Segédanyag a Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyre történő
jelentkezésre
Kedves Felkészítő Tanárnő / Tanár Úr!
Az előző években megszokott regisztrációs felület az idei tanévtől a GDPR szabályai miatt
megváltoznak. Az új jelentkezési felület a Szegedi Tudományegyetem egyik oldalán, a Modulo-n
keresztül történik. Bízunk benne, hogy jelen segédanyaggal minden Felkészítő Tanárnak segítséget
tudunk nyújtani a jelentkezés menetében.
Amennyiben kérdés merülne fel, bátran keressen minket a jakucsverseny@gmail.com címen vagy a
06307362903 telefonszámon Izing Máté szervezőt.
Üdvözlettel:
Szervezői Csapat

A jelentkezés menete lépésről lépésre
• 1. lépés: nyissa meg a https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/jakucs/ weboldalt. A következő
nyitólap fogja fogadni. Kattintson a „Regisztráció” gombra!

• 2. lépés: a szükséges adatok megadásával és a feltételek elfogadásával regisztráljon a felületen.

• 3. lépés: a „Regisztráció” gomb megnyomásával egy automatikus rendszerüzenetet kap a
megadott e-mail címre. Az e-mailben található hivatkozásra kattintva megerősíti regisztrációját.

• 4. lépés: a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval lépjen be a Modulo-ba.
Ekkor a következő oldal fogja fogadni.
• 5. lépés: kattintson a „Beadás” fülre!

• 6. lépés: egyetlen űrlapot láthat, melynek neve Jakucs László Középiskolai
Földrajzverseny. Kattintson a verseny nevére!

• 7. lépés: kattintson a „Kitöltés” gombra!

• 8. lépés: töltse ki az iskola adataira vonatkozó adatokat. Fontos! Kérjük, olyan hivatalos iskola email elérhetőséget adjanak meg, amelyet rendszeresen figyelnek, hogy küldött üzeneteink biztosan
megérkezzenek. Ide fogjuk elküldeni az I. forduló írásos forduló feladatlapját. A szaktanár e-mail
címére nem küldhetünk feladatlapot.

• 9. lépés: elérkeztünk a verseny csapatainak regisztrációs felületére. Amint azt a versenykiírásban és
a szabályzatban olvashatta, a versenyre maximum három, két fős csapat nevezésére van lehetőség.
Elsőként csak egy csapat regisztrálásához szükséges fület lát. Amennyiben egynél több csapatot
szeretne nevezni versenyünkre, kattinson a „+” gombra. Értelemszerűen összesen három csapat
nevezéséhez kapcsolódó fület tud megnyitni. Amennyiben több fület nyitott meg, mint amennyi
csapat jelentkezik, az „X” gombbal törölheti a fület.

Fontos! A jelentkezési lap legalján „Törlés”, „Mentés” és „Beadás” gombokat láthat. A Mentés
gombbal az Ön által rögzített eddigi adatokat menti. Ha még nem szeretné beadni a jelentkezést
(pl. mert nem tudja a diák születési dátumát), a mentéssel nem veszti el az eddig leírtakat. A
jelentkezési határidő ideje alatt bármikor visszatérhet. Bejelentkezés után mindig az 5. lépésben
látható képernyőkép fogja fogadni, ahol a „Folyamatban” lévő gombra kattintva megtalálja
piszkozatban lévő kérdőívét!

• 10. lépés: Ha minden adatot rögzített „Mentés” gomb után kattintson a „Beadás” gombra. Ha
ez sikeres, a következő felületet fogja ismét látni. A vissza gombokkal visszaléphet a
főmenübe.

• 11. lépés: a „Folyamatban” lévő gombra kattintva ellenőrízheti, hogy a jelentkezési űrlap
milyen státuszban van. Ha a „Beadva” feliratot látja a kérdőívnél az „Állapot” alatt, más
teendője nincs! A kérdőívet bármikor megnézheti, ellenőrizheti.

12. lépés: Ellenőrizze, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre megérkezett-e a
visszaigazoló e-mail a beadásról. Ezt követően a Szervezői Csapat ellenőrzi a kérdőívet, majd
ha mindent rendben talál, ismét levélben értesítjük. Ekkor a „Beadva” státusz „Elfogadott”
állapotra vált.

