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SZÓRAKOZTATÓ, INTERAKTÍV FELADATOKKAL VÁRJA A KÖZÉPISKOLÁSOKAT A 12. ALKALOMMAL MEGSZERVEZENDŐ VETÉLKEDŐ

Múltbeli értékek után kutathatnak a bölcs diákok
Interaktív feladatok és 
múltidőző kalandok várják 
azokat a diákokat, akik részt 
vesznek a 12. Bölcs Diákok 
országos szintű vetélke-
dőn. Az idei megmérettetés 
témája a hagyományőrzés, 
az interdiszciplináris ver-
senyre 3–4 fős középiskolás 
csapatok jelentkezését várják 
Erdély magyar iskoláiból.

» DEÁK SZIDÓNIA

H agyományőrzés téma-
körben hirdeti meg idei 
kiadását a Bölcs Diákok 

országos szintű vetélkedő. A 12. 
alkalommal megtartandó ver-
senyre – melyet a Communitas 
Alapítvány a Kolozsvári Re-
formátus Kollégiummal és a 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
temmel partnerségben szervez 
– három-négy fős középiskolás 
csapatok jelentkezését várják 
– tájékoztatnak a szervezők 

lapunkhoz eljuttatott közlemé-
nyükben. Hozzátették, a ver-
seny témája a hagyományőrzés, 
célja pedig a tanulók érdeklődé-
sének felkeltése természeti és 
kulturális értékeik iránt. A ve-
télkedő során olyan interaktív, 
szórakoztató feladatok várják 
a fi atalokat, melyek az elméleti 

tudás gyakorlati felhasználása 
által átfogó, összefüggéseket 
kereső világkép kialakítására 
ösztönöznek. „Arra szeretnénk 
biztatni a diákokat, hogy olyan 
múltbeli tapasztalatok, értékek 
után kutassanak, amelyek ka-
paszkodót jelenthetnek a mai 
ember számára is” – mondta 

Molnár Galaczi Júlia, a vetélke-
dő szervező tanára. A vetélkedő 
rávilágít, hogy jövőt csak a múlt 
tapasztalataira támaszkodva 
lehet építeni, ezért minden em-
bernek fontos ismerni elődei 
élet- és gondolkodásmódját, 
valamint törekedni arra, hogy 
a közösségétől kapott értéke-
ket megőrizze, majd továbbítsa 
utódainak, hiszen egy nép örök-
sége nem csupán megkülönböz-
tető jegy, hanem a nemzet meg-
maradását biztosító érték – írják 
a szervezők.

Az egész tanévet felölelő, 
többfordulós megmérettetés 
interdiszciplináris jellegű, szó-
rakoztató, kreatív feladatok 
által mutatnak rá a különböző 
tudományágak közötti kapcso-
latra, kreativitásra, csapatmun-
kára ösztönözve a tanulókat. 
Mihályfalvi Katalin, a verseny 
feladatlapjainak kidolgozója 
hangsúlyozta, hogy a diákok 
együttműködésre, kutatásra, 
élményszerű tanulásra és meg-
tapasztalásra ösztönző, egyedi 
versenyben vehetnek részt. A 

vetélkedőre olyan diákok jelent-
kezését várják, akik gyarapítani 
szeretnék tudásukat, kihíváso-
kat keresnek, szeretnék megmu-
tatni, hogy mire képesek.

Mint korábban arról beszá-
moltunk, a Bölcs Diákok vetél-
kedősorozat korábbi kiadásaiba 
egész Erdély területéről bekap-
csolódtak középiskolás diákok. 
A megmérettetések az évek so-
rán változatos témákat jártak 
körül, legutóbb az Örökségünk, 
a Föld témához kapcsolódtak a 
feladatok, de volt, amikor kultu-
rális sokszínűséggel, az európai 
népcsoportok kultúrájával is-
merkedtek.

A vetélkedőre november 21-ig 
jelentkezhetnek középiskolás 
csapatok vezetőtanár kíséretével. 
A megmérettetést a járványügyi 
intézkedésekhez igazítják, az or-
szágos szakaszba bejutó csapatok 
számára egyhetes élménytáboro-
zást szerveznek. További részletek 
a vetélkedőről, illetve a jelentke-
zéssel kapcsolatos információk a 
www.bod.communitas.ro honla-
pon olvashatók.

Élménytáborban vehetnek részt a nyertes csapatok
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