PROPOZÍCIÓK
JAVASLATOK
általános iskolás versenyek
a zeneoktatás tárgyában
"Hnúšťanský akkord 2019/2020"
A "Hnúšťanský akkord" verseny az Általános Művészeti Iskola első osztályú tanulóinak
tudásvizsgája, országos kompetenciával a zenei oktatás területén.
A bemondó a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és
Sportminisztériuma, a Hnúšťa Általános Művészeti Iskola szervezője és a Hnúšťa Önkormányzati
Hivatal nemzeti és nemzetközi fordulójának szervezője.
A verseny az általános iskolás tanulók elméleti és kreatív ismereteire összpontosít, azzal
a céllal, hogy mélyebb kapcsolatot hozzon létre ezzel a témával, valamint hogy növelje a zenei
oktatás ismereteit.
A versenyt évente rendezik meg, és kategóriákra és körökre oszthatók, amelyek a
következők:
A kategória - az általános iskola általános iskolájának első szakaszának első, második, és harmadik
évben tanuló diákok (legfeljebb tanulói korú).
B kategória - az általános iskola első szakaszának első felében tanuló diákok és az általános iskola
első szakaszának második felében első évben tanulók (legfeljebb 13 éves tanuló kora a folyó év 1.
októberéig)
C kategória - az általános iskola általános iskola első szakaszának második szakaszának 2. és 3.
évfolyamának tanulói (a tanuló életkora legfeljebb 15 év és a folyó év 1. októbere)
A verseny menete:
Iskolai fordulók - az osztálytanárok által kiválasztott személyek - a kiválasztást az adott tanév
október végéig végzik, az iskolaszövetkezetek tagjainak nevét közlik a régió illetékes kerületi
hivatalával (oktatási osztály - szakmai és módszertani tevékenységek osztálya); Gabriele Füssyová
a Hnúšťa Általános Művészeti Iskolából írásban.
A kerületi fordulók - az egyes általános iskolák 3 tagú csapatainak 2019. december 20-ig tartanak. Csak az 1. helyre helyezett csapatok lépnek tovább a regionális
fordulóba.
A körzeti forduló eredményeiről beszámolják a régió székhelyén működő illetékes körzeti
hivataloknak (Oktatási Minisztérium - Szakmai és Módszertani Tevékenységek Tanszéke) és az
Mgr-nek. Gabriele Füssyová a Hnúšťa Általános Művészeti Iskolából írásban.
A regionális körökre - a körzeti körök nyertes csapataire - 2020. február 21-ig kerül sor, az
eredményeket és a csapattagok nevét a régió székhelyén működő illetékes körzeti hivatalokon
(Oktatási Minisztérium - Szakmai és Módszertani Tevékenységek Tanszék) és az Mgr-nél közlik.
Gabriele Füssyová a Hnúšťa Általános Művészeti Iskolából írásban.
Nemzeti forduló - a regionális fordulók nyertes csapatainak (nem való részvétel esetén a 2.
helyezett csapat tovább
halad) - 2020. március 15–17-én kerül sor Hnúšťán.
Nemzetközi forduló - a nemzeti fordulók nyertes csapatainak - 2020. április 19-21-án kerülnek sor
Hnúšťa-ban
A versenyterületek 4 területre összpontosítanak:
- skálák, intervallumok, akkordok
- hangszerek, a zene története
- kreativitás és készség az általános iskolásokban
- zenei alkotások előnézete

A verseny egy kör, a győztes az a csapat, aki a legtöbb pontot szerezte. A csapatok 3
diákból álló csoportból állnak, akik különféle hangszerekkel (zongora, hegedű, harmonika, gitár,
fuvola stb.) játszanak a zeneiskolában.
Minden kategóriában csak egy csapat vehet részt a versenyen. "Dr.h.c. Ján Valach “- a Hnúšťa
őslakosa (egy szervész, karmester és zeneszerző, aki Belgiumban él) és a nemzeti és nemzetközi
forduló első helyezettjében lévő csapatok és tanáraik díjakat kapnak.
A kérdéseket egységesen dolgozták ki kerületi, regionális, nemzeti és nemzetközi fordulókra. A
csapat kialakítása és a csapattagok iskolai kerékpárokra való
jogosultságát ellenőrző kérdések a HN tanárok felelőssége. A versenyen részt vevő iskolák a
kerületi fordulóra kérdéseket tehetnek fel a szeptember végén a www.zushnusta.sk oldalon. A
körzeti fordulókat (mondatokat, nyolcutas jelzéseket, demonstrációkat stb.) Kérésre megküldik a
részt vevő iskoláknak. A regionális, nemzeti és nemzetközi fordulókra vonatkozó kérdéseket nem
teszik közzé, csak a szakértői zsűri elnöke kapja meg őket. Mindegyik területen a válaszokat
pontozza. A pontokat a helyesen válaszolt válasz alapján adják meg. Az életkorra vonatkozó
kérdések megfelelőek, és igazodnak az életkorhoz és a tantervhez.
Az áramköri kérdések egy része a regionális kerékpárokon és az országos kerékpárokon, az ún.
bónusz kérdések, amelyek Ján Valach személyiségére irányulnak, és válaszuk kötelező a
versenytársak számára.
A szakértői bizottságok elnökből és 4 tagból állnak. A szakértői bizottságok tagjait zenetanárok és
az oktatás területén az államigazgatás képviselői választják ki. Kinevezése az 1. cikk
szervezeti szabályainak megfelelően történik. 4.
A szlovákiai általános iskolai tanulók zenével kapcsolatos versenyének célja a "Hnúšťanský
akkord" zenei óra, amely szórakoztató módon tesztelheti a hallgatók ismereteit az elméleti
felkészülés területén, amely az általános
művészeti iskolákban az oktatás szerves része. A verseny szórakoztató formája titkárok, kiegészítők,
rejtvények stb.
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