Tárgy: Meghívó a Techtogether Junior Zalaegerszeg 2016 versenyre, pályaorientációs
rendezvényre

Tisztelt Igazgató Hölgy/ Úr!

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány az Autopro.hu autóipari üzleti
szakportállal és a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal együttműködve 2016. március 3-án
megrendezi a Techtogether Junior Zalaegerszeg versenyt, pályaorientációs rendezvényt
általános és középiskolai tanulók részére.
A Techtogether Junior két korosztályos pályaorientációs verseny sorozatot annak érdekében
hozták létre a szervezők (Autopro.hu és Mobilis Interaktív Kiállítási Központ), hogy az
általános és középiskolás tanulók részére verseny környezetben, játékos formában mutassák
be az előttük álló tovább tanulási és munkalehetőségeket. A szervezők ennek érdekében
együttműködnek a helyi/ regionális önkormányzattal, oktatási intézményekkel és a régió
elismert vállalkozásaival. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány vezetősége
úgy döntött, hogy együttműködve a rendezvény alkotóival megszervezi a versenyt
támogatva ezzel a város felsőfokú oktatási intézményeit és vállalatait a továbbtanulók és az
első munkahelyet választó diákok tájékoztatása érdekében.
Az elsősorban az általános- és középiskolák 7-12. évfolyamos diákjainak szóló egy napos
rendezvényen a versenyzők és a látogatók egyaránt érdekes programokkal találkozhatnak,
megismerkedhetnek a kiállító középiskolák, egyetemek és kiemelkedő iparvállalatok által
nyújtott tanulási és munkalehetőségekkel. A rendezvényen a középiskolás diákok hatfős
csapatokban versenyzőként, illetve látogatóként, az általános iskolás diákok látogatóként
vehetnek részt.
A verseny programot a város/ régió felsőfokú intézményeivel és vállalataival együttműködve
alakítjuk ki, felhasználva a korábban megrendezett győri verseny tapasztalatait is.
A 2015-ben megrendezett Techtogether Junior Győr versenyen Győr, Csorna,
Mosonmagyaróvár, Tata városokból 11 középiskola 26 csapata mérte össze tudását. A
versenyzőkkel együtt több mint 800 általános és középiskolás diák látogatta meg az
eseményt. A verseny során a diákok természettudományos és egyszerű műszaki kérdésekből
összeállított kvízjátékot oldottak meg, kommunikációs feladatokat hajtottak végre és
különböző helyszíni gyakorlati eszközökön versenyeztek. A versenyről készült videofilm az
linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=BNYoDhhaNps

A TechTogether Junior Zalaegerszeg versenynek előzetes és helyszíni feladatai lesznek. Az
előzetes feladatok:
a) egy online elméleti feladatsort –természettudományos kvíz- kell megoldani a diákoknak,
február 8-án.
b) egy videót kell készíteni a szervezők által meghatározott témakörben, és leadni a
szervezők felé február 25-ig.
A verseny döntőjében, a Zalaegerszegi Városi Sportcsarnokban kommunikációs, kvíz és
különböző érdekes gyakorlati feladatokat kell megoldani a csapatoknak.
A versenyre hatfős csapatokkal kell nevezni, iskolánként maximum 2 csapat jelentkezését
tudjuk elfogadni. A csapatokat az iskola 11-12. osztályos tanulóiból javasoljuk összeállítani.
A csapat összeállításánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a korosztálynak megfelelő
gazdasági, egészségügyi és természettudományos kérdésekből álló kvízjátékokban kell
részt venni a gyerekeknek. A csapatoknak a helyszínen előadást kell tartaniuk az
elkészített video alapján, kvízjátékban vesznek részt a versenyen megjelenő vállalatokkal
kapcsolatban, munkaerő-piaci készségeket tesztelő gyakorlati (természettudományi alapú
ügyességi, mérési, becslési, gyorsasági, megfigyelési, stb.) feladatokat kell megoldani.
A feladatokat úgy állítjuk össze, hogy lehetősége legyen a gimnáziumot végző és a
szakképzésben résztvevő csapatoknak is győzni. A csapatok nevezési határideje: 2016.
január 15.
A helyszínen a középiskolák, felsőfokú intézmények és vállalatok kiállítóként is részt
vesznek. Ehhez a standokat a szervezők biztosítják, a kiállítóknak a saját dekorációról kell
gondoskodni.
Kérjük, hogy jegyezze be a rendezvény időpontját az iskolai programok közé, és vegyenek
részt Önök is versenyző és/vagy kísérletező csapatokkal, kiállítóként, valamint
látogatóként a rendezvényen, amely időpontja: 2016. március 3, helyszíne: a
Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok.
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