A történelem a kiemelt prioritások között szerepel a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban
Boda Kristóf, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 10. c osztályos humán tagozatos
tanulója a 2019-2020-as tanévben a Savaria Országos Történelem Versenyen a 10. helyezést
érte el.
Az idei Savaria történelem verseny szóbeli fordulóját a COVID - járvány miatt 2020.
szeptember 12-én online, a Google Meet alkalmazás segítségével rendezték meg. Ez a módszer
a felkészítő tanárom, Bárdosi Éva tanárnő és számomra is nagy újdonság volt. Szerencsémre,
Bárdosi tanárnő nagy tapasztalattal rendelkező történelem tanár, számos tanítványt készített
már fel különböző versenyekre, és velem is időt és energiát nem kímélve foglalkozott.
Általános iskolás koromban már jártam Szombathelyen ezen a versenyen, de most az
online forma új kihívások elé állított. Tanárnő ebben is nagy segítségemre volt, kiderült
számomra, hogy Bárdosi tanárnő a digitális oktatásban is nagyon otthon van.
Az országos döntőn 19 kilencedik évfolyamos diák vett részt. A bizottság tagjai: Száray
Miklós, az iskolai történelem tankönyvek szerzője és Dr. Érsek Attila voltak. Nagyon
érdekesnek találtam, hogy a fedlapon olvasható név megelevenedett előttem, és személyesen
beszélhettem azzal a szerzővel, akinek a tankönyve nagy hatással van rám.
A verseny kezdetekor a zsűri tagjai kiosztották a feladatokat, mindenki kapott egy
esszékérdést és még 3 másik kérdést abból a szakirodalomból, amelyet el kellett olvasnunk.
Az én kérdésem nagyon izgalmason hangzott: Hogyan hatott a XI-XIII. századi nyugateurópai technika fejlődése az emberek munkatevékenységére. A nehéz téma ellenére remekül
helyt álltam, és pontjaim alapján, melyet a megyei fordulón és az országos döntőn szereztem
az előkelő 10. helyezést sikerült elérnem.
Még egyszer szeretném megköszönni felkészítő tanárnőm munkáját, aki megmutatta
nekem, milyen érdekes és izgalmas a történelem, bevezetett a kutatásmódszertanba és motivált
ennek a szép eredménynek az elérésére. A versenyzési kedvem csak fokozódott, így
természetesen a jövőben is be fogok kapcsolódni ebbe a versenybe.
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