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Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja az "Ismerem a technikai környezetemet"
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT tantárgyi dunántúli verseny versenykiírásához az iskolai és a
Baranya megyei forduló lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi.
A verseny kategóriái iskolatípusonként:
I. kategória: 5-6. évfolyam
II. kategória: 7-8. évfolyam
Nevezés az iskolai fordulóra:
Nevezési határidő: 2018. november 30. (péntek)
Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek fül alatt található
táblázatból
megnyíló
Jelentkezési
felületen
keresztül
lehet:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
Az 1., iskolai forduló időpontja: 2018. december 10-14. (elmélet 45 perc)
Az iskolai fordulót minden iskola maga szervezi a megadott héten, az ajánlott vagy saját összeállítású
feladatlap alapján. A Pécsi POK az ajánlott feladatsort 2018. december 7-ig eljuttatja a nevező
iskolákba.
A megyei fordulóra minden intézmény kategóriánként/korcsoportonként az első három-három
helyezett versenyzőjét nevezheti.
A megyei fordulóba továbbjutó tanulók nevezési lapját az iskola 2018. december 20-ig felterjeszti a
Pécsi POK címére: Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
A megyei forduló nevezési lapja a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek fül alatt található
táblázatból
lesz
letölthető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
Kérjük a nevezési lapot minden diák nevére külön-külön kitölteni, és intézményvezetővel valamint
szülővel aláíratva (szkennelve) visszaküldeni.
A 2., megyei forduló időpontja: 2019. február 14. (csüt.) 14:00 óra (elmélet 50 perc)
A megyei forduló helyszíne: Bártfa Utcai Általános Iskola - 7627 Pécs, Bártfa u. 5.
A megyei fordulót a Pécsi POK szervezi.
A dolgozatokat központi javítókulcs alapján a Pécsi POK által felkért szaktanácsadó javítja és értékeli.
A regionális döntőbe mindkét kategóriából az 1. helyezett versenyző juthat tovább.
A regionális döntő résztvevőit a rendező Zalaegerszegi POK értesíti ki 2019. március 14-ig.
A Dunántúli döntő időpontja: 2019. április 11. 10:00 óra (elmélet 60 perc és gyakorlat 75 perc: híd
modell készítése)
Helyszín: ELTE Savaria Egyetemi Központ – 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

