
Coospace – online színtér 

IX. Jakucs László Nemzetközi KözépiskolaiFöldrajzverseny középdöntője és döntője a verseny a Coospace 

felületén zajlik majd. A Coospace a www.educs.szte.hu oldalon érhető el, melyhez a résztvevők saját 

névre szóló azonosítót és jelszót kaptak. 

Az azonosítóval és a jelszóval kizárólag az adott versenyző/tanár jelentkezhet 

be. Ezek kiadása harmadik személynek szigorúan tilos és a versenyből való 

azonnali kizárást vonja maga után!  

Bemutató videó:  

A Coospace működéséről az alábbi oktató videókról is tájékozódhat: 

https://tinyurl.hu/g0x7/ 

https://tinyurl.hu/FemF/ 

Bemutató alkalom: 

2020. november 2-án és 3-án 18.00-órától egy bemutató keretén belül mutatjuk be a Coospace 

működését, a típusfeladatokat, illetve a chatszobákban elérhető funkciókat. Kérjük, hogy a két időpont 

valamelyikén jelentkezzen be a fenti linkre a felhasználónevével és jelszavával, majd kattintson a 

„Próbaüzem november 2.” vagy a Próbaüzem november 3” jelenléti alkalmak valamelyikére, ahol 

bemutatkoznak a verseny szervezői, és röviden ismertetik az online lebonyolítás részleteit. 

Középdöntő próbateszt: 

A sikeres belépést követően elérhető egy tesztfeladatsor is, mellyel ki lehet próbálni az online teszt 

működését. A színtérben a mintafeladatokon keresztül lehetőség van a feladatoktípusok és a rendszer 

megismerésére. A tesztfeladatsor témája eltérő lesz versenytől! 

Középdöntő: 

A verseny középdöntője során a versenyzőknek online teszt feladatsort kell megoldaniuk. A párosok 

egyik tagja megnyitja a feladatsort és képernyőmegosztás funkcióval megosztja a társával azt. Így a páros 

mindkét tagja tud a feladatokkal dolgozni. Kérjük, hogy a stabilabb internetkapcsolattal rendelkező 

tanuló legyen, aki a tesztet megnyitja. A teszt kitöltése során esetleges technikai hiba miatt megszakadna 

a kapcsolat, kérjük a páros feltétlenül jelezze a technikai forródrót valamelyik elérhetőségén. 

A chatszobák megnyitása a verseny folyamán kötelező, mert az adminisztrátorok a verseny ideje alatt 

ezen keresztül tudják ellenőrizni a páros tevékenységét, így biztosítva a verseny tisztaságát.  

A felkészülni továbbra is az eddig megadott szakirodalomból és a középiskolás anyagból kell.Ez 

megtalálható a honlapunkon (https://drive.google.com/drive/folders/1hcCKK4DwXhpOHft0sqH-

hfsFVnTtYhFA) 

Technikai forródrót:  

Kérjük azokat a diákokat és tanárokat, akik esetleg nem tudnak bejelentkezni, jelezze felénk problémáját 

a technikai forródrót e-mail címén.  

E-mail: palfi.gergo@gmf.u-szeged.hu  

Telefon: 06-62-544-413; 06-62-545-001       
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