Történelem tehetséggondozás a Hunyadiban

A 2016/17-es tanévben számos lehetőség nyílt a történelem iránt érdeklődő tanulóink
számára, hogy a tanórákon elsajátított készségeket és képességeket továbbfejlesszék. Fontosnak
tartjuk, hogy a diákok tudjanak problémát megfogalmazni, a tényanyagban szelektálni,
csoportosítani, általános oksági összefüggéseket felállítani.
A szeptemberben indult történelemszakkörre 14 tanuló jelentkezett. Kitartásuk, lelkesedésük
töretlen volt. Elsődleges célom az volt, a gondolkodás képességét fejlesszem, tehát gondolkodjanak
el a történelem jelenségein, megértsék a történelmi szereplők indítékait és céljait, értékeljék az
eseményeket és tanulságokat vonjanak le. Elsősorban az ókorral és a középkorral, mint történelmi
korszakokkal foglalkoztunk. Ezen belül, mindig előre megbeszéltük, hogy mi legyen a következő
foglalkozás témája, mi az, ami érdekli, foglalkoztatja őket.
A tehetséggondozás keretén belül versenyeken indítottuk diákjainkat, melyeken nagyon szép
eredményeket értek el.
Októberben kezdődött el a HEBE Kft. által meghirdetett országos történelem levelezős
verseny, melyen két csapattal és egy egyéni tanulóval vettünk részt. Két csapatunk az Időutazó
elnevezésű versenyen a végső összesítésben a középmezőnyben végzett: Szarka Tímea- Horváth
Viktória – Zsigmond Tamara csapata (6.d osztály tanulói) 67-ből a 34. helyezést, míg Kujbus LucaBalázsi Emma csapata (6. a osztály tanulói) 67-ből a 41. helyezést érték el. Egyéni kategóriában Török
Lilla (8.a osztályos tanuló) a három fordulós országos levelezős versenyen a 2. helyezést érte el.
Novemberben újabb, a TITOK országos levelezős versenyre jelentkeztünk, két csoportban:
(Paroda Márk és Hégely Ábel 6. a osztályos, valamint Gedeon Zsófia, Patak Adél, Becsák Barbara és
Novota Fanni 6. d osztályos) tanulókkal, illetve egy egyéni (Árva Diána 6.a osztály) jelentkezővel. A
feladatlapok értékelése még folyamatban van, izgalommal várjuk az eredményeket. Ugyancsak
eredményeket várunk a MOZAIK Kiadó által meghirdetett országos internetes versenyről, melyen
szintén részt vettek diákjaink.
Április 7-én a megyei történelem versenyen vettünk részt Kiskunlacházán az iskolai forduló
évfolyamonként két legjobb eredményt elérő diákjaival.
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Országos Honismereti Versenyen vett részt Maruzsa Anna (5.a) és Bakó Jázmin (6.a),
mindketten nagyon szépen teljesítettek, 1. helyezést értek el.
Végül, de nem utolsó sorban, május 12-én meghívást kaptunk a szigethalmi Városi Könyvtár
szervezésében egy történelmi előadásra, melynek témája a Szent László és kora címet viselte. Az
előadó Hidán Csaba László régész, történész volt. Iskolánkból 30 tanuló látogatott el és hallgatta meg
az előadást, melynek nagy sikere volt. A gyerekek élményekkel telve tértek haza. A nagy érdeklődésre
való tekintettel azt tervezzük, hogy a következő tanévben meghívjuk iskolánkba Hidán Csaba
történészt.
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