III. Eszterházy irodalmi verseny középiskolásoknak
2020/21.
Versenyfelhívás

Az Eszterházy Károly Egyetem Irodalomtudományi Tanszéke idén is meghirdeti
hagyományos tanulmányi csapatversenyét az ország 10-12. évfolyamos középiskolásai
számára.
A verseny célja a középiskolás diákok irodalom iránti érdeklődésének felkeltése, a
tehetséges tanulók fejlesztése, a magyar irodalom tantárgy követelményeinek megfelelően
a diákok irodalomtörténeti, irodalmi ismereteinek bővítése.
Képzési céljaink az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a problémamegoldó képesség,
a kritikai gondolkodás, az önálló ismeretszerzés és tanulás képességének segítése. A verseny
írásbeli és szóbeli fordulója során az informatikai és kommunikációs technikai eszközök
használatával fejlődik a tanulók digitális kompetenciája is.

A verseny témája: A novellák világa. A magyar novellairodalom Czóbel Minkától
Lackfi Jánosig.

A jelentkezés feltételei: a versenyre gimnáziumok és szakközépiskolák 10–12.
évfolyamos diákjaiból szerveződött 3 fős csapatokat várunk (vegyes évfolyamokból alakult
csapatok jelentkezését is elfogadjuk).
A nevezés módja: a verseny honlapjáról letöltött nevezési lapot elektronikusan
(aláírva és szkennelve) kérjük visszaküldeni az eszterhazyverseny@gmail.com címre.

Nevezési díj nincs.
A nevezés határideje: 2020. október 18. 22.00

A verseny lebonyolítása: a verseny egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll.
Az írásbeli forduló feladatait 2020. november 9-én 10 órakor tesszük közzé a verseny
honlapján.
Beküldési határidő: 2020. november 24. 22.00.
A megoldásokat kizárólag a verseny honlapján közzétett elektronikus űrlapon
keresztül, a megadott határidőig fogadjuk el.1 (A megoldásokban önállóan megfogalmazott
gondolatokat várunk, internetről kimásolt tartalmakat nem tudunk elfogadni!)
Az írásbeli forduló eredményeinek közzététele: az írásbeli forduló eredményét emailben juttatjuk el a felkészítő tanárokhoz. A döntőbe jutott csapatok nevét 2020.
december 10-én 10 órakor tesszük közzé a verseny honlapján.
A szóbeli döntőbe az írásbeli forduló eredményeinek összesítése után, a jelentkező
csapatok létszámának függvényében, a legmagasabb pontszámmal rendelkező első 6-10
csapat jut be. Fontos tudni, hogy egy iskolából csak két − a két legmagasabb pontszámot
elérő − csapatot hívunk be a szóbeli döntőbe!
A döntőbe jutott csapatok az írásbeli fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik
magukkal a szóbeli fordulóba.
A szóbeli döntő tervezett időpontja: 2021. február 20. (kb. 10.00-15.30)
A döntő helye: Eszterházy Károly Egyetem, Líceum, Eger, Eszterházy tér 1.

1

A bejelentkezéshez egy ingyenes Google-fiókra (Gmail-es e-mail címre) van szükség. Ennek birtokában a feladatlap a
beadási határidőig korlátlan alkalommal szerkeszthető. Az utolsó szerkesztés időpontja tekintetében a rendszer
generálta időbélyeget tekintjük mérvadónak

A verseny eredményhirdetésére a szóbeli döntő végeztével kerül sor. Az első három
helyezett csapat könyvutalványban részesül.
A versenyre való felkészülést szakirodalommal segítjük, melyet a verseny
meghirdetésével egy időben honlapunkon teszünk közzé.
A versennyel kapcsolatos összes tudnivaló, a versenyfelhívás, jelentkezési lap, a
felkészüléshez megadott szép- és szakirodalom a verseny honlapján található:
http://magyar.uni-eger.hu/hu/magyar/versenyek/eszterhazy-irodalmi-verseny-2020-21
A szervezők elérhetősége:
E-mail: eszterhazyverseny@gmail.com
Telefon: EKE, Irodalomtudományi Tanszék (36) 520-400/2065

Eger, 2020. június 29.
EKE Irodalomtudományi Tanszék

