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A 2019/20-as tanévvel immár harmadszor indítja útjára a Képességforrás Egyesület a T-MA
versenyt, aminek sajátossága, hogy kétharmad részben kompetencia alapú, egyharmadrészben
pedig a megszerzett ismeretek kreatív felhasználásáról szól.
Idei kiemelt új kompetencia: a digiértés, vagyis a digitális formában megjelenő
információk, szövegek értelmezése, a köztük való gyors és megbízható eligazodás.
Tudományok és tantárgyak határterületén mozgunk, összképet szeretnénk nyújtani egy helyről
vagy időszakról, megmutatni annak természettudományát, társadalmát, művészetét és a
hétköznapokat, benne a gyerekek életét. Kíváncsiságot ébreszteni és beszédtémát adni a
részvevőknek, fejleszteni az alapkompetenciáikat és IKT-eszköz használatukat, kutatásra és
szűkebb pátriájuk megismerésére sarkallni őket.
előtérben a 21.századi
alapkompetencia:

a digiértés
KOMPETENCIA * ÉLMÉNY * KREATIVITÁS
Idei témánk Zrínyi kora, ezzel tisztelegve Zrínyi Miklós (1620-1664) -hadvezér, költő,
politikus- születésének 400.évfordulója előtt.
A versenyen történő részvételhez nem szükséges előzetes ismeret, a kompetencia alapú
szövegértés feladatok fogják ezt megadni, valamint az irányított önálló kutatásokból
meríthetnek tudást a résztvevők. Olyan Pest megyei 12-16 éves gyerekek háromfős
csapatait várjuk, akik szívesen próbára teszik kreativitásukat és nem riadnak vissza a
szokatlan kihívásoktól.
A regisztráció, a feladatok letöltése és feltöltése papír alapú postázást vagy
személyes részvételt a levelező részben nem igényel.
A négy levelező fordulóban legjobban teljesítő hat csapat élő döntőt vív Budapesten
2020.április 4-én (szombat 15-18 óra), melynek összdíjazása minimálisan 500 000 Ft, melyet a
csapatok a legújabb stratégiai játékok, anyanyelvi szótárak, családi programbelépők és
számukra értékes elektronikai eszközök formájában ajándékcsomagban kapnak meg.
Minden résztvevő (aki eljutott a levelező rész befejezéséig) emléklapot, a legjobb eredménnyel
végző 24 csapat oklevelet és ajándékot kap.
2019.szeptember 1-től fogadjuk a jelentekéseket a versenyre. A legtöbb csapatot indító iskola,
a legtöbbször megjelölt mentor tanár értékes logikaijáték-csomagban részesül, melyet az iskola
képviselője a döntőn vehet át.
A versenyre benevezni 2019.szeptember 1. - október 20. között lehet a Képességforrás
Egyesület verseny.kepessegforras.hu nevezési oldalán. Az előzetes nevezés 2019.október 6ig ingyenes. 2019.október 7-től a nevezési díj: 1 500 Ft/csapat, melyet a Képességforrás
Egyesület 11711096-21456846 bankszámlájára kell átutalni „T-MA2020 nevezési díj”
megjelöléssel és a csapatnév feltüntetésével.
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A T-MA 2020 verseny időbeosztása:
1.levelező forduló: 2019.október 21.

– november 8.

2.levelező forduló: 2019.november 18. – december 6.
3.levelező forduló: 2019.december 16. – 2020.január 10.
4.levelező forduló: 2020.január 20.
Élő döntő:

– február 7.

2020.április 4. 15:00-18:00 (Budapest)

A levelező fordulók feladatai a regisztrációkor kapott kóddal tölthetők le, a megoldásokat
ugyanezen a felületen tölthetik fel a versenyzők.

Nálunk alap a jó digiértés!
Budapest, 2019.szeptember 1.
Vadász Viktorné, Ágnes
a Képességforrás Egyesület elnöke

A következő elérhetőségeken szívesen ad további információt és segítséget
a verseny kapcsolattartója, technikai koordinátora:

Balogh-Kovács Kamilla
Képességforrás Egyesület
személyesen: 1119 Budapest, Tétényi út 72/B (hétköznap délután)
telefonon: 06 30 549 4645 (hétköznap délután)
e-mailben: egyesulet@kepessegforras.hu

A T-MA verseny
ötletgazdája és védnöke
Nagyné Antal Anikó, újbudai önkormányzati képviselő,
társszervezője az Összefogás Újbudáért Egyesület.

A versenyt 15 cég támogatja, biztosítva a zavartalan működést
és a döntős csapatok jutalmazását.

