Felhívás
Kedves Gyerekek!
A Debreceni Tankerületi Központ országos pályázatot hirdet
az 5-8. évfolyamos tanulók számára
IV. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencián való bemutatkozásra
Mit kell tenned?
Megfontolni az alábbiakat és jelentkezni 2017. december 10-ig az alább megjelölt módon.
Válassz kutatási területet bármely szabadon választott témában, illetve megadott címek
alapján, majd mentor tanárod segítségével keress választ kérdéseidre: kutass!
Mutasd be munkádat egy minimum 3 oldalas beszámolóban.
Pályázhatsz egyénileg, párban vagy háromfős csapatban.
Témaválasztásod után mentortanár segíti munkádat.
A pályamunkádat iskolai konferencia keretében kiselőadás formájában kell bemutatnod,
amihez készíts PowerPointos bemutatót.
A második fordulóban előzsűri választja ki az országos döntőbe jutókat.
A legjobbak jutalma: a IV. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencián való részvétel.
Jelentkezés határideje: 2017. december 10.
Cím: Gergely Zoltán Imréné tehetségkoordinátor, debtehetseg@gmail.com
A jelentkezés adatai: tanuló neve, mentortanára és a választott témája.

…………………………………………………………………………………………………

Szülői támogató nyilatkozat
Gyermekem ………………………………………………. ……… osztályos tanuló
pályamunkájának megírásához hozzájárulok, támogatom a részvételét a Debreceni
Tehetséggondozó Diákkonferencián.

2017. ………………………, ……. .
szülő aláírása

IV. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia
téma jegyzéke

1. Zászlók története
2. Kedvenc kémiai kísérleteim
3. Kedvenc matematikai, logikai feladataim, rejtvényeim
4. Környezetvédelem gyerekszemmel
5. Iskolánk 10 év múlva.
6. Feltaláló vagyok
7. A jövő közlekedési eszközei
8. A jövő országai
9. Az év állata
10. Egy ünnep a világ országaiban (húsvét, pünkösd)
11. Debrecen jelképei
12. Miért jó debreceni polgárnak lenni?
13. Miért jó magyarnak lenni?
14. Modern kommunikációs csatornák
15. Magyar feltalálók- találmányaik
16. Ha három kívánságom lenne
17. A ruha teszi az embert?
18. Korosztályunk példaképei
19. Mi számomra az érték?
20. „Só” helyzet - Hasznos vagy, káros a szervezetünkre nézve a só?
21. Testvériskoláink országai
22. Fogadalmak, babonák - eredet
23. Kutasd fel, rekonstruáld: óceánjárás, piramisépítés
24. Egyedül vagyunk a világban?
25. Elméletek a világ keletkezéséről
26. A Föld nyelvei
27. A magyar Szent Korona gyermekszemmel
28. Népmeséink jelképrendszere egy mese alapján
29. Debreceni múzeumok gyerekszemmel
30. Újszerű sportok
31. Humor az ember életében
32. Ötletes népi hangszerek
33. Találd ki, tervezd meg, készítsd el a jövő iskolájának dokumentumait! (
Ellenőrző, Osztálynapló, Házirend)
34. Mit fogunk enni száz év múlva? -A jövő táplálékai
35. Bármely általad megnevezett szabadon választott téma
Búvárkodj! Kutass! Kérdezz! Engedd el a fantáziádat! Légy kreatív!

