
 

 

 

„PályaKÖR” 

ONLINE PÁLYAVÁLASZTÁSI VETÉLKEDŐ 

 

Kedves Diákok! 

 

Pályaismeretet segítő, információkban bővelkedő online vetélkedőt hirdetünk 7-8 

évfolyamosok és 9-14 évfolyamosok részére! 

 

A verseny meghirdetője: 

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás 

 

A verseny a „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című EFOP-1.4.2-16-2016-00008 

azonosítószámú pályázati konstrukció keretében Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás által megvalósítandó szolgáltatások pályázati felhívás és mellékleteiben foglaltaknak 

és a vonatkozó szabályoknak megfelelő „Köznevelési szolgáltatások” témában valósul meg. 

 

A verseny célja: a pályaérettség segítése, a pályaválasztási döntés iránti felelősségtudat 

erősítése és az életpálya-építéséhez elengedhetetlen online információk felhasználásának 

megismertetése 

 

A vetélkedő témái: 

-pályaismeret                                               - online információs lehetőségek ismerete 

-változások a továbbtanulásban                  - életpálya-építés 

 

A verseny menete: 

A versenyre – a Sarkadi kistérségben tanuló 

7-8. évfolyamos és 9 -14. évfolyamos  tanulók 

nevezhetnek előzetesen elvégzett 

regisztrációval, élő email cím megadásával.  

 



 

 

 

 

Jelentkezni az epkinet.hu/moodle felületen elvégzett regisztrációval lehet, ami egyben a 

versenyszabályzat elfogadását is jelenti! 

A versenyszabályzat itt érhető el: http://gyep.bekesbihar.eu/, melynek megtekintése és 

átolvasása feltétlenül szükséges. 

 

Regisztrációs időszak:  

2020. október 26-tól, 2020. november 24-ig.     

                                                           

A megadott email címre kapják meg a versenyzők azokat a segédanyagokat, amelyekből a 

vetélkedő kérdései összeállításra kerülnek. 

 

A vetélkedő online történik, a saját névvel, egy regisztrált email címmel léphetnek be és 

120 perc (tiszta idő) áll a rendelkezésükre, hogy kitöltsék a tesztet. Egy kérdés 

megválaszolása után tudnak csak a következő kérdésre áttérni. A teszt összeredményéről 

azonnal visszajelzést kapnak. A versenyben a teszt kitöltésének ideje is számít. A 

vetélkedőre történő felkészülés tantárgyi ismeretet nem igényel, a megadott elektronikus 

irodalom elegendő lesz a teszt kitöltéséhez. 

Fontos tudnivaló: azonos pontszám elérése esetén a verseny feladatot korábban teljesítő/k 

részesül/nek előnyben. 

 

A vetélkedő időpontja (nyitott felület): 2020. november 25. (szerda) 00:00- 2020. 

november 27. (péntek) 24:00 

 

Eredményhirdetés: 2020. december 3-án 14.00 órától 

Eredményhirdetés helyszíne: Sarkad Város 

Önkormányzata Bartók Béla Művelődési 

Központ és Könyvtár 5720 Sarkad, Vár utca 

2/b. 

  

http://gyep.bekesbihar.eu/


 

 

A vetélkedőben való részvételért mindenki EMLÉKLAPOT kap. 

 

A vetélkedő díjazása (7-8. évfolyamos tanulók):  

I.    helyezett:  30.000. Forintos ajándékutalvány 

II.   helyezett:  20.000. Forintos ajándékutalvány 

III.  helyezett:  10.000. Forintos ajándékutalvány 

IV.-X. helyezett: ajándék pendrive 

A vetélkedő díjazása (9-12. évfolyamos tanulók):  

I.    helyezett:  30.000. Forintos ajándékutalvány 

II.   helyezett:  20.000. Forintos ajándékutalvány 

III.  helyezett: 10.000. Forintos ajándékutalvány 

IV.-X. helyezett: ajándék pendrive 

 

A vetélkedőre történő felkészüléshez ajánlott honlapok: 

7.-8.évfolyam részére 9.-14.évfolyam részére 

Nemzeti Pályaorientációs Portál 

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos 
Nemzeti Pályaorientációs Portál 

https://palyaorientacio.munka.hu/kozepiskola 
Magyarországi Szülők Országos Egyesületének 

szakképzési honlapja 

https://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=86

&v=igen&hol=jobb 

Magyarországi Szülők Országos Egyesületének 

szakképzési honlapja 

https://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id

=181&v=igen&hol=bal  

https://www.felvi.hu/ 

 

Információ: 

A jelentkezők- a regisztrálást követően - a vetélkedővel kapcsolatban további kiegészítő 

tájékoztatást közvetlenül e-mailen kapnak.   

 

További információ kérhető a verseny koordinátorától. 

Elérhetősége: info@epkinet.hu 
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