SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK BARANYA MEGYEI SZÉPÍRÓ VERSENYE
Versenyfelhívás
A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú
Művészeti Iskola, az ANK Tehetségpont és a Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács a
2019/2020-as tanévben is meghirdeti immár nyolcadik alkalommal az SNI-s és BTM-es
Baranya megyei általános- és középiskolás tanulók számára a megyei szépíró versenyt.
Versenyünk célja a kézírás fontosságára való figyelemfelhívás, a sajátos nevelési igényű
gyermekek pozitív megerősítése.
A verseny résztvevői: az intézmények SNI-s és BTM-es tanulói.
A feladat: megadott mintaszöveg másolása max. 60 perc alatt. Minden tanuló a saját
osztályfokának megfelelően vonalazott A4-es lapra ír. Az 5. kategóriások sima lapon
dolgoznak, de használhatnak sorvezetőt. Egyformán értékes a dőlt- és az álló írás, valamint a
már kialakult egyéni írásmód is. Nyomtatott és folyóírás egyformán elfogadott.
Feltétel:
- az összes betű írásának ismerete;
- az SNI vagy BTM igazolásának megléte, amit a megyei döntőre benevezett tanulók
esetében az intézményvezetőknek igazolniuk kell.
A kategóriák:
I. kategória: általános iskola 1.-2. osztály
II. kategória: általános iskola 3.-4. osztály
III. kategória: általános iskola 5.-6. osztály
IV. kategória: általános iskola 7.-8. osztály
V. kategória: gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák 9.-12. osztály.
Kérjük, hogy a versenyen indulni szándékozó iskolák (iskola alatt itt intézményegységet,
tagintézményt értünk, nem iskola központot) válasszák ki kategóriánként (például
háziverseny megrendezésével) a legjobb tanulójukat (tehát kategóriánként 1 főt), és a
tájékoztató e-mailből, illetve a http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/ címről elérhető online
felületen nevezzék be őket!
Nevezési határidő: 2020. január 31.
Amennyiben a nevezési időszak lezárulta után úgy látjuk, hogy további jelentkezőket is tudunk
fogadni, lehetővé tesszük elsősorban nagyobb iskolák számára kategóriánként még egy
tanuló benevezését. A háziverseny megrendezéséhez segítségképpen mellékelten elküldjük
a szokásos füzetlap mintákat és néhány korábbi szöveget, ezek használata természetesen
nem kötelező.
A megyei döntőt várhatóan 2020. február 28-án rendezzük, a további részletekről a
benevezett iskolákat február közepéig e-mailben értesítjük.
Pécs, 2019. december 2.
Pintér László
ANK Tehetségpont
A versennyel kapcsolatos információk elérhetők intézményünk honlapján
(www.educentrum.hu) is. Innen letölthetőek a korábbi évek feladatai és az egyes
korcsoportok füzetlapmintái is. Felmerülő kérdéseik a tehetsegpont@educentrum.hu címen
e-mail címen várjuk.

