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A nagyhatalmak koncertje
A Szent Szövetség kora Európában (1814-1848)
középiskolás történelem verseny

VERSENYFELHÍVÁS
A verseny meghirdetője és rendezője:
Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete, Történelemtudományi
Doktori Iskolája, valamint a Történész Team
A verseny célja:
Célunk a 14-18 év közötti tanulók történelem iránti érdeklődésének felkeltése, a tehetséges
tanulók fejlesztése, képességeik kibontakozásának segítése.
Oktatási céljaink a történelem, a társadalomismeret, az állampolgári ismeretek tantárgy
követelményeinek megfelelően az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai, és
művelődéstörténeti ismeretek bővítése.
Képzési céljaink az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a
problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, az
eseményeket alakító tényezők (okok, következmények, összefüggések) felismerésének, az
önálló ismeretszerzés és tanulás képességének segítése. A verseny írásbeli és szóbeli fordulói
során az informatikai és kommunikációs technikai eszközök aktív használatával fejlődik a
tanulók digitális kompetenciája.
A nemzeti identitás erősítése szempontjából lényegesnek tartjuk a honismeret, a helytörténet
minél nagyobb mértékű felhasználását és elmélyítését.

Téma: A Szent Szövetség kora Európában (1814–1848)
A jelentkezés feltételei:
A gimnáziumok és szakközépiskolák 10-12. évfolyamaiból szerveződött 3 fős csapatokat
várunk, de vegyes évfolyamokból alakult csapatok is jelentkezhetnek.
A jelentkezés során meg kell adni az iskola pontos nevét, címét, a csapat nevét, a csapattagok
nevét és osztályát, a felkészítő tanárok nevét, e-mail címét.
A nevezés és a részvétel feltételei:
A versenyre jelentkező csapatnak postai úton vagy elektronikusan kell beküldenie a honlapról
(http://tortenelemverseny.ektf.hu) letölthető jelentkezési lapot és az egyes fordulók megoldott
feladatlapjait, a felhívásban megadott határidőkig.
A nevezés legutolsó határideje:
2014. november 3. (hétfő)
Nevezési díj: nincs
A továbbjutás feltétele:
A három fordulóban minden csapat részt vehet.
A döntőbe a legtöbb pontszámot elért 7–9 csapat jut, de a legtöbb pontszámot elért határon túli
csapat mindenképpen meghívásra kerül. A csapatok az 1–3. fordulóban megszerzett pontjaikat
nem viszik tovább a döntőbe. Minden iskolából csak egy csapatot hívunk be a szóbeli döntőbe!
A döntőre való felkészülést szakirodalommal segítjük, melynek listáját 2015 februárjában
tesszük közzé.
Az eredmények közzététele:
Az egyes fordulók kijavított feladatlapjait elektronikus úton eljuttatjuk a csapatokhoz.
Az írásbeli fordulók végeredményét a verseny honlapján tesszük közzé, amelynek időpontját a
harmadik írásbeli forduló lezárulta után közöljük.
Fordulók: A feladatok a verseny honlapján jelennek meg.
A 1. forduló feladatai a kiírással egy időben letölthetők.
A feladatok beadásának határideje:
1. forduló: 2014. november 14.
2. forduló: 2015. január 16.
3. forduló: 2015. március 6.
Döntő: 2015. április 17.
A döntő helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola
A szervezők elérhetősége:
Tantárgyi felelős: Dr. Bartók Béla, főiskolai docens
Levelezési cím: EKF Történelemtudományi Intézet, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
E-mail cím: tortenelemverseny.ektf@gmail.com
Honlap: http://tortenelemverseny.ektf.hu
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