VERSENYFELHÍVÁS

„Itthon otthon vagy!” Országos földrajzverseny

A verseny meghirdetője, szervezője:
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata

Társszervező:
EDUTUS Főiskola

A verseny célja

Az általános és középiskolás diákok földrajzi és kulturális ismereteinek bővítése és elmélyítése.
Megmérettetési lehetőséget nyújt a földrajz tantárgy iránt érdeklődő tanulóknak. A földrajzi
ismeretek és képességek elmélyítésén keresztül elősegíti a Földünk-környezetünk műveltségi
területen megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósítását. A verseny középpontjában a
műveltségterület által felölelt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, a
környezetünkben való eligazodás áll. Emellett – a műveltségterület témájából adódóan –
megjelennek napjaink aktuális eseményei, természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti
kihívásait. Fő cél a szűkebb környezet természeti és társadalmi értékeinek feltárása mellett
hazánk földrajzi és társadalmi fejlődésének alaposabb megismerése is.
A tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszeren alapuló verseny
sikerélményt nyújtó lehetőség is, amely egyszerre hozzájárul a szereplési és a versenyzési rutin
kialakulásához is.

A jelentkezés és a részvétel feltételei

Jelentkezhetnek:



a 7. vagy 8. vagy 9. vagy 10. évfolyamon tanuló általános és középiskolai tanulók
a verseny egyéni verseny

Részt vehetnek:




azok a tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre
elküldi az adott e-mail címre
akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével
igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést
a verseny döntőjében azok a tanulók vesznek részt, akiket az első két fordulón elért
eredményeik alapján a versenybizottság meghív.

A nevezés feltételei, menete
Nevezési díj: 2000 Ft/tanuló
Nevezési határidő: 2017. december 11.
A nevezés a csak a számlakérő lap és a jelentkezési lap együttes megküldésével érvényes.
Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Fax: 34/587-560
E-mail: itthonotthon@eotvos-tata.sulinet.hu
web: http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/
A nevezési díjat az alábbi bankszámlaszámra kell befizetni:
EX ANIMO ALAPÍTVÁNY
10300002-46528979-00003285
Kérjük, a nevezési díjat csak a számla kézhezvétele után utalják!

A verseny témája, ismeretanyaga
A verseny anyaga az általános és középiskolai kerettantervek tartalmára épül, figyelembe véve
az adott évfolyam tananyagát, emellett kiegészül napjaink aktuális földrajzi vonatkozású
természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti eseményeivel, folyamataival.

Fordulók
A verseny valamennyi feladatát az Eötvös József Gimnázium és Kollégium, a Lovassy László
Gimnázium a Magyar László Gimnázium, mestertanár és mesterpedagógus szakértő tanárai
állították össze, Ütőné dr. Visi Judit lektorálta.

Írásbeli fordulók

A verseny anyagát a jelentkező iskolák egy példányban, az Eötvös József Gimnáziumtól kapják
meg elektronikus úton, http://www.eotvos-tata.sulinet.hu . Technikai problémák esetén a
következő e-mail címen kérhetnek segítséget: itthonotthon@eotvos-tata.sulinet.hu

A kitöltött feladatlapot postai úton, a feladatlapokon megjelölt határidőig kérjük, küldjék el a
szervező intézménybe:

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
Barna Katalin
2890 Tata, Tanoda tér 5.
A verseny első fordulójában a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. A feladatlap több
változatos feladatot tartalmaz, melyek típusai a korosztály iskolarendszerű oktatásában
használatos tankönyvekben, munkafüzetekben is fellelhetők.
A második fordulóban a tanulók rövid pályamunkát készítenek. A pályamunkák témái:
1. Lakóhelyem nevezetességei.
A pályamunkában a versenyző röviden ismerteti lakóhelye turisztikai, természeti
nevezetességeit. Ha a településen nincs ilyen nevezetesség, akkor bármely környékbelit
látnivalót is bemutathat.
2. Megújuló energiaforrások használata lakóhelyemen vagy annak közelében
Mutassa be a pályázó azt a lakóhelyén vagy annak közelében lévő üzemet, mely
megújuló energiaforrásokat használ a termelés egészében vagy egy részében.
Ismertesse azt is, miért pont azt az energiaforrást választotta a termelő. VAGY
Mutasson be egy olyan családi házat vagy családi gazdaságot, ahol a felhasznált
energia több mint 60%-a megújuló energiaforrásból származik. Ismertesse azt is, miért
pont azt az energiaforrást választotta a felhasználó. (Csak az egyik példát kell
bemutatni!).
3. Riport lakóhelyemről.
Készítsen riportot lakóhelyének egy ismert személyével vagy neves szakemberével a
lakóhely vagy a környék egy vagy több nevezetességéről, természeti vagy kulturális
örökségéről.
Csak egy témában kell pályamunkát beadni!
A pályamű terjedelme – az ábrák, a táblázatok, az esetleges mellékletek, hivatkozásjegyzék
leszámításával – 4-6 gépelt oldal lehet (Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, 1,5es sortávolság, 2,5 cm-es margó). A munka teljes terjedelme mellékletekkel együtt is legfeljebb
10 oldal lehet. A bizonyíthatóan nem önálló munka esetén a versenyzők 0 pontot kapnak
dolgozatukra. A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunka beküldése estén a
bírálók pontlevonással élnek. A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra,
mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor. Valamennyi, a pályamunka
megírásánál felhasznált forrást nevezzenek meg a dolgozatban.
A 9. és 10. évfolyam versenyzői filmet is készíthetnek az adott témákból. A film minimum 5
perc, maximum 10 perc lehet, mp4 vagy. avi kiterjesztésű.

Harmadik forduló (döntő)
A 2017/2018-as tanév témája: Balaton-felvidék természeti, turisztikai nevezetességei.
A döntő első napján egy 50 pontos tesztet oldanak meg a tanulók, melynek témája megegyezik
a szóbeli forduló témájával: Balaton-felvidék természeti, turisztikai nevezetességei. A döntő
második napján, a szóbeli vizsgán egy háromnapos osztálykirándulás tervét kell ismertetniük a
tanulóknak. A tervezetben az adott tájegység természeti és idegenfogalmi nevezetességeit kell
bemutatniuk, maximum 15 percben. Az osztálykirándulást PowerPointtal kell prezentálni. A
bemutató diáin maximum kétsornyi szöveg szerepelhet diánként. Videót, animációt a bemutató
nem tartalmazhat.

Döntő
Helyszíne: EDUTUS Főiskola, Tatabánya
A döntőre az első két forduló összesített eredménye alapján hívjuk be a tanulókat.

A verseny ütemezése, határidők
2017. december 11.

a jelentkezési lap beküldése

2018. január 23. 14:00-15:30

az első forduló megíratása az iskolákban

2018. január 25.
az első forduló feladatlapjainak beérkezési határideje
(postabélyegző legkésőbbi dátuma 2018. január 24.)
2018. február 28.

a pályamunkák beérkezési határideje.

2018. március 27.

a tanulók behívása a döntőbe.

2018. április 13-14.

döntő és eredményhirdetés.

Az eredmények közzétételének módja
Az írásbeli fordulók és a döntő eredményéről elektronikus úton kapnak értesítést a résztvevő
intézmények, valamint az Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapján figyelemmel
kísérhetik az eredményeket: http://www.eotvos-tata.sulinet.hu
Díjazás
A döntő legeredményesebb résztvevői és felkészítő tanárai emléklap, könyv vagy egyéb tárgyi
jutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége
A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt kérhet tájékoztatást munkanapokon
8:00-17:00 között a verseny szakmai felelősétől:
Barna Katalin
E-mail: itthonotthon@eotvos-tata.sulinet.hu
Mobil: 30/460-8191

JELENTKEZÉSI LAP
„Itthon otthon vagy!” Országos földrajzverseny
Az iskola neve:
…………………………………………………………………………………………………
Az iskola címe, elérhetősége:
…………………………………………………………………………………………………
A kapcsolattartó neve:
…………………………………………………………………………………………………
A felkészítő tanár(ok) neve:
…………………………………………………………………………………………………
E-mail címe:
…………………………………………………………………………………………………
Tanulói nyilatkozat:
A versenyben résztvevő tanulók hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük és iskolájuk a versennyel
kapcsolatos tájékoztatásokban szerepeljen.
Tanuló neve

Évfolyam

Felkészítő tanár neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dátum:

P. H.

igazgató

SZÁMLAKÉRŐLAP
„Itthon otthon vagy!” Országos földrajzverseny
2017/2018
Tanulmányi verseny nevezési díja: 2.000 Ft/fő
A versenyre jelentkezők száma: ...................................................................................................
Összesen fizetendő díj:………………………………..…………………………………………
Iskola neve: …………………………………….……………………………………………….
Postai címe: ……………………………………..………………………………………………
Elektronikus címe: ………………………………….………………………………………......
Telefonszáma: ………………………………………………………………………………......
Számlázási név: …………………………………………………………………………………
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………

Dátum: ……………………………………………………
P. H.

……………………………………...
igazgató

