Komáromi városi történelmi vetélkedő 2020 áprilisában
A Magyar Országgyűlés határozata alapján április 12-e a felvidéki kitelepítettek és
deportáltak emléknapja, Komárom a felvidéki kitelepítettek emlékvárosa.
A Kecskés László Társaság Alapítvány célja, hogy a második világháború után a felvidéki
magyarok kitelepítésének és deportálásának megalázó és fájdalmas történetét a fiatal
korosztály is megismerje. A Kecskés László Társaság kiemelten fontosnak tartja, hogy a
komáromi középiskolások tudják a kitelepítések történetét, ezért versenyt hirdet mindkét
Komárom – tehát Észak- és Dél-Komárom - minden középiskolás tanulója számára.

Felhívás
„Emlékezz! Felvidék 1945-1948”
A Kecskés László Társaság Alapítvány egyéni középiskolai történelmi vetélkedőt hirdet
komáromi* középiskolások (14-19 éves korosztály) számára. (Komáromi középiskolás:
aki komáromi középiskolába jár, vagy aki más település középiskolájába jár, de állandó
illetve ideiglenes lakcíme Észak- vagy Dél-Komáromban van.)
Téma: a felvidéki magyarok kitelepítése és deportálása 1945-1948 között
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A vetélkedő célja, hogy
- a tanulók ismerjék meg a kitelepítések és deportálások történetét
- gyakorolják történelmi forrásokból az önálló ismeretszerzést, és az ismeretek gyakorlati
alkalmazását
- tudatosuljon az önálló véleményalkotás felelőssége a történelmi kérdésekről
- kreatívan alkalmazzák informatikai ismereteiket
- a történelemtanárok vegyék fel a témakört a XX. századi történelem tanításához.
A városi középiskolai vetélkedő egyéni verseny, a diákok egyénileg szerepelnek a versenyen,
és az elnyert díj is a tanulót illeti.
A jelentkezők számától függően az elődöntő időpontja 2020. február 15. (szombat)
A vetélkedő döntőjén az elődöntő 10 legeredményesebb tanulója vesz részt,
2020. április 18-án, szombaton.
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Nevezési határidő a vetélkedőre: 2019. december 10.
A nevezés ingyenes.
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2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 32. vagy e-mailen: info@klt.hu

