Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny
Zala megye Általános Iskoláiban
Tisztelt Pedagógusok !
Kedves Gyerekek !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az idei tanévben is megrendezi a közel kettő
évtizede népszerű levelezős versenyét a 10-14 éves tanulók számára.
Az Egyesületünk által szervezett tehetséggondozó program négy témakörben, témakörönként három fordulóban
kerül megrendezésre. A korábbi évek hagyományainak megfelelően elsősorban az általános iskolai tananyagra
épülő, de önálló tudást és tanulást igénylő témákban készülnek a feladatok. A levelezős versenyen teret
szentelünk az ”élhető világunk„ gondolatának és ráirányítjuk a figyelmet a környezettudatos életmód
fontosságára. Az Internet alkalmazásával lebonyolított fordulók után a legjobban teljesítő tanulók a megyei
döntőn vehetnek részt.
A döntő egy kulturális és szabadidős programokkal tarkított családi nap keretében Zalaegerszegen kerül
megrendezésre 2013. június 01-én. Az itt helyezést elérők értékes díjakat, tárgyjutalmakat vehetnek át.
A három fordulóban és a megyei döntőben legtöbb pontot elérő iskola külön díjat és oklevelet vehet át.
Témakörök:
1./ Matematika: 4 csoportban (5-6-7-8. o.)

2./ Számítástechnika: 2 csoportban (5-6. és 7-8. o.)

3./ Csillagászat: 1 csoportban (5-8. o.)

4./ KRESZ: 1 csoportban (5-8. o.)

A verseny lebonyolítása:
A versenyre az Internetről 2013. április 08-tól letölthető jelentkezési lap és az első forduló megoldott
feladatsorának beküldésével 2013. április 19-ig lehet jelentkezni. Egy tanuló több témakörben is indulhat. Több
témakörben való részvétel esetén a jelentkezési lapot témakörönként kérjük beküldeni.
Nevezési díj: 500.-Ft/fő/témakör, mely összeget a 10404900-49011403-0000000000 vagy belföldi
postautalványon („piros csekken”) befizetni szíveskedjenek.
A jelentkezési lapokat postai úton, a megoldott feladatlapokat a témakörök nevével jelzett e-mail címekre
csak elektronikus úton lehet beküldeni.
A megyei döntő minden témakörben azonos időpontban kerül megrendezésre, ezért a több témakörben döntőbe
jutott tanulók csak ( választásuk alapján ) csak egy témakör döntőjében vehetnek részt!
FELADATOK LETÖLTÉSE: www.titzala.hu/levelez/levelez.html
A megoldott feladatlapok beküldésének e-mail címei témakörönként:
1./ titmatematika@yahoo.com
2./ titszamitastechnika@yahoo.com
3./ titcsillagaszat@yahoo.com
4./ titkresz@yahoo.com
1./ forduló:
2./ forduló:
3./ forduló:

A fordulók lebonyolításának ütemezése:
Letöltés: 2013. április 08-től
Beküldés: 2013. április 19-ig
Letöltés: 2013. április 19-től
Beküldés: 2013. május 03-ig
Letöltés: 2013. május 03-tól
Beküldés: 2013. május 17-ig

DÖNTŐ: 2013. június 01. 9.00 óra Zalaegerszeg, Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium

Elérhetőség: Tel: 92/ 510-102, Fax: 92/510-159, Mobil: 06/30/477 6070
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EMELKEDŐ ÓRASZÁMOK, DRÁGULÓ
SZAKKÉPZÉS!
Az OKJ változása miatt jelentősen nőhet a képzések
óraszáma. Várhatóan a képzések nagyon magas előírt
óraszámmal indulhatnak, melynek hatására drágulás
várható, ami tovább növeli a munkáltatók és
munkavállalók terheit. Nő a kieső munkaidő, nő a
szakképzésre fordított költség.
Egyesületünk a régi feltételekkel indítja az alábbi
tanfolyamokat:
Targoncavezető, Emelőgépkezelő (kivéve targonca),
Földmunka-,
rakodóés
szállítógép
kezelő,
Kisteljesítményű kazán fűtő, Kazánfűtő, Ipari olaj- és
gáztüzelő-berendezés kezelő, Hulladékgyűjtő és –szállító,
Tűzvédelmi szakvizsga, Uszodamester.
Jelentkezni lehet:
TIT Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Jelentkezési lap letölthető: www.titzala.hu
e-mail: titzala@t-online.hu
Telefon: 92/510-102; Mobil: 30/588-1069
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TEHETSÉGGONDOZÁS 2012.
Elindult a nagy hagyományokkal rendelkező Öveges
József levelezős verseny a megye általános iskoláiban.

A rendezvény 2012. június 2-án megyei döntővel zárul.

VIZSGÁZTATÁS A TITBEN
2012. március 14-én 51 tanfolyami hallgató
szerzett OKJ-s gépkezelő szakképesítést.

A kétnapos vizsgán a résztvevők számot adtak
gyakorlati és elméleti tudásukról. Az eredményes
vizsgák után átadásra kerültek a bizonyítványok.
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SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS
HELYETT!
Új
források
a
munkahelyi
képzések
támogatására! Megjelent a TÁMOP 2.1.3.
pályázat
a
munkahelyi
képzésekhez
igénybevehető forrásokról. Cégmérettől függően
a képzésekre 1-150 milló forintig lehet pályázni,
2012. május 1-től. Egyesületünk több mint
három évizedes felnőttképzési tapasztalatát
ajánlja
Önöknek
a
megvalósítandó
programokhoz.

TIT Hírlevél 2012/1.
Egyesületünk 2011. évben is sikerrel folytatta felnıttképzési tevékenységét.
A munkaerıpiaci képzéseinkben meghatározó szerepet töltött be a „Gépkezelıi” képzés és vizsgáztatás,
melynek során közel 500 fı szerzett munkájához szükséges képesítést.
Az elmúlt év tapasztalatai és a képzési igények alapján már januárban elindítjuk a képzési évet. Ezúton is
szeretnénk felhívni figyelmüket induló képzéseinkre.
Gépkezelı
Gépkezel tanfolyamaink:
Zalaegerszegen, 2012. február 1-én, 14.00 órakor
Nagykanizsán, 2012. február 2-án, 14.00 órakor.
Földmunka-,rakodó- és szállítógép kezelı, Emelıgépkezelı (kivéve targonca), Targoncavezetı
Gépkezelı Hatósági vizsga

Fakitermelı, Motorfőrész-kezelı, Tőzvédelmi szakvizsgára felkészítı.

Tanfolyamainkkal, a beiskolázás feltételeivel
kapcsolatos kérdéseikkel keressék munkatársainkat
az alábbi elérhetıségeinken.
Telefonszámok:
92/510-102, 30/477-6070, 30/588-1069.
E-mail: titzala@t-online.hu, titzala3@t-online.hu.

*
Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra és az élethosszig tartó tanulásra.
A TIT Öveges József Ismeretterjesztı és Szakképzı
Egyesület Zala Új Gyöngyei: mőveltség és tudás
címmel közel kétéves projektet zárt az elmúlt évben,
több mint ezer résztvevıvel.

*
„Az Élethosszig tartó tanulás kezdete!”

