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HÁTTÉRANYAG
„Kreatív történelem” Országos Tanulmányi Verseny és Kiállítás
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és a
PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium által elindított országos tehetséggondozó verseny
ötlete 2011-ben fogalmazódott meg, és egy hosszú előkészítő munka után hirdették meg a
„Kreatív történelem” című versenyt, mely a 2012/13-as tanévre a "Fából vasparipa" - A két
ipari forradalom kora mottót viseli.
A versenyt hagyományteremtő céllal indították azzal a céllal, hogy újszerű terepet
biztosítsanak a tehetséges diákok kibontakozásának. Másik cél, hogy megmutassák, a
társadalomtudományokban, beleértve a történelemtudományban is elképzelhetőek olyan
versenyek, ahol a diákok megmutathatják, hogy csapatmunkában közösen képesek
tudományos teljesítményt produkálni. Az érdekes és kreativitásukra építő feladatok
megoldásaival pedig bizonyítják, hogy képesek az önálló ismeretszerzésre, a megfelelő
szakirodalmak felkutatására, illetve az áttekintett források szintetizálására, az ismeretek
gyakorlati alkalmazására.
A versenyfelhívásra több mint 140 csapat jelentkezett az ország minden részéből, végül az
első forduló feladatait mintegy 70 csapat küldte be. 21 csapat jutott a második fordulóba 80
% feletti teljesítménnyel, akik közül a 8 legjobb teljesítményt nyújtó (csapatonként 4 diák)
csapat érkezik felkészítő tanáraikkal április 5-én Pécsre. A döntőbe 2 budapesti, két
szegedi, egy székesfehérvári, egy kecskeméti, egy törökszentmiklósi és egy békéscsabai
csapat jutott.
A program:
2013. 04. 05. péntek
17 óra: Az 1. és 2. forduló legkreatívabb alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitása a 8
csapat részvételével (helyszín: Tudásközpont : -1. szint).
20-22 óra: Csapatok bemutatkozása, ismerkedés (helyszín: kollégium).
2013. 04. 06. szombat
9-12 óra: Döntő lebonyolítása (helyszín: PTE BTK Rókus utca).
14-18 óra: Városnézés, kulturális programok (helyszín: Pécs belvárosa, Ókeresztény
sírkamrák, Zsolnay-negyed).
18 óra: Eredményhirdetés, díjátadás (helyszín: Zsolnay negyed).
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Japán Nap a PTE-n
A japán nap célja a japán kultúrának és sajátosságainak bemutatása érdekes és interaktív
bemutatókon, programokon keresztül. Yuko KUWATA a program szervezője, aki az elmúlt
szemesztertől tart japán nyelvi órákat a PTE Idegen Nyelvi Titkárságon. Minden japán
kultúra iránt érdeklődőt szeretettel várnak 2013. április 6-án 11-től 14 óráig.
Program:
köszöntő
japánul tanuló hallgatók bemutatkozása
harcművészeti bemutató
japán kalligráfia
hagyományos japán tevékenységek (Kendama, Otedama, Origami és Yukata)
japán dalok éneklése
zárszó

2

