Szakközépiskolások tanulmányi versenyéről (SZÉTV)

Hogyan tudsz ide eljutni?
-

-

Ha úgy érzed, hogy érdekel a vendéglátás-idegenforgalom szakirány (bízunk benne,
hogy igen, hiszen ebbe az iskolába jársz), akkor mindenképpen érdemes
megpróbálnod ezt a versenyt!
Tanulj szorgalmasan, és járj nyitott szemmel, hogy minél több információt és
tapasztalatot tudjál összeszedni a szakmával kapcsolatban!
Az érettségi évében kell majd erre jelentkezned a szakmai tanárodnál, és majd ő
mindent leegyeztet a szakmai munkaközösség vezetőjével.

Milyen előnyökkel jár a versenyen való részvétel?
-

Komoly szakmai felkészítésben lesz részed, ami előnyt jelent majd az érettségizésben
is.
Vizsgatapasztalatokat szerezhetsz, így kevésbé lesz lámpalázad a későbbiekben.
Lehetőséged lesz bemutatni kiemelkedő képességeidet.

A versenyszervezésről, nevezésekről
-

-

-

A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága (NMH SZFI) szervezi meg.
Miután eldöntötted, hogy indulsz a versenyen, az iskola benevez téged (személyesen
nem tudsz, a nevezéseket az NHM SZFI csak az iskoláktól fogadja el). Alaposan
gondold meg a döntésedet, mert az iskola nevezési díjat fizet utánad!
Januárban, vagy februárban lesz az elődöntő, melynek helyszínt a mi iskolánk biztosít.
Ez egy 3 órás írásbeli vizsga lesz, az erőssége egy kb. emelt érettségi feladatnak felel
meg.
A második forduló már a maga a döntő lesz, ahová az ország legjobb 30 diákja kerül
be (ők azok, akik az elődöntő írásbelijét a legjobban írták meg).
A döntő március végén, vagy április elején lesz. A helyszínt később tudod majd meg a
szakmai tanáraidtól. A döntő 2 napos, 1. nap írásbeli van (hasonló, mint az elődöntős
feladatsor), a 2. napon pedig szóbeli lesz azokból a témakörökből, amiket már
előzőleg alaposan átvettetek a szakmai előkészítőkön (és remélhetőleg még
alaposabban meg is tanultad).

Miért érdemes benevezned?
-

-

ha szakirányba tanulsz tovább, többletpontokat kaphatsz a felvételi eljárása során: az
1-10. helyezésért 100, a 11-20. helyezésért 50, a 21-30. helyezésért 25 többletpontra
leszel jogosult! (de ehhez be kell kerülnöd a döntőbe, azaz a legjobb 30 közé!)
hamarabb megtanulod az érettségi anyagot, áprilisban-májusban több időd marad a
többi tantárgyra.

Ha úgy érzed, van még kérdésed, akkor a www.nive.hu/tanulmanyiversenyek honlapon
biztosan találsz válaszokat!
Jó tanulást és sok sikert kívánunk a versenyhez!

