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FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE

Gion Nándor Olvasási Verseny
általános iskolásoknak - 2017-18
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete olvasási versenyt hirdet az általános iskolák felsős
tanulói számára. A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő
olvasásának fejlesztése. Fontos, hogy minél többen könyvet vegyenek a kezükbe, vagy kedvet
kapjanak ahhoz, hogy az internet segítségével éljenek az elektronikus könyvtár nyújtotta
lehetőséggel. Mivel a versenyző nemcsak saját sikeréért „küzd”, hanem a csapat eredménye
érdekében (is) igyekszik jól teljesíteni, a versenynek közösségépítő szerepe is van. A verseny
résztvevői 3 fős csoportokat alakítanak. A csoport tagjai megbeszélik, hogy ki melyik könyvet
olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy tanulónak legkevesebb három művet
el kell olvasnia, de minél többet olvas el, annál jobb. A csapat összesen hat könyvcímből álló
lista alapján kapja a teszteket, illetve a feladatlapokat.
A verseny lebonyolításához szükség van a magyartanárok és a könyvtárosok közreműködésére,
azzal segítjük munkájukat, hogy minden benevező iskolának az iskolai versenyre kidolgozott
tesztlapokat küldünk. A csoportok egyforma kérdéseket tartalmazó feladatlapokat kapnak, és a
versenyzők egy-egy csoporton belül közösen oldják meg a feladatokat.
A tartományi döntő 2017 novemberében lesz Újvidéken. A legjobbak meghívást nyernek a
Gion Nándorról elnevezett irodalmi táborba, melyet 2018 nyarán szervezünk az Apáczai
Diákotthonban.
Az olvasandó művek listája az V-VI. osztályosok számára:
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza
J. K. Rowling: Harry Potter és a Titkok Kamrája
Kiss Dénes: Kányadombi indiánok
Mirnics Zsuzsa: Órásköz 12.
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
Az olvasandó művek listája a VII-VIII. osztályosok számára:
Karl May: Az Ezüst-tó kincse
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
Gion Nándor: Sortűz egy fekete bivalyért
Ignácz Rózsa: Torockói gyász
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány
Beczássy Judit: Egyszer vagyok fiatal
A díjazott csapatok tanárai könyvjutalomban részesülnek.
A jelentkezéseket az alábbi címeken várjuk:
VMPE
21000 Újvidék, Ćirpanov utca 54.
e-mail: nsvmpe@gmail.com
tel: 021/548-259

Aladicsné Kollár Mária
21235 Temerin, Bosnyák utca 86.
e-mail: aladics@stcable.net
tel: 021/841-397

