A kiegyezés és kora. Magyarország 1849–1914. között c.
országos középiskolás tanulmányi verseny
VERSENYFELHÍVÁS
A verseny meghirdetője:
Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és
Történelemtudományi Doktori Iskolája.
A verseny rendezője:
Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete
A verseny pedagógiai célja:
Célunk a 14–18 éves korosztály történelem iránti érdeklődésének
felkeltése, a tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik
kibontakoztatásának segítése.
Fontos oktatási céljaink a történelem, a társadalomismeret, az
állampolgári ismeretek tantárgy követelményeinek megfelelően az
anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai, művészet- 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.
Téma:

A kiegyezés és kora. Magyarország 1849–1914. között

A jelentkezés feltételei:
A gimnáziumok és szakközépiskolák 9–12. évfolyamaiból
szerveződött 3 fős csapatokat várunk elsősorban, de nem zárjuk ki
a vegyes évfolyamokból alakult csapatok jelentkezését sem.

A nevezés módja:

A honlapunkról letöltött nevezési lapot postai úton vagy
elektronikusan (aláírva és szkennelve) kérjük visszaküldeni. A
nevezés határideje: 2016. december 2. Nevezési díj nincs.

A verseny menete, a továbbjutás feltétele:
A feladatokat a verseny honlapján tesszük közzé. A megoldásokat
kizárólag a közzétett elektronikus űrlapon keresztül fogadjuk el.1
Önállóan megfogalmazott gondolatokat várunk! Internetről szó
szerint kimásolt tartalmakat nem tudunk elfogadni.
A szóbeli döntőbe az írásbeli fordulók eredményeinek összesítése
után a legtöbb ponttal rendelkező 7–9 csapat jut, de a legnagyobb
pontszámot elért határon túli csapat mindenképpen meghívásra
kerül. Továbbá minden iskolából csak egyetlen csapatot hívunk be a
szóbeli döntőbe! A csapatok az írásbeli fordulóban megszerzett
pontjaikat nem viszik tovább.
A döntőre való felkészülést szakirodalommal segítjük, amelyek
listáját az írásbeli fordulók eredményhirdetésével együtt tesszük
közzé.
Az eredmények közzététele:
Az egyes fordulók kijavított feladatlapjait e-mailben juttatjuk el a
felkészítő tanárokhoz. A döntőbe jutott csapatok nevét 2017.
március 10-én 20:00 órakor hozzuk nyilvánosságra.
Az írásbeli fordulók feladatainak beadásának határideje:
1. forduló: 2016. december 9. (péntek) 22:00
2. forduló: 2017. január 20. (péntek) 22:00
3. forduló: 2017. február 24. (péntek) 22:00
Az országos döntő tervezett időpontja és helyszíne:
2017. április 8. (szombat)
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
A szervezők elérhetősége:
Várkonyi Péter tanársegéd
Eszterházy Károly Egyetem, Történelemtudományi Intézet
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
tortenelemverseny.ektf@gmail.com
http://tortenelem.uni-eger.hu/hu/tort/verseny
https://www.facebook.com/eke.tortenelem
Eger, 2016. október 27.
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A bejelentkezéshez egy ingyenes Google-fiókra (Gmail-es e-mail címre) van szükség. Ennek birtokában a
feladatlap a beadási határidőig korlátlan alkalommal szerkeszthető. Az utolsó szerkesztés időpontja
tekintetében a rendszer generálta időbélyeget tekintjük mérvadónak.
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