A Míg – Megnövök Alapítvány Akkreditált Kiváló Tehetségpont tanulmányi és
tehetséggondozó versenyfelhívása a 2021-2022 tanévre
A tanulmányi versenyeket a 2021-2022 tanévben is az egész ország, valamint a határon túli
magyar lakta településeken (a Beregszászi járás, az Ungvári járás, Szatmár megye, Maros megye,
Hargita megye) működő magyar iskolák tanulói részére hirdetjük meg.
XVII. Matek Guru Kárpát - medencei Matematika Csapatverseny, amelyet 2. - 8. osztályos
tanulók részére szervezzük évfolyamonkénti 4 fős csapatoknak. A versenyt a hagyományainknak
megfelelően, iskolai írásbeli forduló, területi írásbeli forduló, majd Kárpát-medencei (írásbeli)
döntő formájában hirdetjük meg. A verseny célja: Érdekes és/vagy játékos feladatokon keresztül a
matematika megszerettetése, a matematikai kompetenciák fejlesztése, a matematika használatának
tudatosítása a mindennapokban.
VI. Jubileumi nyelvészkedők Kárpát - medencei csapatverseny. A verseny célja: a
nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv iránti szeretet erősítése, a magyar nyelv
népszerűsítése. A verseny során fontos szerepet kap a közösen, csapatban végzett munka élvezése,
az elért eredmény nagyszerűségének átélése. A tervezett feladatok: (grammatikai, helyesírási,
nyelvhasználati, nyelvhelyességi feladatok, nyelvi játékok) a magyar nyelv tantárgy tananyagára,
a nyelvhasználati szabályok ismeretére épülnek. A megoldások során felszínre kerül a diákok
kreativitása, józan okoskodása, nyelvi fantáziája. A versenyt 2.- 5. osztályos tanulók részére
hirdetjük meg évfolyamonkénti 4 fős csapatoknak, iskolai írásbeli forduló, területi írásbeli
forduló, majd Kárpát-medencei (írásbeli) döntő formájában.
IV. „Olvasni nem ciki!” Szövegértési - Szövegalkotási csapatversenyt 2.- 5. osztályos
tanulóknak részére hirdetjük évfolyamonként 4 fős csapatoknak azzal a céllal, hogy megmutassák:
értik és nem félreértik a szöveget, tudnak olvasni, gondolkodni és szöveget alkotni egyszerre.
Nem titkolt célunk: fokozni a tanulók olvasási kedvét izgalmas és koruknak megfelelő
olvasmányokkal. Kreatív feladatokon keresztül a szövegértési és szövegalkotási képesség
fejlesztése, a művelődés iránti igény felkeltése.
XVII. „Rigó Énekeljen! ”Környezetvédelmi Kárpát - medencei Csapatverseny. Közös munkánk
során az alábbi témákat járjuk körül: ételreceptek, tudatos vásárlás, megfelelő konyhatechnológiai
módszerek, biztonságos ételkészítés, balesetvédelmi szabályok, terítés, tálalás, vendégvárás, rend
a konyhában. A versenyt 2.- 8. osztályos tanulók részére hirdetjük évfolyamonkénti 4 fős
csapatoknak, gyakorlati forduló, majd iskolai írásbeli forduló, területi írásbeli forduló, végül (a
döntősöknek) Kárpát-medencei (írásbeli) döntő formájában.
Versenyeink védnökségét Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke a Miskolci
Egyetem Btk. Tanárképző Intézet óraadója, matematika - fizika - pedagógia szakos tanár vállalta.
IX. Bicaj – ricsaj Közlekedési Kerékpáros Csapatverseny a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei
Rendőrfőkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának szakmai és anyagi támogatásával a 13 –
15 éves életkorú gyermekek közlekedésbiztonságának javítása érdekében.
Kérjük, figyeljék/figyeljétek a versenyfelhívásainkat a www.megnovok.hu honlapunkon és a 4 fős
csapatok jelentkezzenek az ott megadott határidőre: jelentkezes@kisvakond.hu E-mail címen.
Szeretettel várunk versenyeinken. Sikeres jelentkezést, jó felkészülést szép versenyeredményeket
kívánok.
Nyíregyháza –Sóstógyógyfürdő 2021. augusztus 25.
Vasváry Zoltánné
a kuratórium elnöke

