ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM ÉS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „Boldog békeidők” - Magyarország története a
XIX. század végén címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt hirdet.
Az előző évek hagyományait folytatva komplex történelem és műveltségi vetélkedő keretében
elevenítjük fel a XIX. század végi Magyarország jelentős eseményeit, a kiegyezést követő negyed
század politikai, gazdasági életét, a tudomány és technika nagyarányú fejlődését, ezek hatását a
társadalomra.
A verseny célja a Nat megjelölt műveltségterületeit átfogó, széleskörű - elsősorban történelmi –
ismeretszerzés, emellett betekintés a kor irodalmi, zenei, képzőművészeti életébe, a tudomány és
technika XIX. század végi fejlődésébe. A vetélkedő során megemlékezünk a millenniumi év, az
ezredéves Magyarország megünneplésének 120. évfordulójáról.
Történelem és műveltségi vetélkedőnk célja továbbá a 13-14 éves tanulók történelmi ismereteinek
bővítése, kreativitásuk, történelmi gondolkodásuk fejlesztése, informatikai eszközök - számítógép,
internet - konstruktív alkalmazása, önálló kutatómunkára nevelés, a magyar történelem
eseményeinek elhelyezése az egyetemes történeti összefüggésekben, nemzeti kulturális
örökségünk megőrzésének tisztelete és ápolása.
A versenyre nevezhetnek az általános iskolák illetve a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok 7-8.
osztályos tanulói, 4 fős csapatokkal. Iskolánként több csapat jelentkezését is várjuk.
Fordulók :
1. forduló: 2015. december 15 – 2016. január 31.
2. forduló: 2016. február 25 – március 31.
A csapatok sokszínű feladatsorokban, teszt, esszé, rejtvényes feladatok megoldásában, kreatív
játékokban, tudósítások, újságcikkek írásában mérhetik össze tudásukat. Térképeken, tablókon
mutatják be az adott korszak jelentős eseményeit, megismerhetik a korszak híres személyeinek
életútját, az irodalom, a művészetek, a tudomány és technika legjelentősebb alkotóit és alkotásait.
1-1 feladatlapot küldünk minden benevezett csapat részére, amelyet a megjelölt időszakban, a
saját iskolájában, könyvtárakban, otthon , tetszőleges időbeosztásban oldhatnak meg a tanulók.
A kitöltött feladatlapot a mellékleteivel együtt a megjelölt határidőre kell visszajuttatnia.
3. forduló - döntő: 2016. május 27. Debrecen
A legeredményesebb 12 csapat részvételével kerül sor a döntőre, ahol írásbeli és szóbeli
feladatokban a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására kerül sor. Kreativitást igénylő
játékokban, rejtvényes feladatokban, híres személyek, művészeti alkotások felismerésében,
szituációs játékokat előadva, egy 4-5 órás program keretében versenyeznek a csapatok.
A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az 1. feladatlapot minden benevező csapat
megkapja. -Az 1. fordulóból a legalább 60 %-os teljesítményt elért csapatok juthatnak a 2.
fordulóba. A két forduló során legtöbb pontot elért 12 csapat jut tovább a döntőbe.
Díjazás: Valamennyi benevezett csapat emléklapot kap. A mindkét fordulót megoldó csapatok
oklevélben, a döntő résztvevői értékes könyv, informatikai eszköz/ írószer csomagban
részesülnek. A kreatív feladatok legjobbjai különdíjakban, továbbá a döntőbe nem jutott, 13-20.
helyezett csapatok is jutalomban részesülnek.

A verseny témája, ismeretanyaga, előzetes felkészüléshez javasolt irodalom:
- 7. osztályos történelem tankönyvek /Nemzeti Tk, Apáczai K. Mozaik K., OFI
- Estók János: Boldog békeidők - Új képes történelem / Könyvklub - Helikon
- A magyarok krónikája / Glatz Ferenc szerk. /Officina Nova
- Varga Domokos-Csaba József: Vér és arany - Képes történelem Móra Kiadó
- Dr. Dörnyei L.-Dr. Kővágó S.: A magyar történelem nagy alakjai 8. 9. /Reflektor Kiadó
- Hangay Zoltán: 19 történelmi arckép a 19. század történelméből /Trezor Kiadó
- MTV Videotár: Magyarország története c. filmsorozat 30-32. részeit is javasoljuk a korszak
alaposabb megismeréséhez / DVD-n is elérhető
/Az összefoglaló műveknek csak az adott korszakra vonatkozó részei szükségesek. A lista csak
tájékoztatás, fordulónként megadjuk az általunk használt és a kitöltéshez javasolt művek jegyzékét./

Az érdeklődők a versenyről részletesebb tájékoztatást olvashatnak, és betekintést nyerhetnek az
előző évek feladataiba is a vetélkedőnk honlapján, a www.benedekvetelkedo.mlap.hu címen.
Nevezési díj nincs.
Nevezési határidő: 2015. december 4.
Érdeklődni és nevezni lehet az iskola titkárságán ill. Tóthné Bulátkó Gabriella tanárnőnél.
Nevezni lehet levélben, faxon, e-mailben a csapatnév, a csapattagok, és felkészítő tanár nevének,
illetve az iskola nevének és címének, e-mail címének pontos megjelölésével.
Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.
Tel/fax: 52/ 534-189, e-mail: tothne.benedek@gmail.com
benedek.tortenelemvetelkedo@gmail.com
benedek@iskola.debrecen.hu

ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „Boldog békeidők” – Magyarország története a
XIX. század végén címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt hirdet.
Az előző évek hagyományait folytatva a vetélkedőhöz kapcsolódva rajzpályázatot hirdetünk alsó
tagozatos, 1-4. osztályos tanulók részére.
A pályázat témája:
-

Benedek Elek XIX. század végén megjelent köteteiből választott mesék illetve mondák
illusztrálása
A székely nép mese- és mondavilágának képi megjelenítése

A rajzpályázat célja:
- A kisiskolás tanulók megismertetése „a nagy mesemondó” Benedek Elek népmesegyűjtő
tevékenységével, mese- és mondagyűjteményeivel,
- a székely nép mese- és mondavilágának megismerése,
- a tanulók képzelőerejének, kreativitásának fejlesztése,
- különféle rajztechnikák megismertetése a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően,
- a tehetséges tanulók felfedezése, bemutatkozása országos verseny keretében,
- a Benedek Elek nevét viselő iskolánk fennállásának 40. évfordulójára készített kiállítás részeként
e tehetségek bemutatkozása.
A pályázaton részt vehetnek bármely általános illetve alapfokú művészeti iskola 1-4. osztályos
tanulói, évfolyamonként külön kategóriában. Egy iskolából évfolyamonként több rajzot is várunk.
Technika: szabadon választott
A rajzok mérete: A/3 vagy A/4
Ajánlott irodalom:
- Benedek Elek meséi és mondái:
- Székely Tündérország. Székely népmesék és balladák. 1885.
- Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése 1894-1896
- Benedek Elek összes meséi
A legjobb pályamunkák értékes könyv és tárgyjutalomban részesülnek. A díjazott tanulókat és
felkészítő tanáraikat meghívjuk az országos történelem és műveltségi vetélkedő május végi
döntőjén sorra kerülő díjátadásra.
Nevezési határidő: 2016. március 31.
A rajzok beküldési határideje: 2016. április 30.
Nevezési díj: nincs
A pályázatról bővebben érdeklődhetnek Lakatosné Kozma Andrea tanító nőnél az 52/ 534-189
telefonszámon vagy az andilakatos66@freemail.hu e-mail címen.
Levelezési cím: Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.

TÖRTÉNELEM A SZÁMÍTÓGÉPEN

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „Boldog békeidők”- Magyarország a XIX. század
végén címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt rendez.
A történelem vetélkedőhöz kapcsolódva számítógépes rajzpályázatot és „kreatív munkák”
versenyt hirdetünk felső tagozatos tanulók részére.
A versenyben az általános iskolák és a gimnáziumok 5-8. osztályos tanulói vehetnek részt.
A verseny célja, hogy a történelem témakörön belül minél inkább megmozduljon a gyerekek
fantáziája. Böngésszenek az interneten, könyvekben, folyóiratokban, múzeumi tárlatokban, majd a
megszerzett tudásukat a számítógépes alkalmazói programokkal közvetítsék a közönség felé.
Munkáikban megjeleníthetik a kiegyezést és körülményeit, a XIX. század végi Magyarország
nagyarányú tudományos és technikai fejlődését, a századvég építészetét, az ezredéves ország
ünneplését. Célunk, a tanulók információszerzési képességének, szövegértésének, kreativitásának,
és digitális kompetenciájának fejlesztése. E kutatómunka során szerzett ismereteik járuljanak hozzá
történelmi tájékozottságuk, társadalmi és egyetemes történelmi látásmódjuk bővítéséhez.
A versenymunkák elkészítése történhet Paint rajzoló program segítségével, továbbá bármely más,
akár internetről letölthető programmal is. ( gimp, fotofiltre, artweawer, pixia, stb.)
Külön díjazzuk a különleges, ötletes megoldásokat!
Ajánlott irodalom:
7. osztályos történelem tankönyvek
Estók János: Boldog békeidők – Új képes történelem, Könyvklub- Helikon
Varga Domokos- Csaba József: Vér és arany – Képes történelem
Lengyel Dénes adott korszakra vonatkozó mondái
A rajzokon kívül egyéb technikákkal megjelenített munkákat is várunk. Újszerű
megoldásokkal megjelenített képeket, montázsokat, szöveges dokumentumokat, weblapokat,
prezentációkat, animációkat, kisfilmeket is készíthetnek a tanulók.
Nevezési díj: nincs
Nevezési határidő: 2016. március 31.
A munkák beküldési határideje: 2016. április 30.
A pályamunkákat A/4-es lapra nyomtatva postai úton vagy e-mailben várjuk az iskola címére.
A rajzokon illetve egyéb pályamunkákon tüntessék fel a tanuló nevét, osztályát (illusztráció
esetében a megörökített eseményt, ill. a kép címét is), a felkészítő tanár nevét, valamint az iskola
nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az érdeklődőknek és a versenyre nevezett kollégáknak
a továbbiakban e-mailben adunk tájékoztatást. Iskolánként több tanuló munkáját is várjuk!
A pályamunkák kiállítására és az eredményhirdetésre a történelem vetélkedő országos döntőjén,
2016. május végén kerül sor.
A legjobb pályamunkák az iskola és a vetélkedő honlapján is megtekinthetőek lesznek.
/benedekelekiskola.hu
/ www.benedekvetelkedo.mlap.hu/
Érdeklődni lehet: Kocsisné Csetreki Emese informatika tanárnál
E-mail: kocsiscsetreki@freemail.hu vagy benedek@iskola.debrecen.hu
Levelezési cím:
Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. Tel/fax: 52/534-189

