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DR. GEDE LÁSZLÓ
KÖZGAZDASÁGI EMLÉKVERSENY
VERSENYFELHÍVÁS
Az emlékversenyt iskolánk egykori közgazdász tanára tiszteletére a 2012/2013. tanévben első
alkalommal, hagyományteremtő szándékkal hirdettük meg saját tanulóink számára.
A 2016/2017. tanévben ünnepeljük iskolánk alapításának 120 éves évfordulóját. E jeles
évforduló alkalmából a már ötödik alkalommal megrendezésre kerülő versenyt kiterjesztjük
és a régió közgazdasági szakgimnáziumai számára hirdetjük meg.
A verseny témája:
A gazdasági és jogi ismeretek keretében tanultak számonkérése. A versenyt két kategóriában
hirdetjük meg:
 I. kategória: 9. évfolyam
 II. kategória: 10. évfolyam
A részvétel feltételei:



A versenyre a fent felsorolt évfolyamok tanulói jelentkezhetnek.
A verseny egyéni verseny.

A verseny fordulói:
1. forduló: „Keresd a választ!”




A versenyzők tíz kérdést kapnak (a gazdasági, jogi és marketing ismeretkehez
kapcsolódóan), amelyekre a kérdésekhez mellékelt forrásanyagban (szakirodalom,
film, hanganyag stb.) kell a jó választ megkeresniük.
Kreatív feladat

A kérdések és a feladat 2017. március 27-én kerülnek fel iskolánk honlapjára.
A tanulói válaszok beküldésének végső határideje: 2017. április 3. (hétfő) 12.00 óra
A beküldött válaszok értékelése során a beküldés gyorsasága és a helyes válaszok száma
együttesen kerül figyelembe vételre. A döntőbe mindkét kategóriában 10 tanuló kerül.

2. forduló: DÖNTŐ
Részei:



a szakmai ismereteket számon kérő 13+1 kérdéses teszt feladatlap kitöltése és
az előzetesen – előre megadott témában – elkészített rövid tanulói prezentáció
előadása.

A döntő időpontja és helyszíne:



2017. április 21. (péntek) 10 óra
Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és
Ügyviteli Szakgimnáziuma

A döntőbe jutott tanulókat a versenybizottság 2017. április 8-ig értesíti. A prezentációs
feladat témáját az első forduló eredményhirdetése után teszi közzé a versenybizottság.
A végső eredmény megállapításakor az írásbeli teszt feladatlap és a prezentációs feladat
pontszámai összeadódnak.
Jelentkezés a versenyre:
A versenyre 2017. március 20-ig lehet jelentkezni a mellékelt nevezési lap kitöltésével.
A nevezési lapot a következő e-mail címre kérjük küldeni: barossgyor@gmail.com

A verseny megrendezését Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala anyagilag
támogatja.

Győr, 2017. március 6.
Közgazdasági munkaközösség

