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Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!
Tisztelt Kollégák!
Iskolánk, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 2020-ban kilencedik
alkalommal rendezi meg a II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi Csapatversenyt.
A versenyre elsősorban a Rákóczi-hagyomány iránt érdeklődő iskolák jelentkezését
várjuk. Iskolánk tradíciójából fakadóan a feladatunknak érezzük, hogy ápoljuk és élővé tegyük
a Nagyságos Fejedelem életművét, szellemiségét. Célunk, hogy a magyar történelemnek ez a
viharos korszaka megfogható legyen a 21. század fiataljai számára. Ezért a verseny feladatait
irodalmi, történelmi és általános művelődéstörténeti anyagra építjük. A verseny pedagógiai
célja a tehetséggondozás: a több műveltségterületet átlátni képes, kreatív és érdeklődő tanulók
motiválása.
Minden évben valamilyen tematikus fókusz köré szervezzük versenyünket, 2020-ban a
vetélkedő témája a következő lesz:
„… úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.” (Mikes, 1720)

Rákóczi útjai – tanulás, diplomácia, bujdosás
(Háromszáz éve, 1720 április 21-én érkezett a rodostói száműzetésbe a bujdosók csapata élükön
a Nagyságos Fejedelemmel.)
A felkészüléshez irodalmi ajánlást mellékelünk. A versenyt a 9–11. évfolyamos diákok
számára rendezzük, háromfős csapatok részvételével.
A verseny leírása:
•

I. forduló: az iskolák szervezik saját csapataik között az általunk összeállított feladatlap
megoldásával. A feladatlapokat e-mailen és postán is eljuttatjuk Önökhöz 2020.
február 15-ig. Javasoljuk, hogy az iskolai fordulót 2020. február 18. és február 21.
között rendezzék meg.
Kérjük, hogy 2020. február 28- ig juttassák el hozzánk elektronikus vagy postai úton
az iskolai győztes csapat kijavított feladatlapját, valamint az iskolájukat képviselő
csapat névsorát.
Az első forduló célja, hogy az iskolai versenyen győztes, legjobb csapat érkezzen a
döntőre. A feladatok megoldásához az első fordulóban a megadott művek, cikkek
ismeretére és kreatív alkalmazására (pl. rejtvény, képfelismerés, tájékozódás a térképen,
kreatív írás) van szükség. (Az előző évek iskolai feladatlapjai gimnáziumunk honlapján
a versenyfelhívás mellett megtekinthető.)

Ez az irat – környezetvédelmi szempontból – újrafelhasznált papírra készült.

•

Az országos döntőbe (2020. március 27 – március 28.) a jelentkező csapatok számától
függően a hat-nyolc, legmagasabb pontszámot elérő csapat kerül. Az országos döntőt
kétnaposra szervezzük. A verseny első napján különböző budapesti helyszíneken (pl.
Nemzeti Múzeum) a csapatok interaktív programokon vesznek részt, melyeknek célja a
témához kapcsolódó adatgyűjtés és a versenyzők kreativitásának, kulturális
kompetenciájának összemérése, fejlesztése. A második nap programját iskolánkban
rendezzük.
A részt vevő csapatok tagjai és egy kísérő tanár számára az étkezést, a tömegközlekedés
költségeit és igény szerint március 26-29-én szállást biztosítunk.

Jelentkezési határidő: 2020. február 4-ig a következő e-mail címen:
rakocziverseny@gmail.com
Örülnénk, ha Önök is támogatnák a Rákóczi-hagyomány továbbélését. Segítő közreműködésüket előre is köszönjük. Várjuk mielőbbi jelentkezésüket.
Elérhetőség: rakocziverseny@gmail.com;
titkar@budai-rfg.sulinet.hu
(06-1) 212-2995
Dr. Pelczer Katalin: 06 70 386 42 10
Létay Márton: 06 20 772 6952
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