ORSZÁGOS TÁRGYTERVEZŐ- ÉS ALKOTÓ VERSENY
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS FIATALOK SZÁMÁRA
A 2017-18 ÉVI VERSENY TÉMAKÖRE: A CIPŐ, AMI A LÁBADON LEHETNE!
A verseny célja: A vizuális-téri kifejezésben tehetséges és felkészült tanulók tervezői, tárgyalkotói és
kommunikációs képességének megismerése az általa beküldött pályamunka, és az országos döntőben készített alkotás bemutatása kapcsán.
Életkori korcsoportok:
I. korcsoport: 2007.május 31. és 2009. június 1-je között,
II. korcsoport: 2005. május 31. és 2007.június 1-je között,
III. korcsoport:2003. május 31. és 2005. június 1-je között,
IV. korcsoport: 1999. május 31. és 2003. június 1-je között,
V. korcsoport: 1994. május 31-e és 1999. június 1-je között született tanulók.

A verseny fordulói, a fordulók jellege:
Elődöntő (első elődöntő, második elődöntő) pályázati jellegű.
Országos döntő gyakorlati verseny, helyszíni szóbeli bemutatóval kiegészítve.
Az első elődöntő témája: „A CIPŐ, AMIRŐL ÁLMODNI SEM MERTÉL EDDIG!”
Feladat: Egy különleges, szokatlan cipő tervezése és kivitelezése.
Készülhetnek cipők például adott foglalkozású, életkorú, érdeklődésű emberek számára is. Az elkészített modell hordhatósága nem feltétel, de az eredeti funkció csak módosulhat, meg nem szűnhet. A
cipők átalakítása, újragondolása több szempontból történhet, például a művészettörténeti korszakok,
területek, alkotók, művek stílusjegyeinek felhasználásával, különböző gépek, szerkezetek, járművek,
épületek formai elemeinek átértelmezésével, de megvalósulhat személyes, irodalmi vagy filmes élmények asszociációjával is.
Elvárás: A megtervezett és kivitelezett cipő legyen eredeti, ötletes, ízléses, gondosan kivitelezett.
A beküldendő anyag a pályamunka dokumentációja.
A pályamunkák beküldési határideje az első elődöntőre: 2017. december 20.
A pályázók kiértesítése: A pályamunkák értékelése után a 2. elődöntőbe jutók névsoráról a nevező intézmények 2018. január 12-ig kapnak értesítést.
A második elődöntő témája: „AZ ÖRDÖG A RÉSZLETEKBEN LAKIK!”
Feladat: Kiegészítő tervezés és kivitelezés.
Egy különleges, szokatlan öltözék kiegészítő tervezése és kivitelezése az első fordulóban elkészített
cipő, forma- és látványvilágához igazodva. Lehet az sál, kendő, ékszer, táska, fejdísz vagy egyéb kellék, amely a cipővel harmonizál.
Elvárás: Az adott öltözék kiegészítő vigye tovább a cipőnél már kigondolt vizuális formavilágot, de ne
csak illeszkedjen hozzá, hanem tegyen is hozzá újabb elemeket.
A pályamunkák beküldési határideje (az 1. fordulóból történő továbbjutás esetén) a második elődöntőre: 2018. február 26.
A pályázók kiértesítése: A pályamunkák értékelése után a döntőbe jutók névsoráról a nevező intézmények 2018. április 13-ig kapnak értesítést.

MINDKÉT elődöntőnél a beküldött pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
A feladatmegoldás dokumentumainak (portfóliójának) beküldése, mely 1-3 oldal terjedelemben tartalmazza:
- az alkotás célcsoportját
- a feladat megoldásának inspirációs forrásait (anyag és információgyűjtés)
- a megoldással kapcsolatos kísérletek leírását
- a felhasznált anyagok bemutatását
- a tervezési, tárgykészítési módszer, az anyagformálás és eszközhasználat leírását
- az elődöntő pályázati anyagához fűzött reflexiót, önértékelést.
A pályamunka beküldésének módja: A portfólió hátoldalán csak a tanuló által választott jeligét, és a
tanuló korcsoportját kell feltüntetni.
A küldemény tartalmazza:
- a pályamunkákat (a tanuló jeligéjével és korcsoportjával)
- a nevezési lapokat egy lezárt borítékban.
A pályamunkák értékelésének szempontjai:
- gyűjtőmunka gazdagsága
- tervezői megoldások eredetisége
- az anyag- vagy formakísérlet kreatív megnyilvánulása
- a rész megoldások követhetősége
- a munkafolyamatok dokumentációjának gazdagsága
- a kivitelezett terv, az írásos és képi megjelenítés igényessége
- a portfólió áttekinthetősége
- az összegzés átgondoltsága, a tapasztalatok, tanulságok közreadásának módja.
A döntő témája: „IDEJE, HOGY A SARKADRA ÁLLJ!”
Nemcsak azért, mert cipőt terveztél, hanem hogy beindítsd a saját mini vállalkozásod!
Feladat: Tervezz meg a mini vállalkozásod reklámját, vagy azt a mini eladóteret, ahol elkezdheted a
saját alkotásaid árusítását! A terméked PR anyagát, az árusítás helyét bemutathatod pl. weboldal
vagy makett segítségével is.
A döntő célja: A tanulók egyedi tervezői, alkotói valamint PR képességének megismerése, fejlesztése.
A döntő tervezett időpontja: 2018. június 1-2. (vagy 8-9.)
A feladatok megoldására fordítható idő: A gyakorlati feladat megoldására szánt idő 3 óra, bemutató
a döntős csoportnak összesen 2 óra
A döntőben készített gyakorlati feladat és a bemutató értékelésének szempontjai:
- a feladat értelmezése, problémaérzékenység
- ismeretalkalmazási, élményhasznosítási képesség
- eredetiség, jó asszociációs készség
- kockázatvállalás, helyes döntés, autonómia
- vizuális megjelenítés, vizuális közlés
- gyakorlati alkalmazhatóság
- meggyőző erő az elkészült termék bemutatása, elfogadtatása kapcsán.
A verseny helyszíne: Badacsonytomaj, Kert út 8. sz.
Díjazás: emléklap, oklevél, tárgyjutalom, illetve a legkiválóbban teljesítők ingyenes alkotótábori részvételre kapnak lehetőséget.
A verseny megrendezésével célunk: Az iskolánk által hagyománnyá tett, sikeres, országos
tárgytervező és tárgyalkotó verseny rendszerének folytatása, olyan valós funkciójú tárgyak
létrehozására irányuló megmérettetés, amely a társművészetek segítségével előhívott ismeret és
tudás felhasználásával lehetővé teszi a problémamegoldó képesség, a kreativitás, a tervezői és
kivitelezői képességek komplex megmutatkozását, fejlődését, a kortárs csoportok együtt
versenyeztetése kapcsán a reális önértékelést.

NEVEZÉSI LAP

A CIPŐ, AMI A LÁBADON LEHETNE!
ORSZÁGOS TÁRGYTERVEZŐ- ÉS ALKOTÓ VERSENY
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁS FIATALOK SZÁMÁRA

A versenyző neve:
Tanulói OM azonosítója:
Születési ideje (év, hó, nap):
Korcsoportja:
Felkészítő tanár neve:
Jelige:

A nevező iskola neve:
OM azonosítója:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail:
A kísérő tanár neve, elérhetősége:

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.
Dátum:
………………………………………….
felkészítő tanár

……………………………………
P.H.

igazgató

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni!
Az 1. forduló beküldési határideje: 2017. december 20.
Cím: Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. sz.

