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Versenyfelhívás
A Maróti Könyvkereskedés Kft. mint az Electude járműtechnikai e-learning szoftver hivatalos
magyarországi forgalmazója Electude szakmai tanulmányi versenyt hirdet a nappali és felnőttképzésben résztvevő közlekedésgépész tanuló diákoknak és osztályoknak 2018.december 13. és
2019. január 13. között.
A verseny célja
■ A közlekedésgépész tanuló diákok, osztályok között országos szinten megtalálni a szakmai
szempontból a legnyitottabb és legeredményesebb osztályokat és diákokat.
■ Motiválni a diákokat és a tanárokat az Electude e-learning tananyag rendszeres használatára.
Ennek a célnak az érdekében a fenti időpontban minden tanuló ingyen és az 1100 modul korlátozása nélkül használhatja az Electude e-learning online szoftver összes magyar nyelvű modulját.
A középfokú oktatási intézmények felsővezetőinek támogatásával a következő tantárgyi jutalmak
kaphatóak:
Érdemjeggyel elismert teljesítmény
■ A versenyben részt vevő diák 1 szabadon választott szakmai tantárgyból kap jeles osztályzatot, ha az Electude szoftverben minimum 20 órát gyakorol, minimum 20 teljes befejezett modult
készít el és a feladatok átlagos eredménye legalább 60%-ban helyes.
■ A versenyben részt vevő diák 2 szabadon választott szakmai tantárgyból kap jeles osztályzatot, ha az Electude szoftverben minimum 30 órát gyakorol, minimum 30 teljes befejezett modul
készít el és legalább 60%-ban helyesen oldotta meg a feladatokat.
■ A versenyben részt vevő diák 3 szabadon választott szakmai tantárgyból kap jeles osztályzatot, ha az Electude szoftverben minimum 40 órát gyakorol, minimum 40 teljes befejezett modul
készít el és legalább 60%-ban helyesen oldotta meg a feladatokat.
Igazgatói dicséretben részesül
Az iskola legeredményesebb tanulói igazgatói dicséretben részesülnek.
Osztályfőnöki dicséretben részesül
Minden osztály 3 legeredményesebb tanulója osztályfőnöki dicséretben részesül.
Nyeremények
A Maróti Könyvkereskedés Kft. mellett számos támogató cég is folyamatosan csatlakozik a kezdeményezéshez és jutalmazni fogjuk a verseny végén országos szinten is a legeredményesebb
tanulókat és osztályokat. Erről bővebb információ: www.maroti-tananyag.hu/nyeremenyek.html
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A verseny értékelése és feltételrendszere
A végeredmény súlyozásos számítása során a legmagasabb pontszámot az a diák kapja, aki a
legrövidebb idő alatt, a legjobb eredménnyel, a legtöbb és legmagasabb szintű modult oldja meg.
Osztályok esetén az az osztály kapja a legmagasabb pontszámot, amelynél az egyes diákokhoz
tartozó személyes pontszámok számtani átlaga a legmagasabb.
Kizárólag komplett osztályok csatlakozhatnak a versenyhez az 1.számú melléklet kitöltésével és
kereskedelem@marotikonyvker.hu e-mail címre való visszaküldésével.
Minden versenyzőnek saját azonosító kódot és jelszót küldünk az általa megadott e-mail címre.
■ A verseny 2018. december 13-án reggel 9 órakor indul és 2019. január 13-án éjfélkor zárul.
■ Kizárólag ettől az időponttól készült befejezett modulokat veszünk számításba.
■ Nevezési díj nincs.
■ Nevezési határidő: 2018. december 10.
■ Eredmény hirdetés 2019. február 6-án lesz.
Az eredményekről írásbeli értesítést küldünk minden iskolának aki a versenybe benevezett.
A versenyről, a részeredményekről a www. maroti-tananyag.hu honlapon lehet tájékozódni.
Várjuk a nevezéseket!
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További információ:
Maróti Könyvkereskedés Kft. 1205 Budapest, Nagykőrösi út 91. 1/ 285-6608
Maróti Jozefina: 06/30 523-1179
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Halász Zsuzsa:
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06/30-945-8814
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