Versenyfelhívás
Területi komplex történelmi emlékverseny a Reformáció 500. évfordulójának
tiszteletére
A verseny meghirdetője: Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A verseny célja: a tehetséggondozás. A verseny keretei között lehetőséget biztosítunk arra, hogy a
tehetséges diákok átfogó ismereteket szerezzenek a reformáció koráról. A tudásmélyítés mellett a
készségek és képességek fejlesztése is kiemelt jelentőségű. A verseny során a diákoknak lehetőségük
nyílik az ismeretszerzésre elsődleges források segítségével, a térben és időben való tájékozódás
képességének tökéletesítésére, a szaknyelv megfelelő használatának gyakorlásra, kommunikációs
képességeik fejlesztésére, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakítására. A verseny
tantárgyközisége hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók széleskörűen tanulmányozhassák a kora újkor
történeti korszakát. A verseny során szerzett tapasztalatok és élmények elősegítik a nemzeti és európai
identitástudat erősítését ugyanakkor az esemény méltó módon kíván tisztelegni a reformáció emléke
előtt is.
Jelentkezés és részvétel feltételei: A versenyen a Zsámbéki-medencében és közvetlen környezetében
tanuló diákok vehetnek részt. A verseny egyéni verseny. A versenyre jelentkezhetnek a történelem
iránt érdeklődő 6.-7.-8. évfolyamos tehetséges tanulók; iskolánként maximum 4-6 fő. A versenyfelhívás
és
a
jelentkezési
lap
az
iskola
honlapjáról
is
letölthető.
http://iskola.herceghalom.hu/index.php?module=news&fname=tortenelemverseny
A nevezés módja és határideje: A versenyre nevezni elektronikusan (e-mail) lehet az
iskola@herceghalom.hu címre küldött nevezési lapon. Az e-mail tárgyában kérjük
feltüntetni:„reformáció 500 nevezés”.
A nevezés határideje: 2017. október 2. Nevezési díj nincs.
Fordulók:
A verseny 3 fordulóból áll. A diákok az első két fordulóban egy- egy feladatlapot oldanak meg.
Az első forduló feladatlapja a főbb történelmi események és összefüggések ismeretét ellenőrzi. A
második forduló fő jellemzője a tantárgyköziség. A különböző tantárgyak (matematika, irodalom,
ének-zene, informatika, fizika, kémia) egy-egy feladattal kapcsolódnak a reformáció tematikájához. Ez
lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok több nézőpontból ismerjék meg a korszak történéseit. A
harmadik forduló –ami egyben a verseny döntője is –szóbeli forduló, amely során a diákok előre
meghatározott témakört tetszőlegesen formában dolgoznak fel, (IKT eszközök alkalmazásával vagy
egyéb kreatív módon) és azt egy zsűri előtt tíz-tizenkét perces időkeretben előadják.
A verseny ütemezése:
Az 1. forduló menete
Az első forduló feladatainak e-mailben történő kiküldése: 2017.október 2.
Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A diákok a feladatokat önálló
munkában oldják meg. A feladatlapokat a versenyt meghirdető iskola szaktanárai értékelik.
Az első forduló feladatlapjainak postára adása: 2017. október 16. (Cím: 2053 Herceghalom Gesztenyés
út 15.)

Az 2. forduló menete
A második forduló feladatainak e-mailben történő kiküldése: 2017. október 16.
Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A diákok a feladatokat önálló
munkában oldják meg. Az első fordulóhoz hasonlóan, a feladatlapokat a versenyt meghirdető iskola
szaktanárai értékelik.
A második forduló feladatlapjainak postára adása: 2017.november 6.
Az 3. forduló (döntő) menete
A tájékoztatás a verseny szóbeli fordulójáról: 2017. november 13. (Döntőbe jutott diákok névsora,
szóbeli forduló témakörei).
A reformációs emlékverseny tervezett szóbeli fordulója és az ünnepélyes eredményhirdetés: 2017.
november 28.
A döntő helyszíne: Herceghalom Községi Könyvtár (2053 Herceghalom Gesztenyés út 15.) A szóbeli
döntőn az első két fordulóban legjobb teljesítményt nyújtó 10-12 diák vehet részt, akiket a versenyt
szervező iskola értesít.
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
Reformáció Európában és Magyarországon
Az 1. fordulóra: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, 500 éve reformáció című könyv
1. Horváth Péter, Hámori Péter: Történelem 6. az általános iskolások számára Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet, Bp. 2014 (NT-11675/1) II. fejezet (47.-50. old) és az III. fejezet (84-87. old.)
2. Borhegyi Péter, Kojanitz László, Nagy Lajos, Sólyom Márk, Tarnóczai Géza: Történelem 6.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2017 (FI-504010601/1) II. fejezet (48-52. old) és az III.
fejezet (92-94.old)
3. Faggyas Sándor, Korányi András: 500 éve reformáció Elérhető a Magyar Evangélikus Digitális
Tár (MEDiT) oldalán, letölthető az alábbi linkről: http://reformacio2017.hu/wpcontent/uploads/2016/05/Reformacio_500_small.pdf

2. forduló: a tantárgyközi feladatokhoz kapcsolódó segédanyagok a második forduló időpontjában az
iskola honlapjáról (http://iskola.herceghalom.hu/) lesznek letölthetőek.
3. forduló: A szóbeli témakörök és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok 2017.november13.-tól az
iskola honlapjáról (http://iskola.herceghalom.hu/) lesznek letölthetőek.
Díjazás: A szóbeli döntőn résztvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek
A szervezők elérhetősége: Nagy Lajos, Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Herceghalom 2053 Gesztenyés út 15. Tel: 06-23-319-228, 06-20-524-3074, 06-70-262-25-45,
iskola@herceghalom.hu, mr.lajosnagy@gmail.com

