TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026
GYULAI JÓZSEF TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MŰHELY

Diákkonferencia középiskolás diákok számára
2014. április 25.
„…Szeresd magad kis mesterségét amibe beletanultál és találd meg benne a kedved!”
(Marcus Aurelius)
A rendezvény célja:
A Németh László Gimnázium, Általános Iskola 2005 óta Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város és környéke általános és középfokú oktatási intézményeinek tanulói számára
évente rendez diákkonferenciát.
Idén, 2014-ben a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026 azonosító számú, „Gyulai József
Természettudományos Műhely” című projekt keretében hirdetjük meg a rendezvényt,
ahol a diákok – a kiírásban szereplő témakörökben – felfedező munkájuk eredményeit
tudják bemutatni tudományos jellegű dolgozat és előadás formájában.
A verseny feladata:
Hagyományőrzés, értékteremtés új alapokon, a diák tudományos-kutatómunka
támogatása. Fontosnak tartjuk, hogy a tudás élménye, az ismeretek szépsége erősítse a
gondolkodó emberek közösségét.
Helyszínek:
Németh László Gimnázium, Általános Iskola Gyulai József Természettudományos Műhely
előadóterme.
Módszere:
Kutatás eredményeinek bemutatása egy saját megfigyelésen alapuló természeti
folyamat, összefüggés, jelenség, biológiai, kémiai, fizikai vagy földrajzi folyamat
bemutatása dolgozat formájában, mely a diákkonferencián a pályázó diák által elkészített
prezentáció formájában kerül ismertetésre.
A dolgozatok terjedelme 3 – 5 oldal, képek és ábrák nélkül. A képek és ábrák külön
mellékletként szerepeljenek a dolgozatban.
A dolgozatot e-mailben, a megadott e-mail címre kérjük elküldeni!
A dolgozatot maximum 15 percben kell ismertetni. A dolgozat ismertetése a konferencián
power point-os (.ppt) bemutatóval történik (maximum 12 diával).
A prezentáción az első dia a pályázat témakörét, címét, pályázó diák nevét, évfolyamát,
iskolájának és felkészítő tanárának nevét tartalmazza.
Pályázni egyénileg vagy kétfős csapatnak lehet.
A pályamunkákat kategóriánként szakmai zsűri értékeli. A zsűri döntése alapján a
nyertes pályamunkák készítői ajándékcsomagot kapnak.
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Ideje: 2014. április 25. (péntek)
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2014. április 18.
A dolgozatokat a diakkonferencia@nlg.httpf.hu címre elektronikus formában kérjük
elküldeni.
A meghívottak (pályázók) köre:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város, továbbá Csongrád megye, Kiskunfélegyháza,
Békéscsaba, Gyula középfokú intézményeiben tanuló diákok.

A pályamunkák témája:
1. A konyha az én laborom - a főzés, sütés során lezajló fizikai, kémiai, biológiai,
biokémiai, fizikai folyamatok, változások leírása saját megfigyelés, tapasztalat
alapján
2. A tisztítószerek kémiája - a tisztítószerek használata során végbemenő kémiai
folyamatok leírása saját megfigyelés, tapasztalat alapján
3. Lakóhelyem rejtett értékeinek bemutatása
4. Fizika a közlekedésben
Valamennyi témakör feldolgozása során a pályamunka értékét növeli, ha az tartalmaz önálló
kísérletet, felmérés leírását, bemutatását.
A zsűri a következő szempontok alapján értékel:
- Összhang a szöveg felépítésben, legyen a bemutató egységes egész, a felhasznált
irodalom nem átmásolt, hanem feldolgozott legyen
- Tartalmazza a pályázó diák véleményét, javaslatát egy általa feltárt problémával
kapcsolatban
- A felhasznált forrásról kialakított álláspont értékes lehet a bemutatott munkában
- Igényes munka
- Logikus tagoltság
- Ábrák, képek megfelelő aránya
- Értéke a dolgozatnak, ha saját ábrát készített az alkotója, ez mennyire ötletes, eredeti
- Forrás és erre történő hivatkozások korrekt feltűntetése
A versennyel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kérjük keressék a verseny szervezőket a
diakkonferencia@nlg.httpf.hu e-mail címen, vagy telefonon (+36 30 313 33 26, Gálné
Horváth Ildikó)
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