VERSENYFELHÍVÁS
A verseny meghirdetője:
Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete, Doktori Iskolája és a
Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata
A verseny rendezője:
Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete
A verseny célja:
A történelem iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók
kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése.
Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret,
honismeret, állampolgári ismeretek tantárgy igényeinek megfelelően az
anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-művészeti tudás és
kifejezőkészség, az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a
rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai
gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint az
ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése. A verseny folyamán
az info-kommunikációs technikai eszközök aktív használatával fejlődik a
tanulók digitális kompetenciája.
Téma:

Trianon okai és következményei – Magyarország a XIX-XX. század
fordulóján

A jelentkezés feltételei:
Elsősorban a gimnáziumok és szakközépiskolák 10. évfolyamaiból
szerveződött 3 fős csapatokat várunk, de nem zárjuk ki más évfolyamok
vagy vegyes évfolyamú csapatok jelentkezését sem.
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 részvétel feltételei:
Amelyik csapat jelentkezett, annak be kell küldenie a jelentkezési lapot
és az egyes fordulók megoldott feladatlapjait a megadott határidőkig.
Az írásbeli fordulók feladatlapjai a honlapon lesznek elérhetők.
A nevezés módja:

A honlapon (tortenelem.ektf.hu) a kiírással együtt megjelenő kitöltött
nevezési lapot az intézet címére (Történelemtudományi Intézet, 3300,
Eger, Eszterházy tér 1.) kell eljuttatni.
A nevezés legutolsó határideje:
2011. december 9-i postabélyegző
Nevezési díj:
nincs
A továbbjutás feltétele:
Az 1., 2. és 3. fordulóban minden jelentkezett csapat részt vehet.
A döntőbe a mindhárom fordulóban résztvevő csapatok közül a legtöbb
pontszámot elért 8 csapat jut. A csapatok az 1-3. fordulóban
megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntőbe.

Egy iskolából csak az írásbeli fordulók során legtöbb pontszámot
szerzett csapat juthat a szóbeli döntőbe. A döntőre való felkészülést
szakirodalommal segítjük, melynek listáját februárban tesszük közzé.
Az eredmények közzététele:
Az egyes fordulók eredményeinek közzététele a honlapon történik.
A döntőbe jutó 8 csapat külön értesítést is kap e-mailben.
Fordulók:

A feladatok a verseny honalapján jelennek meg.
A 1. forduló feladatai a kiírással egy időben letölthetők.

A feladatok beadásának határideje:
1. forduló: 2012. január 6.
2. forduló: 2012. március 2.
3. forduló: 2012. május 4.
Cím:
Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete
Döntő:
2012. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján
A döntő helyszíne: Eger, Eszterházy Károly Főiskola

A szervezők elérhetősége:
Név:
Levelezési cím:
E-mail cím:
Honlap:

Dr. Bartók Béla, főiskolai docens
Történelemtudományi Intézet, 3300, Eger, Eszterházy tér 1.
tortenelemverseny.ektf@gmail.com
tortenelem.ektf.hu/tortenelemverseny.php
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