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A Technikatanárok Országos Egyesülete (TOE) 14. alkalommal hirdetett versenyt az 

általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, valamint a gimnáziumok azonos korú tanulói 

számára. A versenyen 3 fős csapatok indultak. 

  

 

       
 

 

Az országos verseny döntöjére a kiírt témakörnek és ismeretanyagnak megfelelően 

készült a budapesti és a megyei versenyek.13 csapat győztes csapata.  

A felkészítő tanárok kapcsolatot tartottak az egyesület titkárával és a döntőt szervező 

iskola szervező tanárával. 

Az országos döntő helyszínét a tavalyi év győztese –a Veszprémi Báthory István 

Általános  Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola biztosította.Szervező tanár: Bertáné Bíró 

Judit. 

Az idei téma : Hagyomány és modernitás a háztartásban. 

 A verseny célja:  

Felkészülés a családok mindennapjaira vonatkozó élethelyzetek megoldására, a 

háztartási munka célszerű szervezésére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, a 

hagyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására. Gyakorlati tevékenységen 

keresztül kapcsolódni a nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához. 

A munka értékteremtő szerepének, a környezetkímélő termelésnek és a tudatos fogyasztói 

magatartás kiemelése is fontos feladata a versenynek. 

A versenyre való felkészülés során a csapatok tagjai alaposabb ismereteket szereztek a 

mai háztartási gépekről és azoknak múlt századbéli megfelelőiről, megismerték működésüket, 

technikatörténeti fejlődésüket. Ismerkedtek a háztartások környezettel való kapcsolatával. 

Megismerték a lakás otthonossá tételének módjait. 

A verseny napján esős, borús napra ébredtünk , de ez nem zavarta meg nagyon a 

programot! 

A regisztráció után, ebéd az iskolai étteremben, majd megnyitó következett. A 

gyakorlati feladathoz két teremben elosztva fogtak a csapatok. A terítő díszítése 

sablontechnikával és szegése jó időbeosztást, szervezett csapatmunkát igényelt.  A feladatra 

120 perc állt rendelkezésre. Az elkészült munkadarabok jól bizonyították a csapatok 

felkészültségét és a szervezettségét. A zsűri kidolgozott szempontrendszer szerint értékelt. 



A gyakorlait feladat alatt a felkészítő tanárok és iskolánk néhány pedagógusa a Laczkó 

Dezső Múzeumba látogatott. Megtekintették az újra nyitott Bakony Tájházat is.  

A gyakorlati feladat értékelése alatt a tanárok Herendre látogattak, a Porcelán 

Manufaktúrát és a Porcelán Múzeumot nézték meg. Mindenkinek emlékezetes élményt adott 

hazánk kis gyöngyszeme itt, Veszprém közelében. 

A vacsora az iskolában szintén mindenkinek ízlett, jóllakottan és kellemesen elfáradva 

sétáltunk a szállásra! Városnézést terveztünk, de a még mindig zuhogó eső miatt ez elmaradt. 

Pár csapattal a közeli Balaton Plázába sétáltunk el. 

A verseny második napján elméleti feladatlapokat oldottak meg a versenyzők 

egyénileg. A 60 perces feladatmegoldást a zsűri felügyelte. A 100 pontos feladatlap 

változatos, érdekes és átfogó kérdéseket tartalmazott.  

Rövid pihenő után a csapatok az előzetes feladatokat mutatták be,a lakókörnyezetük, 

megyéjük viseletét élvezetesen adták elő. 

. Míg a zsűri értékelt, szerencsére az időjárás is lehetővé tette, hogy a versenyzők és 

felkészítő tanárok a balatonfűzfői Bob pályán csúszhassanak és gyönyörködhessenek a 

panorámában.  

Az eredményhirdetést már mindenki nagyon várta. Az egyesületelnöke és  titkára  a 

pályázatnak  és a helyi szponzoroknak ( Veszprém város önkormányzata, Laczkó Dezső 

Múzeum, Gaja Egyesület, Zöld bolt, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Rőfös bolt) 

köszönhetően valamennyi versenyzőt jutalmazta. Iskolánk igazgatójának Barták Péternének 

és szervezőjének ,Bertáné Bíró Juditnak virággal és ajándékcsomaggal köszönték meg 

munkáját. 

Az idei országos döntő első helyezettje a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola 

csapata lett.  

A csapattagok: Barta Zsuzsanna, Harsányi Adrienn és Szombati Viktória. 

 Felkészítő tanár: Barta Gábor. 

Az elméleti feladatmegoldásokban Győri Kornélia, a mosonmagyaróvári Bolyai 

János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója bizonyult a 

legjobbnak.  

Felkészítő tanára: Sólyom Mária 

Az előzetes feladat megoldásában a Budapesti XVI. kerületi Herman Ottó Általános 

Iskola csapata lett a legjobb.  

Tagjai: Nagy Viola Csilla, Szendrődi Eszter és Vass Kamilla.  

Felkészítő tanáruk: Gróf-Mozsár Ildikó. 


