fő)
3. kategória: énekegyüttes (5-8 fő)
A kisegyüttesek és az énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33 %-a az
alacsonyabb életkorhoz is tartozhat.
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A verseny jellege, részei:
A verseny gyakorlati jellegű. Az előadások egy helyszínen zajlanak szólóének, illetve kisegyüttes- és
énekegyüttes kategóriában. A produkciókat szakemberekből álló zsűri hallgatja meg. A zsűri a
bemutatókat követően általános értékelést tart, és korcsoportonként kiosztja a minősítéseket.
A verseny, minősítő jellegű értékelést alkalmaz, melynek keretében életkori és műfaji kategóriánként
kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítést szereznek a produkciók előadói. Ezen kívüli
sorrendet a zsűri nem állít fel.
A verseny fordulói:
1. forduló: iskolai válogató / kerületi forduló
2. forduló: fővárosi / megyei / területi verseny
3. forduló: országos döntő

A verseny anyaga:
A versenyzők csak hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek.
Javaslat a népdalcsokor összeállításához:
- vagy azonos tájegységről válogatott dalok
- vagy azonos gyűjtőtől származó dalok
- vagy saját tájegység dalai
- vagy egy témakörhöz tartozó népdalcsokor
A műsoridő egy kategóriában sem lépheti túl a 3 percet!

A kerületi versenyre nevezés módja:
A kerületi forduló kiemelt arany minősítésű produkciói juthatnak a fővárosi fordulóba.
A nevezés a kerületi ének – zene tanár, vagy a versenykoordinátora által beküldött egységes
jelentkezési lapon történik, amelyet versenyszámonknént külön-külön kell kitölteni!!!!
(mellékletben)
A nevezés megerősítéseként szükséges még az Oktatási Hivatal központi nevezési lapjának
(nevező növendékenként kitöltve) leadása a helyszínen. (mellékletben)
A nevezés módja, határideje:
Kizárólag elektronikus úton info@bartokami17.hu, tercike@gmail.com
Kapcsolattartó: Leskó-Dely Tercia 06/70/456-9506; tercike@gmail.com

A jelentkezés határideje: 2017. december 20. szerda
Nevezési díj nincs
A verseny pontos menetrendjét 2018. január 5-én, pénteken kapják az iskolák

A verseny díjazása
A verseny keretében kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítést szerezhetnek a produkciók
előadói. Ezen kívüli sorrendet a szervezők nem állítanak fel.
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Az fővárosi fordulóba jutás feltételei:
A fővárso fordulóra a kerületi fordulóból műfaji kategóriánként (szólóének, kisegyüttes és
énekegyüttes) mindhárom korcsoport kiemelt arany minősítésű produkciói juthatnak tovább. Ez
korcsoport és kategóriánként maximum 3-3-3 előadást jelent.
A fővárosi versenyre nevezés módja:
A kerületi forduló kiemelt arany minősítésű produkciói juthatnak a fővárosi fordulóba.
A nevezés a kerületi ének - zenei/művészeti vezető, vagy a versenykoordinátor szaktanácsadó által
beküldött egységes jelentkezési lapon történik. (mellékletben)
A nevezés megerősítéseként szükséges még az Oktatási Hivatal központi nevezési lapjának leadása a
helyszínen. (mellékletben)
Nevezési határidő: 2018.január 26. péntek

Sikeres felkészülést kíván a rendező iskola nevében a
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője!

Budapest; 2017. október 24.

Tóváriné Perémi Orsolya sk.
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