PROJEKTMUNKA
VERSENYLEÍRÁS
9 – 10. évfolyamosoknak
CÉGES WEBOLDALAK KÉSZÍTÉSÉRE
A verseny kiírója: Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki
Technikum igazgatója
A verseny résztvevői: az intézmény 9-10. évfolyam tanulói
Versenyfeladat: a megadott forrásfájlok alapján kell a partner cég weboldalait
elkészíteni. A forrásfájlok a csapatkapitányok részére e-mail-ben kerül
kiküldésre a verseny első napján. További szöveg és kép fájlok felhasználása
esetén a forrást meg kell jelölni. Használható programnyelvek: HTML, CSS,
JavaScript. A projektmunka elkészítése során portálrendszert (Wordpress,
Joomla, stb.) nem lehet használni!
Versenyfeladat beküldése: az elkészült weboldalakat a csapatkapitány e-mailben tömörített (.zip) fájl formájában tölti fel az iskola honlapján megtalálható
linkre. Fel kell tölteni továbbá a projektdokumentációt is .ppt formában.
Versenyfeladat értékelése: a határidőre beérkezett projekteket a 3 tagú zsűri (a
cég vezetője, informatika tanár, DÖK elnök) pontozással értékeli. Weboldalak
max 90 pont, projektdokumentáció max 10 pont. Összesen: 100 pont
A legtöbb pontot elérő csapat nyeri a versenyt.
A beérkezett pályamunkák az intézmény tulajdonát képezik, azt közzétenni csak
az igazgató és a versenyzők írásos engedélye alapján lehetséges.
Melléklet:
1. Weblappal szembeni elvárások
2. Értékelési szempontok
3. Projektdokumentáció tartalma
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1. melléklet: Weblappal szembeni elvárások
A csapat készítsen a tanórákon tanultak és az interneten fellelhető szakirodalmak
alapján korszerű, tartalmas és esztétikus weboldalak!
A kezdőoldal neve: index.html
A képek forrását fel kell tüntetni (lehet a html-ben)
A kezdőoldal tartalmazzon menürendszert. A kezdőoldal betöltésekor felugró
ablakban jelenjen meg az „Aktuális információ”, pl.: „Az iroda június 13-15-ig
áramszünet miatt zárva tart!”
Legyen lehetőség űrlapon keresztül kapcsolatfelvételre, üzenet küldésére.
A helyszín Google Térképen legyen feltüntetve.

2. melléklet: Értékelési szempontok

1. tartalmi elemek szerepelnek
2. képek minősége, elhelyezése megfelelő
3. az oldalak áttekinthetők
4. esztétikus megjelenés
5. szöveg megjelenítése megfelelő (olvashatóság, egységes, igazítás)
6. menüvel rendelkezik
7. hivatkozások megfelelően működnek
8. kapcsolatfelvételi űrlap szerepel
9. térkép
10.reszponzivítás
A 3 tagú zsűri a fenti szempontok alapján pontoz. Adható pontszámok: 0 – 1 – 2
– 3 pont.
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3. melléklet: Projektdokumentáció tartalma
A projektdokumentációt .ppt fájlban kell elkészíteni és a megadott helyre
feltölteni! A diák tartalma az alábbi legyen:
A projekt adatai:
Projekt neve: SZILE-COM Kft. weboldalának elkészítése
Projektben résztvevő csapat neve:
Csapat tagjainak neve:
Időbeli ütemezés:
Feladatkijelölő lap:
Feladatkijelölő
Felelős

Tevékenység

Határidő

SWOT analízis:

WBS diagram (tevékenységek ágrajza, SmartArt ábra)
Gantt diagram (tevékenységek időbeli ütemezése
Tevékenység

Idő
1.hét

2.hét
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3.hét

4.hét

