Implom József helyesírási verseny
Versenyszabályzat a 2021/2022-es tanévre
A magyar helyesírási normák ismerete nemcsak a magyar nyelv tantárgyának, hanem minden
műveltségi területnek az anyagához hozzátartozik, és az Implom József helyesírási versennyel nemcsak
az anyanyelvi tudást, hanem az általános műveltség fejlesztését is szolgáljuk.
A versenyt a középiskolák IX–XII. osztályos tanulói számára az Anyanyelvápolók Erdélyi
Szövetsége (AESZ) és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium szervezi a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke szakmai felügyeletével, a megyei
szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre vállalkozó magyartanárok
közreműködésével. A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránti felelősségtudat és az
anyanyelv szeretetének erősítése. A versenyen a diákok helyesírási képességét mérjük.
A verseny minden fordulóján a versenyzők évfolyamtól függetlenül egységes tollbamondást
írnak, és egységes helyesírási feladatlapot töltenek ki. Holtverseny esetén bármilyen szintű versenyen a
tollbamondások pontszáma döntő érvényű.
A verseny egységes módon lehetővé teszi a részvételt minden középiskolás számára, tekintet
nélkül arra, hogy az ország mely térségében él. A megmérettetés elsődleges színtere az a tanintézmény,
amelyben a versenyzők tanulmányaikat végzik. Itt rendezik meg az iskolai fordulót, amelyen –
lehetőség szerint – az iskola minden diákjának részvételét javasoljuk. Az iskolai fordulót az iskola
magyartanára(i) szervezi(k). Az iskolai fordulók megszervezését 2021. december 7-ig javasoljuk. Ennek
a fordulónak a győztesei képviselik az intézményt az országos fordulón.
Ebben a tanévben, a tavalyihoz hasonlóan, online országos, erdélyi döntőt szervezünk.
Minden, versenybe benevező iskola legtöbb négy diákkal vehet részt az országos fordulón.
Az iskolai versenyek eredményeit a megyei versenyfelelősnek kell továbbítani legkésőbb 2021.
december 11-ig.
A megyei szervezők 2021. december 17-ig elküldik az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége
(AESZ) irodájába (cím: aesziroda@gmail.com) a jelen versenyfelhíváshoz csatolt adatlapot.
Az országos online verseny kezdési időpontja 2022. január 28. 11 óra.
Az országos döntőn legmagasabb pontszámot elért diákok képviselik Erdélyt az Erkel Ferenc
Gimnázium által szervezett Kárpát-medencei döntőn, Gyulán, amelynek időpontja 2022. február 24–26.
Az online verseny lebonyolítása és a szükséges technikai platformok és eszközök
Az Implom József középiskolai helyesírási verseny megyei fordulójának online történő
megszervezéséhez az országos szakaszt lebonyolító Mikes Kelemen Elméleti Líceum a saját G Suite for
Education platformján valamennyi résztvevő diák számára egyéni fiókot hoz létre (aminek formája
implom.nnn@mikeslici.ro lesz), amit aztán Google Tantermekhez rendel hozzá. Az nnn háromjegyű
kódszámot számítógépesen sorsoljuk ki a versenyzők számára, az adott fiókhoz hozzárendeljük a
versenyzők alternatív e-mail címeit, majd a versenyzők az alternatív e-mail címükre megkapott belépési
adatokkal csatlakoznak a Google Tantermekhez.
A verseny tollbamondását a résztvevők megosztott Google Chrome fülön keresztül fogják majd
végighallgatni, ehhez pedig szükségük lesz egy laptopra vagy számítógépre, amihez jó minőségű
hangszórót vagy fülhallgatót csatlakoztatnak. A tollbamondást saját A4-es üres lapjukra írják le, otthon,
az elhangzó útmutatások alapján, majd a hanganyag lejátszásának befejezésétől számított maximálisan 5
perc időkorláton belül el kell küldjék a tollbamondasok@mikeslici.ro címre, fénykép vagy pdf
formátumban. Az A4-es lapok lefényképezéséhez és pdf-re alakításához a versenyzőknek egy telefonra,
illetve az arra ingyenes letölthető Simple Scanner alkalmazásra lesz szüksége.

A feladatlapok kérdéseit a versenyzők online tesztként oldják meg Google Űrlap formájában. Ezek
megoldására is időkorlátot ad majd meg a versenybizottság.
Megjegyzések: A verseny egyes fordulóira évfolyamtól függetlenül a magyar nyelv helyesírási
szabályzatából kell a tanulókat felkészíteni. Ehhez bármilyen helyesírási gyakorlókönyv használható,
amit a magyartanár jónak tart, javasoljuk az Akadémiai Kiadó A magyar helyesírás szabályai, Új
magyar helyesírás, 12. kiadás és/vagy az Osiris Helyesírás kiadványokat az új szabályzat korrekcióinak
figyelembe vételével.
Tisztelettel kérjük az iskolai és megyei szervezőket, segítsék a verseny online lebonyolítását.

