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VERSENYKIÍRÁS
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által támogatott
Fővárosi komplex rajzverseny 1. és 2. kategória 1-12. évfolyam
2022/2023. tanév

A versenyre jelentkezhetnek a fővárosi, valamint a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
feladatellátási körzetéhez tartozó köznevelési intézmények - vizuális kultúra területen - általános
tantervű osztályainak tanulói.
A verseny kategóriái
Az 1. és 2. kategória korcsoportjai
1) az első korcsoportba az első és a második évfolyamos tanulók tartoznak;
2) a második korcsoportba a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók tartoznak;
3) a harmadik korcsoportba az ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók tartoznak;
4) 4) a negyedik korcsoportba a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók tartoznak;
5) az ötödik korcsoportba a kilencedik és tizedik évfolyamos tanulók tartoznak;
6) a hatodik korcsoportba a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tanulók
tartoznak.
A verseny jellege, részei:
A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemeket is tartalmaz. A versenyzők az
elődöntőre meghatározott paraméterekkel rendelkező pályamunkával neveznek be, melynek kedvező
elbírálása után vehetnek részt a helyszíni fordulókon, ahol már ellenőrzött körülmények között
oldanak meg gyakorlati feladatokat. A versenykiírásban (A fordulók feladattípusainak rövid
ismertetése) tájékoztató jelleggel megadott feladatokhoz a kiírás közzétételével egyidejűleg pontos
feladatleírásokat és egyéb, ezekhez kapcsolódó segédleteket teszünk közzé honlapunkon.
(http://rajz.fazekas.hu)
A verseny fordulói:
I.

Válogatóversenyek

A válogatóversenyek időpontját, jelen kiíráshoz illeszkedő tematikáját és feltételrendszerét a
szaktárgyi munkaközösségek, a tankerületi koordinátorok, az Iskolai válogató esetén a szaktanárok
határozzák meg.
a) Tankerületi válogató
Cím: 1088 Budapest, Vas utca 8.
Tel: + 36 1 374 2161 • E-mail: pokbudapest@oh.gov.hu

b) Iskolai válogató
c) Önálló (független) nevezések
II.

Fővárosi döntő

a) Elődöntő (fővárosi döntőre beérkező pályázati anyagok elbírálása)
Az online beküldött benevezési pályamunkákat szakmai bírálóbizottság értékeli és kiválasztja azokat
a versenyzőket, akik lehetőséget kapnak a fővárosi döntőn való részvételre. Az elődöntő zsűrijének
nincs rálátása a tankerületi versenyek/iskolai válogatók helyezéseire, következésképp azok
eredményei a továbbjutás szempontjából nem relevánsak. A zsűri döntése a verseny honlapján kerül
közzétételre.
b) Döntő
Az elődöntőn sikeres versenyzők egyénileg készítik el versenymunkájukat a versenykiírásban
meghatározott időpontban és időkeretben. A fővárosi döntő helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Horváth Mihály tér 8.
A tanulók a fővárosi döntőn való részvételének feltétele a megfelelően kitöltött, hitelesített és
aláírásokkal ellátott, az Oktatási Hivatal nevezési lapjának leadása, amit a TehetségKapu honlapról
lehet letölteni (tehetsegkapu.hu), és a verseny helyszínén, a teremfelügyelő tanárnál kell leadni. A
versenykiírás kizárja a döntőbe jutott versenyző helyettesítését, illetőleg cseréjének lehetőségét.
A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom
A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a vizuális kultúrához kötődnek.
Tömegkommunikáció
A 2022/23-es tanévi verseny a vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek
egy része gyakorlati jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a
vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív, átgondolt használatának minőségéhez kötődik.
A problémafelvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok évről-évre változnak, ezért a
felkészülést segítő speciális szakirodalmak, ajánlások a verseny honlapján kerülnek közzétételre. Itt
kívánjuk felhívni a verseny iránt érdeklődő Kollégák figyelmét 2022. november 12-én, a Budapesti
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium dísztermében/online módon megrendezésre
kerülő VIMM (Vizuális Mesterpedagógus Műhely) foglalkozásra, melynek központi témája a
Fővárosi Rajzverseny lesz.
A fordulók feladat típusainak rövid ismertetése
Elődöntő
Az alábbiakban tájékoztatási céllal megadott feladat-ismertetésekhez a versenykiírás közzétételével
egyidejűleg pontos leírásokat és a későbbiekben egyéb, ezekhez kapcsolódó, a feldolgozást segítő
online tartalmakat teszünk közzé honlapunkon: http://rajz.fazekas.hu/
1. korcsoport
„Illusztráció”
Kisgyerekeknek szóló, nyomtatott tartalmak befogadását és értelmezését segítő, kiegészítő ábra
készítése megadott források alapján.
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2. korcsoport
„Plakát I.”
Olyan hirdetmény készítése, mely fiktív/valós megrendelő (pl.: vállalat, szervezet, magánszemély)
fontos, közérdekű információt tartalmazó, rövid üzenetét vizuálisan jeleníti meg, grafikai és
tipográfiai elemek felhasználásával. (Ajánlott témakörök: játékgyár, olvasás, a jövő – környezetbarát
– közlekedése)
3. korcsoport
„Plakát II.”
Olyan hirdetmény készítése, mely helyi/globális (pl.: környezetvédelmi, szociális, életmód)
problémára reflektál, ill. hívja fel a figyelmet grafikai és tipográfiai elemek felhasználásával. (Ajánlott
témakörök: a Balaton kékalgásodása; az invazív fajok elterjedése, amely ökológiai problémákkal
társul; az „okos eszközök” túlzó használata ; a mesterséges intelligencia veszélyei)
4. korcsoport
„Nemzedékek”
Mozgó- és állóképek felhasználásával alkosson egy rövid riportfilmet, melyben idősebb családtagja
(Szülő, Nagyszülő, Dédszülő) életének meghatározó időszakát elevenítik fel/dokumentálják interjúhelyzetben.
5. korcsoport
„Spot”
Készítsen olyan, a TV spothoz hasonló, de a különféle social média felületeken is bemutatható,
szabályozott időtartamú és tartalmilag nem kifogásolható reklámfilmet/program- vagy műsorajánlót
mely Iskoláját népszerűsíti, esetleg egyik – marketing szempontjából vonzó – rendezvényét mutatja
be.
6. korcsoport
„Spot II”
Készítsen olyan, olyan, a TV spothoz hasonló, de a különféle social média felületeken is bemutatható,
szabályozott időtartamú és tartalmilag nem kifogásolható műsorajánlót, amely valóságos eseményen
történő részvételhez csinál kedvet –előzetesként/beharangozóként (pl.: megrendezett kiállítás, koncert,
film- vagy könyvbemutató, stb,).
Az elődöntőn továbbjutó versenyzőknek pályamunkáikat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. A
pályázati munkák/benevezési munkák e célra alkalmas mappában, vagy adathordozón (pl: pendrive)
kerülnek beadásra. A mappa/adathordozó felületén, valamint a pályamunkák hátoldalán fel kell
tüntetni a regisztráció során használt fájlnevet. Más, a versenyző beazonosítására alkalmas adat
feltüntetése tilos.
Döntő, helyszíni feladat
A döntőbe továbbjutott versenyzők feladatukat a helyszínen ismerik meg. Ez a kiírás szellemiségéhez
illeszkedő, abból következő feladat lesz.

A fővárosi döntőben részt vevő versenyzők teljesítményének értékelése:
A zsűri a helyszínen készült alkotást értékeli és évfolyamonként határozza meg a sorrendet.
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A nevezés módja, határideje, regisztrációs űrlap
A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele: a hitelesített, Oktatási Hivatal által
közzétett Nevezési lap, Felhasználási engedély és Hozzájáruló nyilatkozat bemutatása, valamint a
regisztrációs űrlap feltételeinek elfogadása és kitöltése. A Nevezési lap a Felhasználási engedély és a
Hozzájáruló nyilatkozat, a regisztrációs felületről, illetve a www.tehetsegkapu.hu oldalról tölthető le.
A regisztrációs űrlapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok töltik ki, ezután külön levélben,
csatolmányként küldik be/töltik fel a versenyző pályamunkáiról készített – az alkotások megismerését
segítő, azokat jól bemutató – fotókat, illetőleg magukat a pályaműveket.
A csatolt képek a következő technikai paramétereknek feleljenek meg:
●
●
●

a fotók oldalainak mérete egyik irányban sem haladhatja meg a 2000 pixelt
legalább 72 dpi felbontású legyen
fájlformátuma JPG, HQ minőség (minimális tömörítés)

A csatolt pályaművek (kisfilmek, animációk) a következő technikai paramétereknek feleljenek
meg: ● a kisfilmek, animációk játékidejét a feladatleírások tartalmazzák
● fájlformátuma mp4
●
●

javasolt felbontás és képarány - 16:9 - 720p (1280x720 pixel)
tájolása vízszintes

A pályamunkákat bemutató képeket, ill. a pályaműveket megfelelő fájlnévvel kell ellátni az alábbi
módon:
●
●

a versenyző oktatási azonosító száma;
ha több felvételt (álló- és/vagy mozgókép) kíván a felkészítő tanár beküldeni, akkor oktatási
azonosító szám + sorszám
● példa a helyes fájlnév létrehozására: 12345678901_01, 12345678901_02, stb.
A megadott paraméterektől történő eltérések formai hibának minősülnek, és a pályázati cselekmény
visszautasítását/érvénytelenségét eredményezhetik!
A pályamunkák műtárgyfotóinak, ill. a kisfilmek, animációk feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com
A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje Az elődöntőn eredményesen szereplő,
döntőbe továbbjutott versenyzők oktatási azonosító számát 2023. március 3-án tesszük közzé a
verseny honlapján, a http://rajz.fazekas.hu URL-címen.
A verseny díjai

A verseny 1-3 helyezettje a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Díjátadó ünnepségén oklevélben
részesül. A zsűri az életkori sajátosságokra tekintettel korcsoportonként értékeli a versenyzők
teljesítményét. Az oklevél mellett az 1-3. helyezett versenyzők jutalomban is részesülnek.
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A verseny ütemterve:
Határidő
2022. november 12.
2023. január 23.
2023. február 11.
2023. február 25.

Feladat
Verseny-előkészítő
foglalkozás
(VIMM)
regisztrációs felület megnyitása
nevezési
munkák
feltöltésének határideje:
elődöntő zsűri

Felelős
szakmai felelős
Budapesti Pedagógiai Oktatási
Központ
felkészítő tanár
Budapesti Pedagógiai Oktatási
Központ és szakmai felelős
Budapesti Pedagógiai Oktatási
Központ és szakmai felelős

2023. március 3.

nevezési munkákkal kapcsolatos
döntés közzététele:

2023. március 18.
2023. március 25.
2023. április 1.
2023. április 15.
2023. április 22.
2023. április 29.

11 – 12. évfolyam döntő
9 – 10. évfolyam döntő
7 – 8. évfolyam döntő
5 – 6. évfolyam döntő
3 – 4. évfolyam döntő
1 – 2. évfolyam döntő
Eredmények közzététele: a
Tehetségkapu.hu felületen és
Budapesti Fazekas Mihály
Általános Iskola és Gimnázium
honlapján

Budapesti Fazekas
Mihály
Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium

2023. május 13 9:00-12:00ig.

benevezési munkák visszaadásának
tervezett időpontja

tervezett időpont 2023.
május 25.

központi díjátadó ünnepség

Budapesti Fazekas
Mihály
Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
Budapesti Pedagógiai Oktatási
Központ

Budapesti Pedagógiai Oktatási
Központ és Budapesti Fazekas
Mihály Általános Iskola és
Gimnázium

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége
Szakmai vezető: Garamvölgyi Béla
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
E-mail: rajz.fazekas@gmail.com
Telefon: +36-1/210-1030 / 226
Kapcsolattartó: Tóth Irén versenyszervező
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8. E-mail: toth.iren@oh.gov.hu vagy
Versenyek.POKBudapest@oh.gov.hu Tel: +36-1/374-2142

Budapest, 2022. október 05.
Dugasz János
osztályvezető
Oktatási Hivatal
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
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