VERSENYKIÍRÁS
a
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HUNGARIKUM VETÉLKEDŐ
megrendezéséhez

A verseny címe:

„Kutassuk közös kincseinket!”
vetélkedő a nemzeti értékekről általános és középiskolásoknak

A verseny meghirdetője:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.

A meghirdető szakmai partnere: Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja
A verseny célja: A fiatalabb korosztály - általános iskola felső tagozat, középiskola tagjaival megismertetni a magyar kultúra értékeit, bevonni őket az értékgyűjtésbe, ezáltal
erősíteni identitástudatukat, hagyományőrzéshez való viszonyukat, valamint megosztani a
közösségi munka örömeit. Az egyes területi fordulók legeredményesebb csapatai
összemérhetik tudásukat az országos döntőben.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória:

általános iskola felső tagozat

II. kategória:

középiskola

A verseny témája, ismeretanyaga:
A verseny témája a nemzeti értékgyűjtés mára kialakult rendszere, az értéktárak egyes szintjei
és azok működése, a megyei értéktárban, s a magyar értéktárban szereplő nemzeti értékek és a
hungarikumok.
Javasolt irodalom:

www.jnszm.hu/megyei-ertektar
www.hungarikum.hu

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
1. forduló

időpont:
helyszín:

2. forduló:

időpont:
helyszín:

2019. január 29-én 14:00 és 15:00 között
a nevező iskola
2019. március 29. 10:00 és 12:00 óra között
Szolnok, Megyeháza (5000 Szolnok, Kossuth L. u.2.)

Valamennyi forduló feladatait a verseny meghirdetője biztosítja.

Első, iskolai forduló: A Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központja a nevezett
iskolák részére e-mailben megküldi
- a forduló feladatait 2019. január 28-án 10:00-ig,
- a forduló feladatainak javítókulcsát 2019. január 29-én 16:00-ig.
Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok
sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, 4 fős csapatokban, a megyében azonos
időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. A forduló feladatai teszt jellegűek lesznek.
Megoldási idő: 60 perc. A feladatsort központi javítókulcs alapján az iskola szaktanára javítja.
A csapatok által elért pontszámot (a csapattagok nevének és osztályának feltüntetésével) az
iskola kapcsolattartója a Megyei Önkormányzatnak e-mailben megküldi legkésőbb 2019.
január 31-ig. A második fordulóba minden járásból a kategóriájában legtöbb pontszámot
elérő csapat jut.
A második fordulóba bejutott csapatok iskoláit a Megyei Önkormányzat 2019. február 19-ig
e-mailben értesíti.

Második, megyei forduló: A megyei fordulót a Megyei Önkormányzat az Oktatási Hivatal
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjával együttműködve bonyolítja le. A tervezett
feladatok: szöveges teszt, képfelismerő teszt, fogalmazás (esszé), étel felismerő vakkóstolás.
A megyei döntő ideje: 120 perc. A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi
javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A forduló résztvevői a feladatok megoldása után
állófogadáson vesznek részt, melyen megismerhetnek néhány megyei gasztronómiai értékkel.
A díjakat Piroska Miklós, a Megyei Közgyűlés Elnöke adja át, a díjkiosztó ünnepség
sajtónyilvános esemény.

A nevezés módja, határideje:
A versenyre nevezni a kiírás melléklete szerinti jelentkezési lapon lehet. A kitöltött, aláírt, az
iskola bélyegzőjével ellátott nevezési lap beszkennelt példányát e-mailben a
paksi.csaba@oh.gov.hu e-mail címre kell beküldeni úgy, hogy az
beérkezzen 2019. január 23-án 16:00 óráig.

A nevezés és a részvétel feltételei:
A vetélkedőn részt vehetnek mindazon Jász-Nagykun-Szolnok megyei általános és
középiskolák, akik vállalják, hogy
- a nevezési határidőre megküldik a kiírás melléklete szerinti kitöltött és aláírt
nevezési lapot,
- a vetélkedő első fordulóját 2019. január 29-én 14:00 és 15:00 között az iskolában
megszervezik, (ennek során biztosítják és felügyelik, hogy a versenyzők a feladatok
megoldása során külső segítséget ne vegyenek igénybe)
- a vetélkedő első fordulójának iskolai feladatlapjait kiértékelik, s az eredményt a
megyei önkormányzatnak legkésőbb 2019. január 31-én e-mailben megküldik,
- a második fordulóba bejutott diákok 2019. március 29-i második fordulón való
részvételét biztosítják, az oda és visszautazásukat megszervezik, a szükséges felnőtt
kísérőt biztosítják.

Díjazás:
A megyei fordulóba bejutott csapatok oklevelet és ajándékcsomagot, az első három helyezett
csapat oklevelet, ajándékcsomagot és tárgyjutalmat kap az alábbiak szerint:
általános iskolás
általános iskolás
általános iskolás

1. helyezett csapat
2. helyezett csapat
3. helyezett csapat

80.000.- Ft,
60.000.- Ft,
40.000.- Ft,

középiskolás
középiskolás
középiskolás

1. helyezett csapat
2. helyezett csapat
3. helyezett csapat

100.000.- Ft,
80.000.- Ft,
60.000.- Ft.

A szervezők elérhetősége:
Mészáros János megyei főépítész, MÉB titkár
foepitesz@jnszm.hu
+36 30 935 2969
Vadas Sándor koordinációs és sportreferens
vadas.sandor@jnszm.hu
+36 30 868 2402
A versenykiírás és melléklete letölthetők a Megyei Önkormányzat honlapjáról az alábbi
címről:
www.jnszm.hu/megyei-ertektar/hungarikum-vetelkedo

NEVEZÉSI LAP
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hungarikum Vetélkedőre

Az iskola

neve: …………………………………………………………………………..
címe: …………………………………………………………………………..

telefonszáma: …………………………………………………………………………..
e-mail címe: …………………………………………………………………………..
E vetélkedő iskolai kapcsolattartója
neve: …………………………………………………………………………..
telefonszáma: …………………………………………………………………………..
e-mail címe: …………………………………………………………………………..
aláírása: ……………………………………………..
Az első fordulóban induló csapatok száma
általános iskolás: ………………

középiskolás: ………………

Alulírott …………………………………..(név) , mint az iskola képviselője nyilatkozom,
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hungarikum Vetélkedő versenyfelhívását ismerem, az
abban foglaltakat elfogadom, s ezt a jelen nevezési lap aláírásával igazolom.

………………………., 2019. január ….

Az iskola képviselőjének aláírása:

Az iskola bélyegzője:

………………………………….

