
 
 

FELHÍVÁS 

24. felmenő rendszerű Országos Csecsemő és – Kisdedgondozási 

Verseny  

A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt meghirdeti 2019. évi 24. Országos 

Csecsemő- és Kisdedgondozási Versenyét. A felmenő rendszerű versenynek az a legfontosabb célja, 

hogy akár a családotokban, akár önkéntesként felkészülhessetek. Mert eljöhet az a nap, amikor 

váratlanul arra ébredtek, hogy babák harapdálják az orrotokat! Ha a babák nem is a ti gyermekeitek 

lesznek először, azon a napon mégis össze kell majd szednetek minden elméleti tudásotokat és 

gyakorlati ismereteteket, hogy állni tudjátok a sarat! A versenytapasztalat persze akkor is jól jön 

majd, amikor anyukaként, vagy apukaként vár rátok sok-sok ilyen orrharapós reggel.   

A verseny célja: 

A gyermekek és fiatalok – csecsemő-, és kisdedgondozási - elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek 

fejlesztése, a résztvevők szülői szerepre való felkészítése. 

Kik nevezhetnek? 

A verseny két kategóriában kerül megrendezésre:  

- ÁLTALÁNOS ISKOLAI (GYERMEK) KATEGÓRIA, a mindenkori iskolarendszernek megfelelő 
általános iskolai korosztály 4-8. évfolyamig. 
 

- KÖZÉPISKOLAI (IFJÚSÁGI) KATEGÓRIA, a mindenkori iskolarendszernek megfelelő középiskolai 
korosztály 9-13. évfolyamig.  

 

A csapat 3 főből (és legfeljebb 1 fő póttagból) állhat, melyből egy fő csapatkapitány. 
 

Javaslat a verseny szervezésére: 

Javasoljuk, hogy a verseny 3 (területi, megyei, illetve országos döntő) fordulóból álljon. 

A kategóriánként első helyen végzett csapat jusson tovább a következő fordulóba. 

A verseny szakmai anyaga: 

Csecsemő-, kisdedgondozás, gyermeknevelés - Csecsemőgondozási tanfolyamok számára; 

Szerkesztette: Csordás Ágnes; Magyar Vöröskereszt 2018 (4. átdolgozott kiadás) 

A témához kapcsolódó aktuális (napi) hírek figyelése, információk összegyűjtése. 



Területi és megyei fordulók, országos döntő javasolt időbeli ütemezése: 

-          Területi és megyei fordulók 2019. április végéig 

-          Országos döntő (általános- és középiskolai kategória egy időben) 2019. június 1. 

Az országos döntőbe, megyénként és kategóriánként, egy-egy csapat juthat be. 

Díjak: 

Az országos döntőn kategóriánként az I-III. helyezett  (tárgy) jutalomban részesül. 

Hol és hogyan lehet jelentkezni, további információt kapni? 

A Magyar Vöröskereszt területi-megyei szervezetei a helyi versenyeket saját terveiknek megfelelően 

hirdetik, szervezik meg és bonyolítják le. 

Az országos döntőre való jelentkezés időterve: 

- a mellékelt adatlapon a megyei szervezetektől nevezés (szándéknyilatkozat) megküldése a 

Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének 2019. május 17-ig, 

- szándék megerősítése, információs lap és szolgáltatási táblázat megküldése Csongrád Megyei 

Szervezet részére áprilisban (a pontos időpontot a későbbiekben jelezzük) 

- helyszíni nevezési lap kitöltése 2019. június 1-én, a regisztráció alkalmával. 

A versennyel kapcsolatos információkról érdeklődni a MVK Csongrád Megyei Szervezeténél lehet.  

 

A versenysorozathoz eredményes felkészülést és sikeres részvételt kívánunk! 


