
 

KEDVES KÖLCSEYSEK! 

A Föld világnapja alkalmából a Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

kémia, biológia és fizika tanári közössége 

AZ VAGY, AMIT MEGESZEL 

címmel tudományos diákkonferenciát rendez.  

A konferencia időpontja: 2018. április 19. 

A tudományos diákkonferenciára hívunk minden olyan kölcseys diákot, akik 

 érdeklődnek a gasztronómia, a molekuláris gasztronómia, E-számok, 

édesítőszerek, élelmiszer vizsgálatok, hűtés, fagyasztás, tartósítás, mik-

rohullámok, táplálék allergiák, a táplálkozás és az energia iránt.  

 szívesen mélyednek el a téma hatalmas irodalmában, 

 egy poszteren vagy egy prezentációban bemutatnák a téma egy általuk 

kiválasztott részletét. 

A konferenciára egy pályamunka bekül-

désével lehet jelentkezni. A pályamunka a 

konferencia címében megjelölt témában 

készült poszter, vagy PowerPoint prezentá-

ció lehet. A pályamunka bemutathatja az 

élelmiszerek feldolgozását, tartósítását, 

vizsgálatát, az analitikai vizsgálatokban a 

nagyműszerek szerepét, a tömeg-

spektrometriás vagy más eljárásokat, de 

bármilyen – az élelmiszerekkel kapcsolatos 

– téma feldolgozható.  

Pályázatot a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanuló diákok 

nyújthatnak be. Pályázni egyénileg, vagy 2-3 fős csapatokban lehet. 

A pályázatot 2018. április 05.-ig a kémia, fizika és biológia taná-

roknál lehet leadni munkaidőben.  

A 11. évfolyamos indulók munkájukkal egyben a  

2018. június 2-i "Másképp" elnevezésű projektnapra is felkészül-

hetnek, pályamunkájukat ott is bemutathatják. 

A posztert 50x70 cm-es kartonra kell elkészíteni. A poszternek tartalmaznia 

kell a feldolgozott téma címét, a szerző(k) nevét, iskoláját és osztályát, valamint a 

felhasznált nyomtatott és internetes források jegyzékét. 

A prezentációt Microsoft PowerPoint vagy Prezi programmal kell elkészíte-

ni, és valamilyen adathordozón kell leadni. A prezentációhoz tartozó előadás nem 

lehet hosszabb tíz percnél. A prezentációnak tartalmaznia kell a feldolgozott téma 

címét, a szerző(k) nevét, iskoláját és osztályát, valamint a felhasznált nyomtatott 

és internetes források jegyzékét. 

A szervező bizottság - a pályázók száma és a pályázatok minősége figyelem-

bevételével - legkésőbb 2018. március 1-ig a Kölcsey Ferenc Gimnázium honlap-

ján (www.kolcsey-bp.hu) nyilvánosságra hozza a konferencia végleges program-

ját. A végleges program tartalmazni fogja az előadások címét, az előadók nevét és 

az előadások sorrendjét, valamint a kiállított poszterek szerzőinek nevét és a 

poszterek címét. A prezentációkat és posztereket a konferencia elnöksége rangso-

rolja, a legjobbakat jutalmazza. Az értékelés során a szervező bizottság a pályázat 

tartalmán és szerkezetén túl figyelembe veszi azt is, hogy a dolgozat színvonala 

mennyire illeszkedik a pályázó 

életkorához. 

 

http://www.kolcsey-bp.hu/

