Tájékoztató
a 2021/2022. tanévi Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenye Képző- és iparművészeti ismeretek verseny
I. fordulójának megrendezéséről
Az I. forduló időpontja:

Az I. forduló helyszíne:
A forduló időtartama:

2022. január 31.
8.00 óra: 1. feladat - Interaktív teszt
9.00 óra: 2. feladat - Rajz vagy festés feladat
A versenyző saját iskolája
180 perc

Általános információk:
A versenyforduló feladatrészeinek megoldása egy versenynapon történik.
1. feladat: Interaktív teszt
− Időtartama: 45 perc
− Az interaktív versenyfeladat megoldásához segédeszköz nem használható.
− Az interaktív feladatok értékelését a program végzi.
2. feladat: Rajz vagy festés versenyfeladat
− Időtartama: 3×45 perc
− A feladat teljesítési idejébe nem számítanak bele a modell számára biztosított szünetek (45
perces szakaszok közötti 15 perc).
− A rajz- vagy festő feladat teljes egészében önálló munka, ezért a verseny felügyeletét kizárólag
olyan személy láthatja el, aki művészeti képzettséggel nem rendelkezik.
− A rajztermet, rajztáblákat, rajzbakokat, valamint a modell megvilágításához szükséges egyedi
világítást, továbbá a csoportonkénti 1 fő élő modellt a versenyző saját iskolájának szükséges
biztosítania.
− A rajz- vagy festés feladathoz a versenyző a saját rajzeszközeit / festőeszközeit használja.
− A feladathoz használandó papír, illetve karton mérete: A/2 (420x594 mm).
A terembeosztás kialakítását az intézmények a járványügyi helyzetre vonatkozó előírások szigorú
betartásával végezzék, kiemelt figyelmet fordítva a helyiségek gyakori szellőztetésére.
A rajz vagy festés versenyfeladat értékelése:
− A versenyhelyszínen készített rajz vagy festés versenyfeladatot - a javítási-értékelési útmutató
alapján - a vizsgatárgy versenybizottsága értékeli.
− A forduló napján, a versenyfeladat teljesítését követően az intézmény feltölti az NSZFH
versenyfelületére a versenyző által elkészített rajz, illetve festmény fotóját „pdf”
formátumban, melynek fájlmérete nem haladhatja meg a 4 MB-ot.
− A csatolandó „pdf fájl” elnevezése: a versenyző saját, a gyakorlati feladat azonosításához
és feltöltéséhez használható felhasználónév, az intézmény számára megküldésre kerül, a
gyakorlati versenyrész megkezdésekor, a teljesítendő feladattal együtt.
− A csatolandó „pdf fájl” feltöltése: az NSZFH honlapján található versenyfelületre szükséges
feltölteni a fájlt, mely elérhető az alábbi linken:

https://www.nive.hu/tanulmanyiversenyek/aszev2022/index.php

A versenyfelületre történő bejelentkezéshez az ÁSZÉV versenyre való jelentkezéskor használt
intézményi azonosítót és jelszót szükséges megadni.

