JÓ GYAKORLAT

A József Attila ÁMK
versenyei hogyan segítik a
tehetséggondozást
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Bevezetés

A József Attila ÁMK-ban nagy hagyománya van a versenyeknek,
különösen

a József

Attila Napokon

rendezett versenycsokornak.

Névadónk, József Attila születésnapján tartjuk ezeket.
Három versenyt is szervezünk:

 JAMA: Matematika verseny
 Lánchíd: Történelem verseny
 Német nemzetiségi szavalóverseny

A gyerekek és felkészítő tanáraik nagy lelkesedéssel készülnek, tanulnak.
A versenyek változatos feladatokkal állítják kihívás elé a résztvevőket.
Jó gyakorlatunkban szeretnénk betekintést adni abba, hogy miként kell
megszervezni és lebonyolítani három ilyen magas szintű versenyt.
Jó szívvel ajánljuk minden kollégánknak jó gyakorlatunkat kipróbálásra.

A jó gyakorlat készítői
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A jó gyakorlat célja: tehetséggondozás, ismeretek bővítése, kreativitás
fejlesztése, esélyegyenlőség teremtése.
Versenyeink kiválóan alkalmasak a fenti célok megvalósítására. A JAMA
(matematika verseny) fejleszti a logikus- és a kombinatorikus gondolkodást, az
analízis- szintézis alkalmazásának képességét.
A Lánchíd történelemi verseny erősíti a nemzettudatot, kiváló lehetőséget teremt
arra, hogy kiemelkedő történelmi személyiségeket és munkásságukat jobban
megismerjék a tanulók.
A Német nemzetiségi szavalóverseny a hagyományok ápolását és a német
nemzetiségi költők által írt versek megismerését segíti.

Az érintettek köre:
A JAMA szervezői a felsős 5-8. osztályos gyerekeknek hirdetik versenyüket,
természetesen évfolyamonkénti értékeléssel.
A Lánchíd történelmi verseny speciálisan a 7. évfolyamnak szól.
A Német nemzetiségi szavalóversenyt széles körben hirdetik meg, a 3-8.
osztályokban.
A nevezési díj egységesen 500 Ft/fő.
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A versenyek előkészítése:
Az érintett szaktanárok legalább egy hónappal a versenyek előtt megfogalmazzák és
közzé teszik postázzák a felhívást.

A JAMA előkészítése:
A matematika szakos kollégák együttműködése szükséges a sikeres lebonyolításhoz.
Feladatokat gyűjtenek össze, amelyből közösen választják ki azokat, amelyekből a
végleges feladatlapot állítják össze. Kijelölik a versenytermeket (az iskola „B”
épületének második emeletén), terembeosztást, ülésrendet készítenek.

A Lánchíd történelmi verseny előkészítése:
A történelem szakos kollégák kiválasztják az állandó téma, Széchenyi István élete és
munkássága, mellé az adott tanév aktuális témáját. Általában évfordulós történelmi
személyiséget. Összeállítanak egy adatbankot, amelyben a felhasználható irodalmat
gyűjtik össze. Készítenek egy online feladatlapot, amelyet minden jelentkező otthon
tölt ki. Ennek visszaérkezése után kerül sor a javításra és a tíz versenyző behívására a
szóbeli versenyre. Kiválasztják a versenytermet („B” épület, Kompetencia 1.-es
terem), amely IKT eszközökkel felszerelt.

A Német nemzetiségi szavalóverseny előkészítése:
Német nemzetiségi költők verseit és szövegeket gyűjtenek össze a szaktanárok.
Osztályonként elrendezik. A zsűri számára évfolyamonként rendezik. A versenyt az
iskola „D” épületében az ún. nemzetiségi folyosó termeiben tartják.

4

A versenyek lebonyolítása:
JAMA:
A versenyzők írásban egy feladatlap kitöltésével, amelyben öt logikai feladat van,
adnak számot tudásukról. 60 perc áll rendelkezésükre. Nem matematika szakos
tanárok felügyelik munkájukat. Minden versenyző csokit, egy dobozos üdítőt és egy
emléklapot kap ajándékba. Ezután a szaktanárok kijavítják a feladatlapokat. Kb. 2-3
héttel a verseny után kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Ide az öt legjobb
versenyzőt hívják be évfolyamonként.

Lánchíd:
Tíz versenyző vesz részt a szóbeli versenyen, ahol a következő feladattípusokkal kell
megbirkózniuk: villámkérdések, Ki mondta?, térképes feladat, puzzle, kifejtős kérdés,
hibakeresés, javítás.
A verseny háromtagú zsűri előtt zajlik, akik a kérdéses helyzetekben illetve a kifejtős
kérdés pontozásában kapnak jelentős szerepet. A versenyt az iskola történelem szakos
tanárai vezetik. Eredményhirdetést tartanak rögtön a verseny után. Az első három
helyezett oklevelet és könyvjutalmat kap. A további hét versenyző emléklapot kap.

Német nemzetiségi szavalóverseny:
Általában 20-30 szavaló vesz részt a versenyen. Háromtagú zsűri előtt szerepelnek.
Elmondják a „hozott” versüket és felolvasnak egy ismeretlen szöveget.
A zsűri döntés után azonnal eredményt hirdetnek. Évfolyamonként az első három
helyezett értékes díjban részesül, a többiek oklevelet kapnak.
Mindhárom versenyre érkeznek a gyerekekkel kísérő, felkészítő tanárok, akiket
üdítővel, pogácsával vendégelnek meg az iskola tanári szobájában.
Elérhetőségeink:
József Attila ÁMK Általános Iskola
7200 Dombóvár, Fő u. 42-44.
Telefon: 74/ 466-047
Kapcsolattartó: Magyarné Lehóczki Éva
E-mail cím: intezmeny@jaamk-dombovar.hu
Honlap: www.jaamk-dombovar.hu
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