
 

 
A pályázat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett NTP-KTTV-11-0105 kódszámú pályázati 

támogatásból valósul meg. 

 

6. sz. melléklet 
A VERSENYKIÍRÁS A 2011/2012-ES TANÉVRE 

NEFMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ  

 

 

A verseny címe:   „Sokarcú reneszánsz” 

 

A verseny meghirdetője:    Neumann János Középiskola és Kollégium 

 

A verseny célja:  A versenyzők a reneszánsz korszakáról egységes képet alkossanak és érzékeljék az átíveléseket és 

összefüggéseket a művészetek, a történelmi események és a különböző tudományos eredmények között. 

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:  Szakközépiskola 

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: 9-10. évfolyam 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: Az ország valamennyi szakközépiskoláiban tanuló diákok részére 3 fős csapatok 

keretében. I. forduló: feladatlap kitöltése és projektmunka elküldése interneten keresztül. A döntőbe a legmagasabb 

pontszámot elért 10 csapat kap meghívást. 

 

További, részletes információk és időpontok a www.nejanet.hu honlapon találhatók! 

 

A versenyen való részvétel kizáró okai: Neumann János Középiskola és Kollégium tanulói 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:  

A magyarországi reneszánsz ismeretanyaga, különös tekintettel Mátyás Király uralkodásának időtartamára. A NAT 

magyar nyelv és irodalom, történelem, művészeti ismeretek 10. évfolyamán előírt követelményei. 

Herbert Attila –Martos Ida – Moss László – Tisza László: Történelem III. 

Reáltanoda Alapítvány, Budapest 2004. 332-340. oldal 

Balassi Bálint élete és költészete: 

http://mek.niif.hu/02200/02228/html/01/298.html 

vagy A magyar irodalom története a korszakra vonatkozóan 

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):  

- A nevezés a www.nejanet.hu honlapon található NEVEZÉSI LAP kitöltésével és  az első forduló 

feladatlapjának az elküldésével történik, az alábbi címek egyikére: Neumann János Középiskola és Kollégium 

3300 Eger, Rákóczi út 48. vagy a jakabt@nejanet.hu email címre. 

- Határidő: 2012. május 25. 

 

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak 

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj:  nincs; ……. Ft/fő, vagy   ……..Ft/csapat, vagy …… Ft/iskola  

 

Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében:  nincs; ……..Ft/fő,  

vagy ………  Ft/csapat, vagy ………   Ft/iskola  

 

Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) igény esetén a döntő fordulóra: vacsora (péntek): 2000Ft/fő, szállás: 

2000Ft/fő/éj (felnőttek esetében +400Ft idegenforgalmiadó/éj), reggeli (szombat): 800Ft/fő. 

 

Fordulók: 

1. forduló feladatlapjának és a prezentáció beküldési határideje: 2012. május 25. 

 

2. forduló : Szóbeli forduló : 2012.június 9. NIVÁK, 3300 Eger, Cifrakapu út 158. 

  

Az eredmények közzétételének módja: a résztvevő csapatok eredményei a honlapon: www.nejanet.hu; a döntőbe jutott 

csapatok ezen kívül postai úton is értesítést kapnak.  

 

Díjazás: Könyvjutalom 

A szervezők elérhetősége: Hadnagyné Kovács Judit (30-289-42-07) 
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