Beszámoló a Lóczy Lajos Földrajzversenyről 2021
A 2020 szeptemberében meghirdetett versenykiírás alapján 2021. február 1-ig 26
iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan 203 versenyző nevezett a 36.
alkalommal megrendezett versenyre. A középiskolai tananyag vonatkozó
évfolyamának első féléves anyagára, az általános iskolai anyagra, valamint az atlasz
alkalmazására épülő kompetencia alapú feladatokat tartalmazó feladatlapot ebben az
évben a járványhelyzet miatt online formában a Redmenta rendszerben készítettük el
és ebben a rendszerben került sor az 1. és 2. forduló lebonyolítása is.
A február 15-én lezajlott első írásbeli forduló értékelése az online rendszer gyorsasága
miatt szinte azonnal megtörtént, átnézés után február 18-án hirdettük ki az 1. forduló
eredményét a honlapon. A továbbjutás feltétele a küszöbpontszám elérése volt,
melyet a versenybizottság a 9. évfolyamon 40, 10. évfolyamon 65 pontban állapított
meg.
A második fordulóba a mezőny 77%-a jutott tovább. A versenykiírás szerint a
középiskolai tananyag vonatkozó évfolyama, valamint két-két kiemelt téma, egy-egy
kiemelt tudós és egy illetve két kiemelt terület ismeretanyagából készült feladatlap az
első fordulóhoz hasonlóan a Redmenta rendszerben került kiküldésre a
versenyzőknek. Az április 14-én megírt feladatsorok eredményét április 20-án tettük
közzé a honlapon. Ez alapján az országos döntőbe 20 kilencedikes és 20 tizedikes
tanulót hívtunk be, akiket iskolájukon keresztül e-mailben is kiértesítettünk. Közülük 1,
illetve 2 tanuló nem tudott részt venni a döntőben.
A döntőre május 27-28-án került sor online formában a Teams rendszeren keresztül.
Az online döntő teljes egészében követte a jelenléti döntő már jól bevált hagyományos
rendszerét. Az informatikai rendszer működtetésében résztvevő kollégák irányították
és felügyelték a versenyzőket a tételhúzástól a felkészülésen át a zsűrivel történő
összekapcsolásig. A zsűri a feleletek után azonnal online dokumentumban elkészítette
a versenyző értékelését.

A zárórendezvényt megelőzően két szakmai előadásra is sor került. A zsűri elnöki
feladatokat - a szokásos módon - neves egyetemeink docensei vállalták, a zsűritagok
ugyancsak a szervező intézménnyel hosszú évek óta partneri viszonyban álló
középiskolák tanárai közül kerültek ki.
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A jutalmazás vonatkozásában a pályázat költségvetésének módosítása alapján a
nyereményutat tárgyjutalmak váltották fel. A verseny valamennyi résztvevője (diák,
tanár) a verseny logójával ellátott pólót kapott. A 9. évfolyam 1-8. helyezettje
hátizsákot, a 10. évfolyam 1-8. helyezettje világatlaszt vehetett át, továbbá féléves
Földgömb c. folyóirat előfizetés a nyereményük. A felkészítő pedagógusok
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alapítványunk támogatásával könyvutalványt kaptak. Mindkét évfolyam 1-3. helyen
végzett tanulója további könyvjutalomban részesült. Szponzori támogatás keretében a
legtöbb döntőbe jutott tanulót nevező iskola, illetve a legtöbb döntőbe jutott diákot
felkészítő pedagógus könyvutalványt vehetett át. A jutalmak postai küldeményként
jutottak el a nyertesekhez. A verseny lebonyolításáról a helyi sajtó írásos beszámolót
közölt.

A szakmai programunkban tervezett fejlesztési célokat megvalósítottuk, a Földünk
környezetünk műveltségterülethez kapcsolódó tehetségeknek versenyzési és ezzel
fejlődési lehetőséget, valamint sikerélményt nyújtottunk. Köszönet a
Támogatáskezelőnek, hogy ezt lehetővé tette, a nagy hagyománnyal rendelkező
versenyt a jövő tanévben is meghirdetjük.

A versenyt meghirdette és lebonyolította
Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpont
Eminens Alapítvány
A verseny szakmai támogatói:
Magyar Földrajzi Társaság
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és
Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ,
Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyugat-magyarországi Kar Földrajz és
Környezettudományi Intézet
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete,
Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Kaposvári Egyetem Tanítóképző Kar
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A verseny anyagi támogatói:
Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Sefag Zrt.
Katica Tanya Élményközpont
Szolidaritás Alapítvány

Kaposvár, 2021. november 05.

Gyallai Katalin
intézményvezető
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