LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „SZENT LÁSZLÓ”
ORADEA 410003 PARTENIE COSMA 3-5-7, JUD BIHOR
Tel/fax: 0359411121
www.licromcat.ro e-mail: licromcat@gmail.com
CUI: 12555862

Egység a sokféleségben
MEGHÍVÓ
Tisztelt Kollégák!
A 2019-2020-as tanévben immár XVI. alkalommal kerül megrendezésre a román Tanügyminisztérium
által elismert Barangolás Európában című általános műveltségi vetélkedő.
Indoklás:
A mostani kisiskolások már egy nyitott, szabadon átjárható világban nőnek fel. A rendezvény céljai e
tényből kiindulva:
- Szűkebb és tágabb környezetünk, Európa sokszínűségének, multikulturalitásának megismer(tet)ése a
jelenleg érvényben levő tantervi követelményeknek és a gyermeki kíváncsiságnak megfelelően,
- ez által az egyes európai államok értékeinek, fontosságának tudatosítása,
- saját értékeink megbecsülésére való nevelés,
- a tanulók látókörének bővítése az interdiszciplinaritás megteremtése által (földrajzi, történelmi, irodalmi,
kulturális alapismeretek).
Célcsoport: III-os és/vagy IV-es tanulókból álló 3 fős csapatok
Könyvészet:
- a jelenleg érvényben levő IV-es történelem és földrajz tankönyvek, a világháló: alapismeretek Európa
országairól (főváros, zászló, autójelzés, fontosabb kulturális és természeti nevezetességek) és az EU-ról
(pénzneme, himnusza, ünnepe, jelszava, a tagállamok neve);
- a Napsugár gyermekfolyóirat 2002/03-as sorozata és a 2004. évi 9-es, 10-es, 12-es (szeptember,
október, december), 2005. évi 6-os (júniusi) példányai (Ezek letölthetők a http://www.napsugar.ro
honlapról Kószabósza utazásainál); a gyermeklap ide illő 2019/20-as feladatsorozata
- a Fürkésző gyermekfolyóirat 2017/18-as, 2018/19-es és 2019/20-as Barangolás Európában-sorozata;
- Románia és Európa fizikai és politikai térképe (csak alapfokú, korosztálynak megfelelő ismeretek!).
A verseny felépítése:
A verseny felmenő rendszerű, melynek szakaszai:
- az osztály szintjén megrendezett selejtezők, melyet a két, on-line/levelező típusú szakasz követ.
- Az on-line/levelező-típusú szakaszra a vetélkedő szervezőjénél kell benevezni. Ezt követően a
megadott elektronikus címre juttatjuk el a csapatoknak a megoldandó feladatsorokat.
- Az on-line/levelező-típusú szakaszok megoldásainak összesítése után a nyertesek részt vehetnek
Nagyváradon az országos döntőn.
- Egy tanító tetszőleges számú csapattal nevezhet.
- Nevezési díj: nincs.
- Jelenkezni, a jelentkezési lap kitöltésével, interneten 2020. január 31-ig az alábbi link kitöltésével,
melyre elég csak rákattintani:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-aTb2k6lxisxT1DPSFPrSQIOEht-KFXJ-5r8edsrdRLw2kg/viewform

Az írásnál ne használjanak végig nagy nyomtatott betűket, csak ha rövidítés. Az intézmény nevét kérjük
hivatalosan, román nyelven beírni, rövidítések nélkül és ékezetekkel.
- Az országos döntő időpontja: 2020. május 8-10. (a vetélkedő napja 2020. május 9., szombat)
- Helyszíne: a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
Érdeklődni: Tankó Zita, tel: 0745-861660, e-mail: zita.tanko@yahoo.de
Szallos Ildikó, tel: 0740-889544, e-mail: szallosildiko@gmail.com
Megjegyzések: Az első két forduló feladatsorát interneten küldjük az érdeklődőknek, a megoldásokat
viszont postai úton kell majd visszaküldeni (vagy személyesen leadni a szervező iskola portáján). Kérem,
terjesszék a már megkapott/kinyomtatott lapokat az érdekeltek között. Az előzetes bejelentkezés nem
feltétel, ha sikerül helyi szervezőktől, kollégáktól megkapni a feladatsorokat, de be kell jelentkezni az
internetes felületen az első forduló elküldésekor.
Tisztelettel,
Tankó Veronica-Zita,
szervező

