
 

 

„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni 

nem mellékes kis pedagógiai kérdés,  

hanem országépítés.” 

 (Kodály Zoltán) 

 

„Tanuld és tanítsd a jobbat!” 

ORSZÁGOS ÉNEK-ZENE TEVÉKENYSÉG VERSENY 

VÉGZŐS ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK SZÁMÁRA 

 

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar és a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános 

Iskola és Gyakorlóóvoda „Tanuld és tanítsd a jobbat!” címmel Országos Versenyt hirdet 

végzős óvodapedagógus hallgatók számára ének-zene tevékenység vezetéséből.  

A korcsoportot és a feldolgozandó anyagot minden hallgató saját maga választhatja meg.  

A főiskolai hallgatóknak jeligét kell választaniuk, ezt a jeligét fel kell tüntetni a pályázatuk 

minden oldalán. 

Az első fordulóra 3-4 oldalas tervezetet várunk a pályázóktól mellékletekkel, kottaanyaggal.  

A tervezetnek a következő elemeket kell tartalmazni:  

 Reggeli személyes „énekes beszélgetés” a csoport gyermekeivel.  

 Kis létszámú csoporttal (maximum 5-6 gyermek) történő zenei készségfejlesztés – 

szabadon választott terület – háromszor megismételve. Az egy csoporttal történő 

tevékenység nem lehet több 5-6 percnél. 

 Egy új énekes játék megtanítása játékával, jól kijátszva. 

 Egy zenehallgatási élmény nyújtása énekléssel és hangszerrel. 

 Reflexiók 



KÉRJÜK A HATÁRIDŐK PONTOS BETARTÁSÁT! 

 

2018. november 30. Nevezési lap beküldése a tanitasiverseny@gmail.com e-mail címre.  

 

2019. február 20.  A tervezetek és tanórai felvételek feltöltése. 

 

Az elkészített tevékenység - sor felvételét, mely egy szabadon választott óvodában történhet, a 

jelentkezések regisztrálását követően, elektronikus formában kell majd feltölteni, melynek 

módjáról a jelentkezések regisztrálása után adunk tájékoztatást a pályázók részére. 

 

2019. március 08. Versenyzők értesítése az 1. forduló eredményéről. 

 

2019. március 21-22-én kerül sor az országos döntőre.  

 

A Szarvason megrendezendő országos döntőbe (a 2. fordulóba) az a 4 versenyző juthat be, 

akik szakmailag, módszertanilag a legkiválóbbak, és nevelői személyiségük megfelel az 

ÓVODAPEDAGÓGUS-sal szembeni elvárásoknak. 

 

A verseny díjazása a következő kategóriák szerint történik: 

1. díj 91%-tól 100% teljesítményig; 

2. díj 81%-tól 90% teljesítményig; 

3. díj 71%-tól 80% teljesítményig; 

4. díj 61%-tól 70% teljesítményig. 

 

 

„Tanuld és tanítsd a jobbat!” 

Országos Tanítási Verseny fővédnöke: 

Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár 

 

 

Minden kedves végzős hallgatót nagy tisztelettel és szeretettel várunk! 

 

Szarvas, 2018. október 24. 

 

A „Tanuld és tanítsd a jobbat!” 

Országos Tanítási Verseny 

szervezőbizottsága 

mailto:tanitasiverseny@gmail.com

