
         
 

TÖRTÉNELEM A SZÁMÍTÓGÉPEN 
 

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „Az Anjouk és a Hunyadiak” - Magyarország története a XIV-
XV. században címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt rendez.  
A történelem vetélkedőhöz kapcsolódva számítógépes rajzpályázatot és „kreatív munkák” versenyt 
hirdetünk alsó- és felső tagozatos tanulók részére.  
 
A versenyben az általános iskolák és a gimnáziumok 3-8. osztályos tanulói vehetnek részt. 
 
A verseny célja, hogy a történelem témakörön belül minél inkább megmozduljon a gyerekek fantáziája. 
Böngésszenek az interneten, könyvekben, folyóiratokban, múzeumi tárlatokon, majd a megszerzett tudásukat 
a számítógépes alkalmazói programokkal közvetítsék a közönség felé. Munkáikban megjelenhetnek XIV-XV. 
század fontos eseményei, Magyarország és az Anjouk kapcsolata, a magyar királyok, a korszak híres 
személyeinek tevékenysége, Hunyadi János törökellenes harcai, a kor gazdasági és társadalmi élete.  
Célunk, a tanulók információszerzési képességének, szövegértésének, kreativitásának, és digitális 
kompetenciájának fejlesztése. E kutatómunka során szerzett ismereteik járuljanak hozzá történelmi 
tájékozottságuk, társadalmi és egyetemes történelmi látásmódjuk bővítéséhez.  
 
A versenymunkák elkészítése történhet Paint, PowerPoint, Word segítségével, továbbá bármely más, akár 
internetről letölthető programmal is. (gimp, fotofiltre, artweawer, paint.net, pixia, prezi stb.) 
Külön díjazzuk a különleges, ötletes megoldásokat! 
 
Témaválasztáshoz ajánlott irodalom: 
- 6. osztályos történelem tankönyvek  
- Csukovits Enikő: Liliom és holló - Új képes történelem / Könyvklub - Helikon 
- Lengyel Dénes: Régi magyar mondák / Móra Kiadó  
- Magyarország története c. filmsorozat 9-14. részei 
- Internet - képek, cikkek 
 
A rajzokon kívül egyéb technikákkal megjelenített munkákat is várunk. Újszerű megoldásokkal 
megjelenített képeket, montázsokat, szöveges dokumentumokat, weblapokat, prezentációkat, 
animációkat, kisfilmeket is készíthetnek a tanulók.  
 

Nevezési díj: nincs  
A munkák beküldési határideje: 2021. május 7. 
 

A pályamunkákat A/4-es lapra nyomtatva postai úton vagy e-mailben várjuk az iskola címére. 
A rajzokon illetve egyéb pályamunkákon tüntessék fel a tanuló nevét, osztályát, a felkészítő tanár nevét, 
valamint az iskola nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.  Az érdeklődőknek és a versenyre nevezett 
kollégáknak a továbbiakban e-mailben adunk tájékoztatást. Iskolánként több tanuló munkáját is várjuk! 
A pályamunkák kiállítására és az eredményhirdetésre a történelem vetélkedő országos döntőjén, 
2021. május végén kerül sor.  
A legjobb pályamunkák az iskola és a vetélkedő honlapján is megtekinthetőek lesznek.
 benedekvetelkedo.blogspot.hu   benedekelekiskola.hu   
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