Haza és haladás
megyei történelem verseny

A Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete és a Salla Művelődési Központ és Könyvtár,
Zalalövő versenyt hirdet a Zala megyei 7-8. évfolyamos /13-14 éves/ tanulók számára az alábbi
témakörben:
Magyarország története 1815-1849-ig

A verseny célja
· A tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való
elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források
használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a
térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a
problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának.
· Felkészíteni a résztvevő tanulókat az országos szaktárgyi tanulmányi versenyen való
eredményes szereplésre.
A verseny lebonyolítása
A verseny három levelezős fordulóból és egy írásbeli + szóbeli döntőből áll. A levelezős forduló
alapján feladatlapokat kell megoldani a megadott szakirodalom alapján. A döntőben a legjobb
teljesítményt nyújtó 10 tanuló vehet részt, akik egy írásbeli fordulót követően előre megadott
témából szóbeli feleletet is adnak a zsűri előtt. /A döntő létszámát a szervezők módosíthatják !/
A verseny ütemezése
A feladatlapok beküldésének határideje: I. feladatlap:
II. feladatlap:
III. feladatlap:

2013. november 13.
2013. december 6.
2014. január 3.

A döntőbe jutottak meghívása:

2014. január 10-ig, e-mailben.

A verseny döntője:

2014. január 29., Zalalövő, Salla Művelődési Központ

A verseny díjazása
Valamennyi döntőbe jutott tanulót a szervezők jutalomban részesítik.
Jelentkezés a versenyre
Az internetről: www.sallakonyvtar.hu honlapról letölthető és önállóan megoldott feladatlap
beküldésével az alábbi címre, felbélyegzett válaszboríték küldésével:
Salla Művelődési Központ, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.
vagy: a kitöltött feladatlap beküldhető interneten keresztül is, a zalakonyvtar@gmail.com emailcímre.
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