Budapesti és Pest megyei Horváth Mihály középiskolai történelemverseny 2020/2021
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ több éves hagyományt követve, idén is megrendezte
a Horváth Mihály középiskolai történelemversenyt a budapesti és a Pest megyei köznevelési
intézmények diákjainak.
A versenyen 188 tanuló vett részt, a 2021. március 19-én rendezett harmadik fordulóba, a
szóbeli, online döntőbe 42-en jutottak be.
A versenyzők felkészülését a Járványok az ókorban és a középkorban, valamint a Forradalom
és szabadságharc Magyarországon – 1848/49 témakörökhöz kapcsolódó szakirodalomlista
segítette.
A hagyományoktól eltérően idén az első két fordulóban nem papíralapú feladatokat (teszt és
esszé) oldottak meg a tanulók, hanem az Oktatási Hivatal tehetségazonosítást és
tehetséggondozást támogató Tehetségkapu6 pályázati programjában (NTP-TTKIR-M-20-0001)
fejlesztés alatt álló online felületen válaszolhattak a tesztkérdésekre.
A verseny pedagógiai célja az volt, hogy a tanulók végezzenek önálló kutatómunkát a
megadott szakirodalom alapján; képesek legyenek különböző típusú források összegyűjtésére,
feldolgozására és értő alkalmazására; továbbá ismerjék meg egy adott korszak fontosabb
történelmi eseményeit, legyenek képesek összefüggéseket látni, következtetéseket levonni,
és ismereteiket önállóan megfogalmazni.
Az első forduló kérdései a tankönyvi és szakirodalmi adatok ismeretét és alapvető
összefüggéseinek felismerését várták el a tanulóktól. A második forduló tesztkérdéseinek
megválaszolásához már elmélyült tudásra és komplex ismeretekre volt szükség.
A Tehetségkapu6 pályázati program (NTP-TTKIR-M-20-0001) fejlesztése nagy segítséget
nyújtott a megszokott magasszintű szakmai-tartalmi színvonal megtartásában.
Az online felület képi megjelenítése, valamint a kérdések és válaszlehetőségek változatossága
élményszerűvé tette a versenyt a tanulóknak.
A harmadik forduló Microsoft Teams felületen valósult meg, a versenyzők számozott kérdések
közül választhattak, 5 perc felkészülési idő után, a kérdésben szereplő személy szerepébe
belehelyezkedve 10 perc alatt fejtették ki gondolataikat az adott témakörről.
A verseny elhivatott szakmai-tartalmi felelősei a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium történelemtanárai, néhai F. Tóth Zoltán szaktanácsadó és Szabó Márta
voltak.
Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a 2021. március 24-én elhunyt F. Tóth Zoltánra, aki évek
óta a verseny szakmai felelőse és oszlopos tagja volt.

