INGYENES RENDEZVÉNY!
Tehetséggondozás: Öveges József megyei levelezős verseny
Zala megye Általános Iskoláiban
Tisztelt Pedagógusok !
Kedves Gyerekek !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az idei tanévben is megrendezi a több mint két
évtizede népszerű megyei levelezős versenyét a 10-14 éves tanulók számára.
A jelentkezők a programban ingyenesen vehetnek részt.
Az Egyesületünk által szervezett tehetséggondozó program három 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. 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 2018. június 09-én. Az itt helyezést elérők értékes díjakat, tárgyjutalmakat, a három fordulóban
és a megyei döntőben legtöbb pontot elérő iskola külön díjat és oklevelet vehet át.
Témakörök:
1./ Csillagászat-űrkutatás: 1 csoportban (5-8. o.)

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

3./ Számítástechnika: 2 csoportban (5-6. és 7-8. o.)
A verseny lebonyolítása:
A versenyre az Internetről 2018. április 18-tól letölthető jelentkezési lap és az első forduló megoldott
feladatsorának beküldésével 2018. április 30-ig lehet jelentkezni. Egy tanuló több témakörben is indulhat.
Több témakörben való részvétel esetén a jelentkezési lapot témakörönként kérjük beküldeni.
A témaköröket legalább 10 fő jelentkező esetén indítjuk!
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 (választásuk alapján) csak egy témakör
döntőjében vehetnek részt!
FELADATOK LETÖLTÉSE: www.titzala.hu/tehetseggondozas.html
A megoldott feladatlapok beküldésének e-mail címei témakörönként:
1./ banfalvipeter.csillagaszat@gmail.com
3./ titszamitastechnika@gmail.com

2./ titmatematika@gmail.com

A fordulók lebonyolításának ütemezése:
1./ forduló:
2./ forduló:
3./ forduló:

Letöltés: 2018. április 18-tól
Letöltés: 2018. május 02-tól
Letöltés: 2018. május 15-től

Beküldés: 2018. április 30-ig
Beküldés: 2018. május 14-ig
Beküldés: 2018. május 28-ig

DÖNTŐ: 2018. június 09. 9.00 óra, TIT Egyesület (Zalaegerszeg, Dísz tér 7.).
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