Kedves Intézményvezetők és Történelemtanárok!
Értesítést kaptam a Janus Pannonius Múzeumtól, hogy az EFOP-3.3.2 JPM Paletta projektet
szervezik, vagyis az iskolákkal kötött Együttműködési Megállapodásokban
vállaltakat teljesíteni kell!
Ez a magam részéről azt jelenti, hogy Városi Történelemversenyt kell szervezni a pályázati
kereteknek megfelelően!
A Janus Pannonius Múzeum kb. 3 éve pályázott. Akkor e témában 5 általános iskolával
kötött szerződést! A múzeum részéről a szakmai munkában Tillai Gábor történész segít.
2019. tavaszi félévében a következő iskolákból kell jönnie gyerekeknek a vetélkedőre:

1. Pécsi Árpád Fejedelem Gimn. és Ált. Isk.
2. Pécsi Jurisics U. Ált. Isk.
3. Pécsi Kovács Béla Ált. Isk.
4. Pécsi Nevelési 1. Ált. Isk.
5. Pécsi Szieberth Róbert Ált. Isk.
Iskolánként 20 diák a pályázat előírása! Mivel az EFOP-os iskoláknak 4 fős
csapatok lesznek, ezért 5 csapattal nevezhetnek!
Az említett vetélkedő az általam szervezett Városi Történelemverseny, melyet a múzeum
támogat! A versenyt már meghirdettük, de természetesen akik részt vállaltak a pályázatban,
azokat is be kell vonni! A pályázatban szereplő 5 iskola külön versenyez, külön lesz
értékelve!
A pályázatban lévő feltételek számomra is fokozatosan válnak ismertté. Az 1. teendő! Tudni a
tényeket a verseny témájáról és az indulásról!
Ezért csatolom a felhívásunkat, amelynek nevezési dátuma természetesen nem releváns az
EFOP-os iskolák számára!
Kérem, hogy 2019. 02.01-jei határidővel küldjenek választ emailben a
történelemtanárok: hány csapat és melyik időpontban jön a vetélkedő 1. programjára!
A versenyző diákok hányadik osztályba járnak? Közülük hány fiú és lány van?
Köszönöm.
Kedves Történelem szakos Kollégák!
A Városi Történelemversenyünk várható eseményei, időpontjai a következők!
1. forduló: Csontváry Múzeum, Janus Pannonius u. 11-ben vetítéses tájékoztató az 1.
feladatlap kitöltéséhez!
Sok csapat jelentkezett, ezért 4 lehetőség közül kell 1-t választania minden csapatnak!
FONTOS: péntekig minden felkészítő tanár küldje el, hogy melyik időpontban és hány
csapatot / diákot tud hozni! KÖSZÖNÖM!!
Ezek:
02.14 (csütörtök)12-13 óráig
02.14. (csütörtök)14-15 óráig
02.20.(szerda) 12-13 óráig
02.20.(szerda 14-15 óráig

Ha az EFOP-os iskolák sok csapatot küldenek, akkor új időpontokat kell kiírnunk!
KÉREM A SÜRGŐS VISSZAJELZÉST! Hogy változtatni tudjunk!
Itt feladatlapot kapnak a csapatok, amit az előadás segítségével, és otthoni / iskolai kutatások
alapján kell majd kitölteniük! Ennek határideje az előadást követő 3. hét lesz!
A következő fordulóról később küldöm a tájékoztatót. Annak lesz majd a Néprajzi Múzeum a
helyszíne márciusban! Köszönöm a sok munkát és a visszajelzéseket (lehetőleg emailben!)!
Üdvözlettel:
Pozsgai Ildikó
történelem-könyvtár szakos tanár, szaktanácsadó
pozsiildi@gmail.com
30 392 1521

