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Gion Nándor olvasási verseny 2017 – középiskolások számára
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a középiskolás korosztálynak meghirdeti a Gion
Nándor olvasási versenyt.
A verseny célja: a diákok olvasásra való ösztönzése, és a tanulók szövegértő olvasásának
fejlesztése. Mivel a versenyző nemcsak saját sikeréért „küzd”, hanem a csapat eredménye érdekében
(is) igyekszik jól teljesíteni, a versenynek közösségépítő szerepe is van. Cél továbbá az olyan tanulókat
is sikerélményhez juttatni, akik szeretik az irodalmat, és szívesen olvasnak, de pl. nyelvi versenyen
vagy fogalmazási pályázaton, szavalóversenyeken stb. nem vesznek részt.
A verseny menete: A verseny résztvevői 3 fős csapatokat alakítanak. A csapat tagjai
megbeszélik, hogy ki melyik könyvet olvassa el az adott listán szereplő könyvek közül. Egy-egy
tanulónak legkevesebb két művet el kell olvasnia, de minél többet olvas el, annál jobb. A döntőben
a csapat 7 irodalmi műből kapja a teszteket, ill. a feladatlapokat aszerint, hogy melyik öt címet
választja a felkészüléskor, tehát elméletileg öt felmérőt tölt ki. A csapatok a döntőn egyforma
kérdéseket tartalmazó feladatlapokat kapnak, és a versenyzők egy-egy csapaton belül közösen oldják
meg a feladatokat.
A verseny lebonyolításához szükség van a magyartanárok (könyvtárosok) közreműködésére,
az iskolai selejtezőt a tanárok megoldják, saját felmérésük alapján állítják össze a csapatot. Minden
középiskola legfeljebb két csapatot indíthat.
A tartományi döntő 2017. május 6-án lesz Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban. A
legjobbak jogot nyernek az Alkoss világot! – Gion Nándorról elnevezett középiskolás táborra, melyet
a nyári szünidőben szervezünk meg Újvidéken, az Apáczai Diákotthonban.
Az olvasandó művek listája
Elsősök és másodikosok csoportja
1. Kalapos Éva: D.A.C. 1. kötet
2. Swati Avasthi: Ököljog
3. Steinbeck: Édentől keletre
4. Dragomán György: A fehér király
5. Gion Nándor: Engem nem úgy hívnak
6. Sirbik Attila: St. Euphemia
7. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka
Harmadikosok és negyedikesek
1. J. Teller: Semmi
2. Kemény Zsófi: Én még sosem
3. Gion Nándor: Börtönről álmodom mostanában
4. Závada Pál: Jadviga párnája
5. Fehér Miklós: Fekete normalitás
6. Márquez: Száz év magány
7. Móra Regina: Peremlakók. Családtörténet a Marson
Jelentkezési határidő: 2017. április 23.
Jelentkezni lehet a következő címen:
VMPE, 21000 Újvidék, Ćirpanov utca 54.
e.mail: nsvmpe@gmail.com
A verseny időpontja 2017. május 6.

A középiskolások
2017-es Gion Nándor Irodalmi és Művészeti Élménytáborának
bemutatása
A középiskolás tábor kapcsolódik a Gion Nándor középiskolások olvasási versenyének
2017-es anyagához. A versenyen résztvett tanulók számára a tábor jutalom és teljes ellátással
ingyenes. A további nyitott helyek 2017 јúniusától lesznek pályázhatók.
A tábor témája:
KIK FORMÁLNAK TÉGED?
Szülők-testvérek-barátok?
Gyere velünk a könyvek izgalmas világába,
ahol a szereplők életén keresztül ráismerhetsz magadra is!!!
A világ újraírható.
A regények:
1. Janne Teller: Semmi
2. Steinbeck: Édentől keletre
3. Móra Regina: Peremlakók. Családtörténet a Marson
4. Gion Nándor: Engem nem úgy hívnak
A szövegekkel ötletes tevékenységek során, különböző technikák segítségével ismeritek
meg az irodalmat, egy kicsit másként. A napi 2x3 órás foglalkozások mellett szórakozási és
kulturális programok színesítik a nyárközépi tábort (csapatépítő- és önismereti játékok, városi
séta, látogatás a péterváradi várban, esti meglepetés-vendég, strand, kirándulás)
A téma feldolgozásához tervezett technikák:
Bevezető előadás: az egyedüli passzív forma, melynek keretében új irodalmi ismeretekre
tehettek szert. Önismereti dramatizáció: regényrészleteket dolgoztok fel, melyekkel
önmagatokról is sokat megtudhattok. Szövegrontás: rövid regényrészletet fogalmaztok át
tetszés szerinti, stílus-/nézőpont-/forma-váltással. Filmkészítés: szakmai segítséggel rövid
filmrészletet készítetek Gion Nándor regényéből, annak elemzését követően Egyéb kreatív
foglalkozások.
 Helyszín: Újvidék, Bogdan Šuput 16. Apáczai fiúkollégium
 Időpont: 2017. július második fele
 A tábor koordinátora Kovács Smit Edit, előadói és szervezői Lelik Edit és Rekecki
Angéla újvidéki magyartanárok. Vendégelőadó: Csabai Ferenc, rendező, producer
(Szeged)

