Összefoglaló beszámoló
Az NTP-NTV-16-B-0003 „Hungeocontest2016/2017 - Válogatóverseny a Nemzetközi
Földrajzi Olimpiára” c. projektről

A projekt megvalósítója: Modern Geográfus Alapítvány
A projekt futamideje: 2016. 09.01. – 2017. 06. 30.
Az EMMI, az Nemzeti Tehetségprogram, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
biztosított támogatás összege: 4.000.000 Ft.

A program alapvetően azt a célt szolgálta, hogy megrendezzük a HunGeoContest angol
nyelvű földrajzi verseny nyolcadik kiírását, amely az iGeo Nemzetközi Földrajzi Olimpia
hazai válogatóversenye.
A középiskolásoknak szervezett versenysorozatunk idén a kialakult rendszernek
megfelelően három fordulót tartalmazott. Az online fordulóra bármely hazai középiskolás
nevezhetett, és kipróbálhatta magát a földrajz modern, kreatív alkalmazásaiban. Az online
fordulóban sikerült olyan feladattípusokat (például egyszerű geoinformatikai
alkalmazásokat) is kipróbálhattunk, amelyekre az írásbelin, vagy más hazai versenyeken
sem nagyon van mód és lehetőség. A második fordulóban mintegy ötven továbbjutott
versenyzőt várt az írásbeli, három helyszínen: Pécsett a Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Karán, Debrecenben az SZC Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakközépiskolában, valamint Budapesten, a Xántus János Két Tanítási Nyelvű
Középiskolában. A versenyszabályzat értelmében a tíz legtöbb pontot elért versenyzőt
hívtuk meg a 2017.március 10-11-én megrendezett pécsi döntőre, ahol terepi, valamint
három feladatból álló szóbeli forduló után hirdettük ki a végső sorrendet.
A feladatok kidolgozásában, lektorálásában és ellenőrzésében, valamint a szóbeli döntő
zsűrizésében összesen 11 felkért geográfus, geológus és térinformatikus szakértő működött
közre. A verseny lebonyolítása érdekében egy állandó koordinátor és három alkalmi
feladatokkal megbízott munkatárs dolgozott. A verseny kommunikációjának központi
eleme a hungeocontest.org honlap volt, ide kerültek fel az eredmények, a feladatlapok és
a megoldások, fényképek. Ezt a honlapot a projekt kapcsán jelentősen fejlesztettük és
kibővítettük, elkészült egy mobiltelefonra optimalizált verzió, valamint az angol nyelvű
változat. Ezek az elemek reményeink szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben tovább
lehessen bővíteni a versenybe bevonható középiskolák, illetve hallgatók körét. Örömünkre
szolgált, hogy ebben az évben kilenc olyan iskola tanulói is neveztek a versenyre, akik

eddig nem voltak részesei a HunGeoContestnek. Az ő bevonásukat is szolgálja az a videóbeszámoló, amit a döntőről készíttetettünk.
A projekt harmadik fő eleme volt a kiutazó csapat felkészítése. Ezt több lépcsőben,
folyamatos kapcsolattartással és egyhetes felkészítő-táborral oldottuk meg, amely során
rendkívül intenzív, nap 8-10 órányi munka zajlott, előadásokkal, szimulált
versenykörülményekkel és speciális terepi tréninggel. Reményeink szerint versenyzőink
nem csak a geográfiával vértezték fel magukat, hanem csapatként is összekovácsolódtak. A
iGeo döntőjére augusztus 2. és 8. között kerül sor Szerbia fővárosában, Belgrádban.
Köszönhetően támogatóink bőkezűségének, minden idők legalaposabb felkészülését
elvégezve, éremesélyekkel utazunk.

Pécs, 2017. június 30.
A versenyszervezők

