
Az Orszagos Tudomanyos es Technikai Diakalkot6 Kiallitas 
szabalyzata 

1) A tehetseggondoz6 verseny megnevezese 
Orszagos Tudomanyos es Technikai Diakalkot6 Kiallftas; roviden: OTTDK 

2) A versenyt kiir6 intezmenyek 
A TIT Kossuth Klub Egyesulet es tehetsegpontja, a Kossuth Klub Tehetsegpont, egyuttmukodve az 
Urania lsmeretterjeszto Alapitvannyal. Egyes evekben a verseny kilrasahoz mas szakmai 
tarsintezmenyek is csatlakoznak. 

3) A verseny alapitasi es inditasi eve: 1996. A versenyt evente hirdetjuk meg, nevet sorszam vagy 
evszam kiegeszftessel is jeloljuk. 

4) Az OTTDK resze a Nemzetkozi Tudomanyos es Technikai Szabadido Mozgalomhoz (Mouvement 
International pour le Loisir Scientifique et Technique - MILSET; alapitva: 1987; www.milset.org) 
csatlakozott eur6pai es Eur6pan kivuli, tehetseggondozasra szakosodott szervezetek hasonl6 
rendezvenyeinek, s mint ilyen, egyben magyarorszagi elovalogat6 versenye a MILSET evente 
megrendezesre kerulo, reprezentatfv nagyrendezvenyeinek (Expo-Science International [ESE], Expo
Science Europe [ESI]). A TIT Kossuth Klub Egyesulet 1995 6ta a MILSET, 1997 6ta a MILSET
Europe hivatalos magyarorszagi tagszervezete. 

5) A verseny celja 
A kozoktatasban es a · mindennapi tevekenysegek so ran elsajatftott termeszettudomanyos es 
muszaki ismeretek alkalmazasakor erzekelje a versenyzo diak, hogy ,a termeszet egyseges", 
melynek megismeresehez komplex szemleletm6d szukseges. Az erdeklodo diakokat a tanarok es a 
szulok bevonasaval arra kivanjuk kesztetni, hogy az altaluk megismerheto termeszeti jelensegeket, 
muszaki problemakat torvenyszerusegek menten kutassak es pr6baljanak uj alkotasokat letrehozni. 
A verseny celkitazese elsodlegesen nem a gazdasagilag azonnal hasznosfthat6 innovaci6, hanem a 
kornyezo vilag hatekony megismeresi tevekenysegen keresztul az uj ismeretek szerzese, az alkotas 
oromenek felfedeztetese. A versenyzo diakok a sajat szavaikkal kepesek legyenek tovabb adni a 
megismert temakorok lenyeget, tudjak megfogalmazni a kutatasuk, alkotasuk tavolabbi celjat, 
jovobeli elkepzeleseiket. 

6) A verseny kateg6riai, az evfolyamok vagy korcsoportok reszveteli feltetelei 
A resztvevok eletkora: 10-19 eves (=kozepiskolas) diakok vagy kisebb- nehany fos, e korcsoportba 

tartoz6, kisebb letszamu - diakkollektfvak. 
Reszveteli feltetel: a palyazati rendszeru tehetseggondoz6 versenyben minden magyarorszagi 

es magyar ajku kulfoldi (elsosorban Karpat-medencei) diak reszt vehet. 
Versenyzoi szintek: egyseges, a kilrasra kerulo temakorok keretei kozott. 

7) A verseny jellege, reszei 
A verseny palyazati jellegu. A kivitelezett palyamunkakat (ld. az evente osszel kiadott palyazati 
kilrast!) alkot6 diakoknak tudniuk kell ismertetni es j61 szemleltetni; megmagyarazni a palyazati 
celkitazeseiket es a megval6sftas m6djat, ertelmezni a levant kovetkezteteseket. 

8) A verseny fordul6i 
a) lskolai fordul6: 

A versenyzo iskolajaban megtortenik az un. elovalogatas (november-januar), ahol a jelentkezo 
diakokldiakalkot6 csoportok valasztott temajat szaktanar biralja el. A legjobb temavalasztast 
felkeszito/mentor tanar segiti, illetve a felkeszftes megfelelo fazisaban osszeallftjak a valasztott 
temakor rovid kivonatat (szinopszisat), illetve elokeszftik a palyazat anyaganak kialakftasat. 
Kivetelesen indokolt esetben a diak iskolajat61 fuggetlen jelentkezeset is elfogadjuk, de a 
versenyezni szandekoz6 diaknak ebben az esetben is kozolnie kell az iskolaja elerhetosegi 
adatait, a felkeszito/mentor szemely nevet es elerhetoseget. 

b) Teruleti - varosi, megyei vagy mas szinta- valogat6 nines. 
c) A versenybe benevezo diakok vagy nehany fos alkot6i diakcsoportok az alkotasukr61 bekuldenek 

Uanuar vege- februar elsa fele) egy 1-max.3 oldalas szinopszist, amelyben fel kell tuntetniUk a 
palyazatuk cimet, a palyazat temakorevel kapcsolatos - varhat6 - kutatasi es ertekelesi vagy 
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alkotasi folyamatot, az eredmemyek es tanulsagok levonasara alkalmasnak talalt metodikat, az 
alkotasuk szemleltetesi vonatkozasait. Fel kell tontetniOk az alkot6k es a temavezetOk adatait, 
elerhetOsegeiket, az iskolajuk nevet es cfmet. 

d) A 3 fOs biral6 bizottsag a bekOidott szinopszisokat tanulmanyozza es a bekOidOnek vissza
igazolast kOid ki a palyazati alkotas befogadasar61 vagy elutasftasar61 (februar masodik fele). 

e) A versenyz0klpalyaz6k visszaigazoljak (februar vege- marcius eleje) a reszveteli szandekukat es 
a kiallitasi technikai igenyeiket (poszter elhelyezes, asztal igeny, video projektor, internet 
hasznalati igenye, stb.). Szamft6gep igeny eseten a versenyzOk a sajat gepOket hozzak. 

f) A befogadott palyamOvekbOI all6 diakkiallftas (aprilis - majus h6nap) nyilvanos, barki altai 
latogathat6 rendezveny, amely altalaban 1 napos (max. 30-35 palyazat eseteben), ritkabban 2 
napos esemeny (max. 60 palyazatig). 
A palyamOveket elbfral6 5 fOs zsOriben neves szakemberek, egyetemi oktat6k vesznek reszt. 

g) A legjobb palyamunkak tovabbjutnak nemzetkozi megmerettetesre (ld. 4. es 14/a. pont). 

9) Az orszagos dontoben reszt vevo versenyzok maximalis letszama 
A dontOt (zsOrizesi napot) megeiOzOen a zsOri tagjai - a bekOidott szinopszisok tanulmanyozasa 
(befogadasa/elutasftasa) saran - megismerkednek a palyazatok reszletesebb jellemzOivel. A 
versenymOvek - diakok altai tortenO - eiO ismertetesere es a zsOri kerdesei megvalaszolasara 
altalaban 8-14 perc jut palyazatonkent. Ezert egy zsOrizesi napon legfeljebb 30-35 palyazattal tudunk 
foglalkozni. A verseny keretei kozott legfeljebb 2 zsOrizesi nap alatt legfeljebb 60 palyazat 
(palyazatonkent 1 diak vagy kisebb letszamu alkot6i kollektfva) ertekelesere van lehetOsegOnk. 

10) A nevezes m6dja 
Ld.: 8/c. pont, azaz: a nevezes a palyazati projekt tervrOI keszOit szinopszis tehetsegpont@kossuth
klub.hu vagy kossuth.klub@gmail.com e-mail cimre tortenO bekOidesevel tortenik. 

11) Reszveteli (nevezesi es egyeb) dijak, varhat6 koltsegek 
a) Nevezesi vagy reszvetel dfja a versenynek - sem a diakok, sem az iskola vonatkozasaban -

nines. 
b) A verseny napjan a resztvevO diakokat es a kiseroiket deli hideg etkezessel ellatjuk, ez szamukra 

teritesmentes. 
c) lgeny eseten a tavolr61 erkezO magyarorszagi versenyzOknek es kfserOiknek a versenynap elotti 

ejszakara tortenO elszallasolasban segftseget nyujtunk, azonban a szallas koltsege a resztvevOket 
terheli. 

d) A kOifoldi (Romania - Erdely, Szlovakia - Felvidek, Szerbia - Vajdasag, Ukrajna - Karpatalja, 
stb.) versenyzOknek es kiserOiknek (allami vagy mas palyazati tamogatas eseten) szallast, a 
versenynap eiOtti esti es a versenynapon reggeli etkezest biztositunk, ezeknek koltseget 
atvallaljuk. Allami vagy mas palyazati tamogatas hianyaban a fenti szallas es etkezes koltsegei a 
kOifoldi versenyzOket es kiserOiket terhelik. 

e) Otikoltseg teritesre csak palyazati tamogatas eseten lehet m6dunk, amennyiben az adott palyazati 
tamogatas elvei engedik: diakonkent 50 %, de legfeljebb 5.000 Ft/fO koltseghatarig (szamla 
elleneben) lehet terftesi lehetOsegOnk. Tanarok es tovabbi kfserOk utikoltseget a nevezettek sajat 
erObOI fedezik. 

12) A verseny temaja, ismeretanyaga, a felkesziileshez felhasznalhat6 irodalom 
A verseny kifrasa palyazati formaban tortenik. 
A versenyben/palyazatban termeszettudomanyi es muszaki tematikaju - elsosorban a megujul6 
energiakkal es a fenntarthat6saggal kapcsolatos -, tetszOieges targyu, jellegO diakalkotasok 
megval6sftasat varjuk. Egyes kifrasok eseteben kOion megjeloljOk, ha kiemelt tematikaju (un. 
eiOnyben reszesfthetO) palyazatokat is varunk. A kidolgozott palyamOvek tokrozzenek (a palyaz6 
eletkorat61 elvarhat6) elmelyolt, tudomanyosan megalapozott erdeklodest, komoly kutat6munkat 
es/vagy innovativ muszaki keszsegeket. Eljen a palyaz6 valamely tudomanyos eljarassal 
Uelensegvizsgalat, kiserletezes, kovetkeztetesek levezetese, szintetizalas) es/vagy otletes technikai 
megoldasokkal. 

Elengedhetetlen, hogy a palyamO igenyes kivitelu, ertheto es hatekonyan bemutatott legyen. 
Egyarant lehet palyazni elmeleti palyamOvekkel (poszter, szamft6gepes program) es gyakorlati 
termeszetO alkotasokkal (modelltargy, kreatfv eszkoz, terepasztal, makett stb.). 

A palyazati formatumu verseny az evente kiirasra kerOio keretek kozott szabadon valasztott 
tematikaju, ezert kozpontilag nem lehet irodalomjegyzeket kiadni. A versenyzOk felkeszrteseben, 
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a mentor tanarok munkajahoz igemyok eseten termeszetesen segitseget tudunk nyujtani, s kozvetlen 
megkeresesOnk saran keresre ,egyeni" irodalomjegyzeket is tudunk osszeallftani. Ajanljuk, hogy a 
palyaz6k pr6baljanak kutatni az iskolai, a telepOiesi konyvtarak allomanyaban es/vagy a hitelesnek 
szamit6 internet-oldalakon. 

13) A fordul6k feladatainak rovid ismertetese 
Az iskolai elovalogatas es a kozponti - orszagos bemutatkozas, zsurizes - fordul6ihoz nem adunk ki 
a hagyomanyos, tobbfordul6s tehetseggondoz6 versenyeknek megfelelo megoldand6 feladatokat, 
feladatsorokat. 

14) A verseny dijai 
a) A legjobb 3 palyamu alkot6ja (alkot6i kollektiva eseten palyamuvenkent 1 fo) reszveteli 

lehetoseget kap a Nemzetkozi Tudomanyos es Technikai Szabadido Mozgalom (MILSET) altai 
altalaban julius-szeptember eleje kozott megrendezesre kerOio, 5 napos, a paras evekben Expo
Sciences Europe [ESE] elnevezesu eur6pai orszagokbeli, paratlan evekben Expo-Sciences 
International [ESI] nemzetkozi, pontosabban 'foldreszek' kozott megrendezesre kerOio diakalkot6 
fesztivalon. A resztvevoknek a palyamuveiket a fesztivalon angol (esetleg francia, nemet, spanyol) 
nyelvek valamelyiken kell bemutatniuk. 

b) Tovabbi 4 palyamu egy-egy alkot6ja reszt vehet a Magyar Geniusz Programhoz csatlakozott 
Tehetsegpont-hal6zat tagszervezetei vagy mas, termeszettudomanyi es/vagy-muszaki szakmai 
szervezet targyevi nyaran megrendezesre kerolo hazai vagy kOifoldi tudomanyos vagy 
szaktaborok egyikeben, amelyet a dijazott diak valaszthat ki. A reszvetelhez dijazottankent 
maximum 50.000 Ft tamogatast adunk. 

c) A legsikeresebb palyamuvek diakalkot6inak felkesziteseben kiemelkedo szakmai es szervezo 
munkat vallal6 4 fo pedag6gust 25-25.000 Ft erteku konyvutalvannyal jutalmazzuk. 

d) Esetenkent kOiondfjak is lehetnek. 

15) A verseny szervezesi elvei 
A palyazati kiiras az interneten megjelenik a www.pafi.hu, a www.kossuth-klub.hu valamint a kOifoldi 
partner szervezetek (Romaniai Magyar Pedag6gusok Szovetsege (RMPSZ) www.rmpsz.ro, 
Szlovakiai Magyar Pedag6gusok Szovetsege (SZMPSZ) www.szmpsz.sk, stb. weblapjain 
(november-januar h6napok folyaman). A korabban veiOnk kapcsolatban levo hazai es kOifoldi iskolak 
e-mailben kozvetlenOI is megkapjak a palyazati felhivasunkat. A KFKI altai gondozott Tanf6rum -
tanaroknak sz616- levelezo listajan minden evben kozoljOk a felhivasunkat. 

16) A versenyrendezo neve, cime, elerhetosege 
A TIT Kossuth Klub Egyesolet es az Urania lsmeretterjeszto Alapitvany- 1088 Budapest, Muzeum u. 
7. (a pontos kontakt evente kerOI azonositasra). 
E-mail: tehetsegpont@kossuth-klub.hu vagy '"'"ko=s=s=u=th..:..:.·.:.:;kl=u=b-'=":a.:..:..:;==-=,~ 

Budapest, 2014. szeptember 1. 
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