Rövidített beszámoló
az „OTTDK-2015” című projekt
(NTP-TV-14-A-0097)
szervezéséről és lebonyolításáról
A XX. OTTDK verseny (XX. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás) a Nemzeti Tehetség
Program „A hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai
tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek
megrendezésének, továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok nemzetközi versenyeken való részvételének
támogatására” kiírt pályázatnak köszönhetően valósult meg, az NTP-TV-14-A-0097 sz. projekt keretében.
1.) Célkitűzések:
a) Ismét felhívni nem csak a magyarországi, hanem a romániai (Erdély), a szlovákiai (Felvidék) és a szerbiai
(Vajdaság) diákok figyelmét a tehetséggondozó versenyünkre és tovább próbálkozni az ukrajnai
(Kárpátalja) pedagógusok irányában.
A diákok megnyerése a korábban is pályázó-versenyző iskolák tanárai segítségével.
b) A tehetséggondozó pályázatunk kiírásakor szem előtt tartottuk, hogy a diákalkotásokra késztetés (a feladat
megfogalmazása, kutatás, a nyert adatok értékelése az elkészítendő pályázati munka érdekében) az
elsődleges feladatunk és nem egy innovációs pályázati kiírás megvalósítása a tehetséggondozás
kategóriájában. Másképpen: célunk elősegíteni, hogy ismerkedjen a diák a természettudományi-műszaki
világgal és azok érdekességeivel, lássa meg bennük a kutatás és az alkotás lehetőségét és részesüljön
mindezek élményében, igénybe véve a szülei, a szaktanárai támogatását és szakszerű segítségét.
c) Az iskolák szaktanárai közreműködésével kerüljenek kiválogatásra a helyileg legjobb pályázati
elképzelések, amelyeket szinopszisként beküldve a TIT Kossuth Klub Egyesület előválogató zsűrije elé
kerülhetnek.
d) A korábbi évek 25-35 közötti projektszámának elérése illetve nem túlságos meghaladása, amely még
zsűrizhető egy nap alatt, azaz a Kiállítás napján 10-16 óra között.
2.) A meghirdetés elvei
– korábbi évek versenyzőinek, iskoláinak, felkészítő tanárainak értesítése,
– új címlisták létrehozása,
– hazai és külföldi honlapok – esetleg folyóiratok – elérése lehetőleg költségmentes közlés céljából,
– tehetséggondozási fórumok és a tehetséggondozással foglalkozó tanárok elérése.
3.) Az országos (Kárpát-medencei) döntő körülményei
– Biztosítani kell a diákalkotások bemutatásához alkalmas körülményeket (jó szemléltethetőség prezentáció, video és ezek vetítéséhez alkalmas vetítőfelület valamint a makettek, modellek
elhelyezéséhez szükséges asztalfelület, továbbá internet elérés).
– Egyéb feltételek: a délelőtti „tízórai” a hajnalt/reggelt utazással töltő versenyzők megvendégelése céljából,
a déli hidegtálas étkezéshez (ez is térítésmentes a résztvevők számára) külön terem vagy terület, ahol a
résztvevők kényelmesen étkezhetnek. A résztvevők hazautazásakor ún. ’hidegcsomag’ biztosítása.
– Megoldandó a külföldiek (számukra térítésmentes) szállása, esetlegesen a programon kívüli étkeztetése és
a távolról érkező hazai diákoknak szállás lehetőség ajánlása.
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4.) A szervezés folyamata:
4/1. A XX. OTTDK tehetséggondozó pályázati kiírásunk közzététele
Elsődleges megjelenési felületek:
A pályázati kiírásunkat a Kossuth Klub honlapján www.kossuth-klub.hu/diakoknak/palyazatok (ezen belül:
letölthető OTTDK szabályzat és a tehetséggondozó verseny története) elhelyeztük.
A Pályázatfigyelőn (www.pafi.hu) és néhány Kárpát-medencei Pedagógus Szövetség honlapján (Erdély Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége: www.rmpsz.ro, Felvidék - Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége: www.szmpsz.sk, Kárpátalja - Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség: www.kmpsz.uz.ua,
Vajdaság - Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE): www.vmpe.org.rs) valamint a Magyar
Géniusz Portál (www.tehetseg.hu) oldalán történő elhelyezését megoldottuk 2014. novemberében (illetve
csekély javítással módosíttattuk 2015. januárjában). Megkerestük a hazai Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Intézményeket, Nevelési Tanácsadókat, Tehetségpontokat (2014. december) és tájékoztattuk őket a
pályázati felhívásunkról.
Intézményi és egyéni címekre küldtük meg az OTTDK tehetséggondozó pályázatunk felhívását: a válogatás
a korábbi gyűjtött adatok alapján történt (727 címet gyűjtöttünk ki ezzel a módszerrel):
Tehetségpontok:

Magyarország 315
Románia
19
Szlovákia
3
Szerbia
10
Ukrajna
3

összesen 350 cím

Más címek: Magyarország 74
Románia
14
Szlovákia
263
Szerbia
10
Ukrajna
 összesen 377 cím

a) A fentiekben még nem említett néhány fontos vagy érdekes hazai és külföldi honlap, amely közölte a
pályázati felhívásunkat:
– MTA Központi Fizikai Kutató Intézet „Tanfórum” (általános) tanári levelező listája:
https://mailman.kfki.hu/sympa/arc/tanforum/2014-11/msg00000.html,
https://mailman.kfki.hu/sympa/arc/tanforum/2015-01/msg00001.html
– RSS katalógus és hírportál:
http://www.hmeirt.hu/gazdasag/xx-orszagos-tudomanyos-es-technikai-diakalkoto-kiallitas-ottdk-2015
– DÉLHÍR portál (Szabadka, Szerbia):
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/35318-2015-01-22-14-37-34
– OLDAL.info:
http://hirek.oldal.info/hír/belföld/2014/11/25/9324036/XX Országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítás OTTDK - 2015
– Hírmutató:
http://www.hirmutato.hu/ujhir/?1860258xx_orszagos_tudomanyos_es_technikai_diakalkoto_kiallitas_ottdk_
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
hírlevél: http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/uploads/news/hirlevel/2014/hirlevel-2014-december-5.pdf
– Budapest, XVII. ker. Önkormányzat (www.rakosmente.hu)
http://www.rakosmente.hu/Libraries/Pályázati_hírlevél_oktatás/Pályázati_hírlevél2015_01_29.sflb.ashx
– Kölcse Nagyközség honlapja
http://www.kolcse.hu
– Anóka Eszter Városi Könyvtár (Nagyhalász)
http://www.konyvtar.nagyhalasz.hu
stb.
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4/2. Közbenső folyamatok:
A változtatások: módosítottuk a Kiállítás, azaz az országos – pontosabban a Kárpát-medencei döntő –
időpontját 2015. április 25-ről 18-ra, változott az eredetileg tervezett helyszín a Kossuth Klubról a Magyar
Nemzeti Múzeumra. A változások miatt a rendelkezésünkre álló címlistákra ismételten megküldtük a
módosított felhívásunkat, egyben jeleztük, hogy a külföldi versenyzők számára térítésmentesen szállást, a
hazai versenyzőknek olcsó szállásajánlatot adunk. A módosításokat jól értelmezhető kivitelben a
honlapunkon (www.kossuth-klub.hu) is közöltük és tájékoztattuk a korábban megjelenést biztosító honlapok
szerkesztőit, amely információkat az illetékesek részben át is vezettek a honlapjukon.
A küldött pályamű szinopszisokat azok beérkezéskor tételesen visszaigazoltuk. A beküldési határidő után
(2015. február 2.) azok vizsgálatát egy bizottság (Dr. Gyenes Károly, Dr. Lugosi Győző, Gellért András)
végezte el.
A tehetséggondozó versenyünk döntőjébe befogadott/bejutott alkotások száma:
Magyarország (H)
Románia (RO)
Szlovákia (SK)
Szerbia (SRB)
Ukrajna (UA)
Mindösszesen:

Összesen
9
5
3
13
30

Iskolák szerint:
Ország Iskola
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános iskola és Gimnázium,
H
Budapest

NO

Darab

7

1

H

Várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola, Várpalota

16

1

H

Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc

17

1

H

Ady Endre Gimnázium, Debrecen

19

1

H

Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Budakalász

20-21

2

H

Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest, Újváros park

26

1

H

Bánki Donát Műszaki Középiskola, Nyíregyháza

27

1

H

Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza

28

1

RO

Csiky Gergely Főgimnázium, Arad (Románia)

2

1

RO

Nagy István Művészeti Középiskola, Csíkszereda (Románia)

3

1

RO

Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna (Románia)

6

1

RO

Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár (Románia)

15

1

RO

János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár (Románia)

25

1

SK

Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely (Szlovákia)

5

1

SK

Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény (Szlovákia)
Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont,
Magyarkanizsa (Szerbia)

14, 22

2

23

1

SRB
SRB

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta (Szerbia)

SRB

Ivan Sarić Műszaki Iskola, Szabadka (Szerbia)

1, 4, 18,
24, 29
8, 9, 10,
11, 12,
13, 30

5
7

A szinopszisokat beküldőket február 11-én levélben értesítettük pályaművük elfogadásáról illetve
elutasításáról. A pályázók 2015. február 23-ig kaptak határidőt a nyilatkozatuk megtételére, azaz hogy
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vállalják a pályaművük elkészítését a Kiállítás (=döntő) április 18-ig, továbbá megküldik számunkra az
alkotásuk bemutatásához szükséges hely- és technikai igényüket.
A magyarországi versenyzők szüleit felkértük, hogy a levelünkhöz csatolt „kiskorú fotózása szülői engedélyt”
aláírva, beszkennelve hozzánk visszaküldjék az előbbi határidőig.
Április 9-én újabb e-mail-ben küldtük ki a részletes tájékoztatót (programterv, közlekedési lehetőségek,
’tereprajz’ a Magyar Nemzeti Múzeumról és környékéről, megközelítési javaslatokról, szállás
lehetőségekről).
A meghirdetés kezdetétől április közepéig a versenyzőktől (szüleiktől) és felkészítő tanáraiktól sok kérdés
érkezett e-mail-ben illetve telefonon, amelyek főleg a projektek témájával, kivitelezési részleteivel és a
Kiállítással voltak kapcsolatosak.
Adminisztráció, nyomdai munkák és egyebek:
– a Diákkiállításhoz elkészíttettük a kiállítás ’molinóját’ (ld. lejjebb);
– adminisztrációs feladatok: jelenléti ív, az asztalokra kihelyezendő tájékoztató/azonosító táblák, a
különböző díjak átvételét igazoló listás ívek, díjazottak adatlistái, a zsűri pontozáshoz szükséges ívei,
oklevelek elkészítése és a szükséges példányszámban történő kinyomtatása.
Helyszíni munkálatok:
– Múzeumi előkészületek: a helyszín előkészítése (a versenyzők technikai igényeik figyelembevételével kell
megtervezni, kialakítani a projektekhez biztosított asztalok elhelyezését), tájékoztató táblák elhelyezése
több helyszínen és a Kiállítás épületében. Étkezési lehetőségek feltárása és azok megszervezése.
– A ’standokhoz’ tartozó 220 V-os ’bekötéseket’ és elosztási pontokat a helyi villanyszerelőkkel egyeztettük.
– Elhelyeztük a Múzeum Pollack-terme előtti bejáraton a „Köszöntjük az Országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó Kiállítás résztvevőit” feliratú és a kötelező szövegekkel, logókkal ellátott táblát.
A múzeumi koordinációt – a szervezés kezdeti pillanataitól kezdve – Kántor Judit, a Magyar Nemzeti
Múzeum kulturális menedzsere segítette. A kiállítás (=döntő) helyszínének kialakításában, a múzeum
személyzetének koordinálásában Sógor László gondnok nyújtott segítséget.
Az étkeztetést (a helyszínen: ’tízórai’ és hideg ebéd – külön asztalokon, úticsomag elkészítés) minőségi
szinten oldották meg a Budapest Catering alkalmazottai.

5.) Eredmények:
A XX. OTTDK:
– 30 befogadott projekt, ebből 26 versenymunka alkotói érkeztek meg a kiállításra-döntőre (3 erdélyi
visszamondta, 1 vajdasági versenymű alkotói nem tudtak jönni), ebből jelen van 9 hazai és 17 külföldi
diákpályázat (Vajdaság - 12, Felvidék - 3, Erdély - 2);
– a résztvevők: 36 diák, 19 tanár és néhány egyéni kísérő;
– 4 fős zsűri (az egyik zsűritag megbetegedett) és 4 fős rendezői stáb.
A Kiállítás programja:
2015. április 18. (szombat), helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum Pollack-terme, Budapest.
08.30 – 10.00
10.00 – 16.30
16.30 – 17.00

a résztvevők elhelyezték, beállították a pályaműveiket,
megnyitó, zsűrizés (közben ebédszünet).
A zsűri eredményt hirdet.
A díjazottakkal adminisztrációs egyeztetés történik.
Zárszó. A hideg úti csomagok kiosztása.

A zsűri tagjai:
– Dr. Gyenes Károly professor emeritus (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), a zsűri
elnöke,
– Gózon Ákos főszerkesztő (Élet és Tudomány),
– Dr. Jarosievitz Beáta főiskolai tanár (Gábor Dénes Főiskola Alap és Műszaki Tudományi Intézet),
– Dr. Lugosi Győző elnök (TIT Kossuth Klub Egyesület), egyetemi docens (ELTE BTK Új- és Jelenkori
Egyetemes Történeti Tanszék) – megbetegedett,
– Dr. Róka András főiskolai docens (ELTE Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék).
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A zsűri az alábbiak szerint értékelte a bemutatott pályaműveket:
– téma, tartalom
0-10 pont,
– szemléltetés
0-10 pont,
– előadásmód
0-5 pont,
– idegennyelv-ismeret
0 vagy 5 pont,
így elérhető volt max. 30 pont.
Az értékelés szempontjai között az idegennyelv-ismeret fontossága is érthető, mert az OTTDK páros években
az európai (Expo-Sciences Europe – ESE) vagy páratlan években a nemzetközi (Expo-Sciences International –
ESI) diákalkotó fesztiválokhoz kapcsolódik. Ezeket a fesztiválokat a tárgyév júliusa – szeptembere közötti
időszakban rendezik meg a korábban erre a rendezvényre – a MILSET vezető testületeinél – pályázó országok.
A fesztiválokon részt vevő, azaz a mindenkori OTTDK-n kiemelkedő helyezést elért diákok Magyarországot
képviselik a nemzetközi MILSET nagyrendezvényen. Az nem kizáró tényező, hogy a diák Erdélyből, Felvidékről,
Vajdaságból, netán Kárpátaljáról érkezett, főképpen azért sem, mert Romániában, Szerbiában, Ukrajnában
soha nem volt a MILSET Europe-nak képviselete, míg a TIT Kossuth Klub Egyesület régóta tagja ennek a
szervezetnek.
A zsűri döntése:
1. a l’Harmattan Kiadó által biztosított, összesen 100.000 Ft értékű könyvutalványból
- ’különdíjként’ elkülönít 4 x 5.000 Ft-os értékben utalványt és ezzel jutalmazza a kiemelkedően teljesítő
12-14 éves diákokat,
- az ismeretterjesztő nívódíjra érdemes tanárok számára kiad 4 x 20.000 Ft értékben könyvutalványt.
2. A szaktábori részvételi támogatások helyett kiadja a jóval magasabb értékű ’Belgiumi autóbuszos út’
jutalmakat.
A díjak részletezése:
1. A legjobb 3 pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi lehetőséget kap
a Nemzetközi Tudományos és Technikai Szabadidő Mozgalom (MILSET) által 2015. július 19–25. között
th
Brüsszelben megrendezésre kerülő, 15 MILSET Expo-Sciences International (ESI 2015) elnevezésű
nemzetközi diákalkotó fesztiválon (www.esi2015.be). A résztvevők a pályaműveiket a fesztiválon angolul
mutatják be.
2. Változás: a hazai vagy külföldi szabadon választott szaktábor részvételéhez 50 eFt/fő részvételi
támogatás helyett (magasabb értékben) a további 4 pályamű egy-egy alkotója térítésmentesen részt
vesz a TIT Kossuth Klub Egyesület által szervezett Belgiumi autóbuszos úton (2015. június 30 - július 4.).
(A programterv: Ausztrián és Németországon át Brüsszelbe, az Európai Unió Parlamentjének
meglátogatása, Leuven, Gent, Bruges).
3. Különdíjak (a l’Harmattan Kiadó könyvutalványai 5.000 Ft/fő értékben) 4 versenyző diák számára.
4. A legsikeresebb pályaművek diákalkotóinak felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező munkát
vállaló 4 fő pedagógust 20-20.000 Ft/fő értékű (l’Harmattan-könyvutalvánnyal jutalmaztunk.
A tanároknak „Tehetséggondozási nívódíjat” adományoztunk.
5. Minden résztvevő diák oklevelet kapott a pályamunkája elismeréseképpen.
A díjazottak (ld. következő oldalakon lévő táblázat) kivonatos listája:
– ESI 2015:
(No) 1, 5, 16.
– Belgiumi út:
(No) 8, 19, 23, 29.
– Különdíj:
(No) 14, 22, 26, 28.
– Tanári díjak:
- Balázs Gyula
(No 20, 21)
- Kőrösi Gábor
(No 1, 4, 18, 24)
- Simonyi Dénes (No 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30)
- Zsigó Zsolt
(No 27, 28)
(No = projekt sorszáma)
Megjegyzés: az NTP-TV-14-A-0097 sz. pályázatunkban jeleztük, hogy a Diákalkotó Kiállítás legjobb 10-12
pályaművét bemutatjuk az V. Tudományfesztiválon (2015. április 22-23-án, tehát a Kiállítást követő héten),
amelynek egyik fő helyszíne szintén a Magyar Nemzeti Múzeum volt. Több, nem csak a magyarországi, de a
külföldi versenyző is jelezte, hogy haza kell vinniük a pályamunkáikat, mert elkötelezték magukat, hogy az (esetleg)
díjazott munkájukat kiállítják az iskolájukban illetve az iskolájuk városában), ezért ettől a második
kiállítási/bemutatási lehetőségtől sajnos „elestünk”.
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A versenyzők, a díjazottak és a felkészítő tanárok:
NO Ország

Helyezés
hely /
pont

Díj

Versenyző neve

Felkészítő tanár és iskola neve

Téma

ESI2015

Kiss Tamás (12),
Csipak Levente (12)

Kőrösi Gábor
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
(Zenta, Szerbia)

TávDoktor – orvosi eszköz a betegek
távoli követésére és egészségügyi
állapotának vizsgálatára

1

SRB

1 / 107p

2

RO

16 / 59p

3

RO

-----

4

SRB

13 / 70p

5

SK

3 / 99p

6

RO

-----

7

H

5 / 93p

8

SRB

7 / 88p

9

SRB

10

SRB

Nemczov Brigitte Rebeca Rogoz Marianna
(8)
Csiky Gergely Főgimnázium (Arad, Románia)

Kőrösi Gábor:
"Ismeretterjesztési nívódíj",
könyvutalvány 20eFt

Takarékosság és a természet védelme

Imets Tamás (9)

Molnár Rozália
Nagy István Művészeti Középiskola
(Csíkszereda, Románia)

Zöld energiával működő USB töltő Green Drops

Dobó Márk (11),
Szkocsovszki Zsolt (11)

Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
(Zenta, Szerbia)

Időmágus

Sághy Péter (12)

Mgr. Egri Gabriella
Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium
(Dunaszerdahely, Szlovákia)

A radioaktív sugárzás hatásai élő
szervezetekre

Bagoly Apor (11)

--Kőrösi Csoma Sándor Líceum (Kovászna,
Románia)

Zöldenergia

Kovács Marcell Dorián
(9),
Szűrös Márton Péter (9),
Verkmann Zsombor (9)

Richlik-Horváth Katalin
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
iskola és Gimnázium (Budapest)

Ötletek a szomjúság ellen (víztisztítás)

Belgiumi út Futó Viktor (12)

Simonyi Dénes
„Ivan Sarić” Műszaki Iskola (Szabadka, Szerbia)

Hearts - alkalmazói program
okostelefonokra

12 / 72p

Gere Áron (12)

Simonyi Dénes
„Ivan Sarić” Műszaki Iskola (Szabadka, Szerbia)

Chibi

15 / 60p

László Andor (12),
Sziveri Balázs (12)

Simonyi Dénes
„Ivan Sarić” Műszaki Iskola (Szabadka, Szerbia)

Éjszakai figyelmeztető rendszer
autósoknak

ESI2015

Tanári díj

Beszámoló az „OTTDK-2015” című projekt szervezéséről és lebonyolításáról – 6.

Simonyi Dénes:
"Ismeretterjesztési nívódíj",
könyvutalvány 20eFt

NO Ország

Helyezés
hely /
pont

Díj

Versenyző neve

Felkészítő tanár és iskola neve

Téma

11

SRB

12 / 74p

Oláh Tamás (12)

Simonyi Dénes
„Ivan Sarić” Műszaki Iskola (Szabadka, Szerbia)

Alacsony költségvetésű oszcilloszkóp
megépítése

12

SRB

15 / 68p

Sleiher Denisz (12)

Simonyi Dénes
„Ivan Sarić” Műszaki Iskola (Szabadka, Szerbia)

Okos világ

13

SRB

9 / 85p

Szklenár Norbert (12),
Erdélyi Arnold (12)

Simonyi Dénes
„Ivan Sarić” Műszaki Iskola (Szabadka, Szerbia)

Újrahasznosított elemekből megépített
RC felderítő hajó

14

SK

8 / 86p

Daniš Dárius (6)

Dr. Rancsó Andrea
Tarczy Lajos Alapiskola (Hetény, Szlovákia)

Öko-iskola

15

RO

11 / 81p

Toth Szilvia (9),
Ilyés Klarisz (9)

Cseh Gyopárka
“Báthory István” Elméleti Liceum
(Kolozsvár, Románia)

A városok és a kevéssé lakott területek
hőmérsékletkülönbségének
tanulmányozása

16

H

2 / 104p

B. Kiss Bálint (12)

Kertész Krisztián, PhD (MTA)
Várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő
Magániskola, Várpalota

apaBoard - BaseBoard - MyBOX

17

H

14 / 69p

Gréczi László Ádám
(11)

Kozma Ágnes, dr. Simon Zoltán
Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc

MagCar 3.0

18

SRB

-----

Boros Gyevi Ádám
(11),
Terhes Balázs (11)

Kőrösi Gábor, Tóth László
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium (Zenta, Szerbia)

Beszédfelismerés

19

H

5 / 93p

Tóthné dr. Kosztin Beáta, Jánosi János
Ady Endre Gimnázium
Debrecen

Akvapónia - az egészségesebb jövőért!

20

H

10 / 84p

Novák Jázmin (7),
Tóth Enikő (7)
Varga Zsófia (7)

Balázs Gyula
Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Budakalász

Szén-dioxid káros hatása az emberi
lakókörnyezetben (modellkísérlet)

21

H

15 / 61p

Seiber Márk Béla (6),
Sóski Bálint Tamás (6)

Balázs Gyula
Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Budakalász

Fénysugarak beesési szögének hatása
a felmelegedésre (modellkísérlet)

Könyvut.
(5eFt)

ESI2015

Belgiumi út Rácz Gréta (10)

Beszámoló az „OTTDK-2015” című projekt szervezéséről és lebonyolításáról – 7.

Tanári díj

Balázs Gyula:
"Ismeretterjesztési nívódíj",
könyvutalvány 20eFt

NO Ország

Helyezés
hely /
pont

Díj

Versenyző neve

Felkészítő tanár és iskola neve

Téma

Könyvut.
(5eFt)

Hovany Márton (6)

Dr. Rancsó Andrea, Hovany Renáta
Tarczy Lajos Alapiskola (Hetény, Szlovákia)

Otthon, édes, meleg - hideg otthon

Bálint Nóra
Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki
Iskolaközpont (Magyarkanizsa, Szerbia)

Rubie - Androidos applikáció a Rubik
kocka kirakására vakoknak

Fehér Krisztián (10)

Vasas Csilla, Kormányos Róbert, Kőrösi Gábor
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium (Zenta, Szerbia)

Krioviola

Nagy Betegh Kázmér
(11)

Popa Márta
János Zsigmond Unitárius Kollégium (Kolozsvár,
Románia)

Környezetbarát energia gazdaságosan

Torday-Szabó Gergely
(6)

Jamrik Márta
Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest , XIV.

A megújuló energiaforrás szemléltetése
szélkerék modellel

Nagy Enikő (9)

Zsigó Zsolt
Bánki Donát Műszaki Középiskola, Nyíregyháza

Mentsük a menthetőt

Zsigó Miklós (7)

Zsigó Zsolt
Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza

Rajzás

Szórád Endre
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium (Zenta, Szerbia)

Fotokatalízis

Simonyi Dénes, Nagy Sándor
„Ivan Sarić” Műszaki Iskola (Szabadka, Szerbia)

Befőtt – számítógépes játék

22

SK

6 / 91p

23

SRB

4 / 97p

24

SRB

6 / 91p

25

RO

-----

26

H

10 / 77p

27

H

10 / 84p

28

H

5 / 93p

29

SRB

5 / 93p

30

SRB

11 / 61p

Belgiumi út Muhi Kristóf (12)

Könyvut.
(5eFt)

Könyvut.
(5eFt)

Belgiumi út Petrás Ármin (12)

Doszkocs Zoltán (12),
Bálizs Márk (12)

Tanári díj

Megjegyzés:
1.

A zsűri a tagjai részéről külön-külön meghatározott pontszámainak átlagát ( …/p ) vette figyelembe a helyezések, díjazások kialakításakor.

2.

A díjazott diákok fényképei: 20_OTTDK_dijazottak.pdf

Beszámoló az „OTTDK-2015” című projekt szervezéséről és lebonyolításáról – 8.

Zsigó Zsolt:
"Ismeretterjesztési nívódíj",
könyvutalvány 20eFt

6.) ’Publikációk’ a XX. OTTDK eredményeiről:
– Az Élet és Tudomány című folyóirat nyomtatott lapszámában (2015. május 22.) a főszerkesztő tollából
cikket jelentetett meg a Kiállításról:
„Szerintem…

…Ady Endre szállóigévé vált verscíme, az Ifjú szívekben élek a tudomány, a technológia, az innováció egyik
mottója is lehetne. Hiszen a tudomány műveléséhez elengedhetetlen kreativitás, friss ötletek mindenkor
az ifjú szívekből és ifjú elmékből meríthetnek utánpótlást. Ez jutott eszembe akkor, amikor a jubileumi,
huszadik Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (amelyet a Nemzeti Tehetség Program
országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi versenyek támogatására kiírt pályázata
támogatott) standjain bemutatott, általános és középiskolás korú diákoktól származó projekteket,
kísérleteket, programokat, modelleket és maketteket csodálhattam.

A Nemzeti Múzeumban rendezett döntőn idén is a legváltozatosabb témák szerepeltek. Hogy csak a
legifjabbak alkotásaiból szemezgessek: egy felvidéki, hetényi hatodikos tanuló az otthonuk fűtéskorszerűsítését tervezte meg ötletesen és költséghatékonyan; egy hatodikos zuglói általános iskolás
szemléletes szélkerék-modellt szerkesztett; egy hetedikes nyíregyházi fiatalember pedig a családi
méhészetükben tapasztaltak alapján a rajzást megelőző, a méh-anya által hallatott ének érzékelésére és
kiértékelésére alkalmas műszert készített. S a sort még hosszan folytathatnánk!

A TIT Kossuth Klub és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány által rendezett tehetséggondozó verseny
sokszínű volt abban a tekintetben is, hogy határainkon belülről és kívülről számtalan városból,
településről érkeztek a műszaki és természettudományok iránt behatóan érdeklődő fiatalok. A fődíjasok
között így szerepelt zentai feltaláló duó (Kiss Tamás-Csipak Levente), a betegek távoli követésére és
egészségügyi állapotának vizsgálatára alkalmas szoftverrel; várpalotai diák (B. Kiss Bálint) szemléltető
kísérleti doboza; s dunaszerdahelyi fiatal kutató (Sághy Péter) radioaktív háttérsugárzást mérő
kísérletsorozata. A legjobbak jutalmul nemzetközi bemutatkozási és tapasztalatszerzési lehetőséget
nyertek hasonló tematikus versenyeken és kiállításokon (15th MILSET Expo-Sciences International – ESI
2015 – Belgium). A rendezők pedig fontosnak tartották, hogy ne csak a diákok, hanem a kiemelkedő
munkát végző felkészítő tanárok is elismerésben részesüljenek, hiszen nélkülük vélhetően a diákok egy
része nem talált volna rá a felfedező útra és sok diákötlet kivitelezetlenül maradna.

Ady már idézett versének kulcsszavai az ifjúság, a virágzás és az élet. A XX. OTTDK-n tapasztalt ötletözön az ifjak virágzó kreativitására mutatott példát, amellyel vélhetően sikerrel megállják majd a
helyüket a műszaki és a tudományos életben.
Gózon Ákos”

– A Kossuth Klub honlapján (http://kossuth-klub.hu) lista a résztvevőkről, a díjazottakról.
– Kalász Suli - OTTDK 2015
http://kalaszsuli.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=479:ottdk2015&catid=1:friss-hirek
– Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc
http://www.agysz-miskolc.hu/
– http://eskolar.com/apa/index.php/Az_apaBoard_bemutat%C3%B3i#XX._Orsz.C3.A1gos_Tudom.C3.A1n
yos_.C3.A9s_Technikai_Di.C3.A1kalkot.C3.B3_Ki.C3.A1ll.C3.ADt.C3.A1s
– https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d9HhvNBDhuE
Budapest, 2015. június 19.

TIT Kossuth Klub Egyesület,
Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány

Beszámoló az „OTTDK-2015” című projekt szervezéséről és lebonyolításáról – 9.

(NTP-TV-14-A-0097)

Az „OTTDK2015” tehetséggondozó verseny
díjazott diákalkotói

No 1 – TávDoktor - Kiss Tamás (12), Csipak Levente (12)
(Díj: 15th ESI 2015 – Belgium)

No 5 – A radioaktív sugárzás hatásai - Sághy Péter (12)
(Díj: 15th ESI 2015 – Belgium)

No 16 – apaBoard - B. Kiss Bálint (12)
(Díj: 15th ESI 2015 – Belgium)

No 8 – Hearts - alkalmazói program - Futó Viktor (12)
(Díj: Belgiumi út)

XX. OTTDK 2015 – Díjazott diákalkotók / 1

(NTP-TV-14-A-0097)

No 19 – Akvapónia - Rácz Gréta (10)
(Díj: Belgiumi út)

No 23 – Rubie - Androidos app (Rubik kocka) - Muhi Kristóf (12)
(Díj: Belgiumi út)

No 29 – Fotokatalízis - Petrás Ármin (12)
(Díj: Belgiumi út)

No 14 – Öko-iskola - Daniš Dárius (6)
(Díj: különdíj, könyvutalvány)

XX. OTTDK 2015 – Díjazott diákalkotók / 2

(NTP-TV-14-A-0097)

No 22 – Otthon, édes, meleg - hideg otthon - Hovany Márton (6)
(Díj: különdíj, könyvutalvány)

No 26 – A megújuló energiaforrás - Torday-Szabó Gergely (6)
(Díj: különdíj, könyvutalvány)

No 28 – Rajzás - Zsigó Miklós (7)
(Díj: különdíj, könyvutalvány)

XX. OTTDK 2015 – Díjazott diákalkotók / 3
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A TIT Kossuth Klub ésazUránta IsmeretterjesztóAlapít_
vány ákal rendezett tehetséggondozóVerseny sokszíníívolt
abban a tekintetben is, hogyhatárainkon beliilról éskív lról
a
szárntalanvárosből, teleptilésrólérkezteka rnííszakiésterméváIt verscíme, az Iflu sáuekbenelek
Ady Endre szállí;ryévé
tudomány, a technolőgta,azinnovácrő egyl]<mottőja is lehetne. szettudományok iránt behatőan érdekl6d6 fiatalok . f6dí_
TámásHtszen a tgdomány míível&éhez elengedhetetlenkreativitás, jasok kozott így szerepelt zentaí feItaIáIíduő (Kiss ^
ésegészségugyi
Csipak Levente), a betegek távoli kovetésére
friss otletekmindenkor aztfj ,szívekbólés
'fj(,e1nrékb6lrnertt_
hetnek utánpítlast.Ezjutott eszembeakkoq amikor a jubileu* álLapotánakvtzsgáIatáraalkalmasszoftverrel;vánpalotaidiák
(B. KiSs Bálint) szemléltetókísérletidoboza;s dunaszerdahem| huszadk országos Tudományos & Technikai Diákalkotő
Klrrllitás (amelyeta NemzetiTehetségkogram országos,ÍeIme- Iytftatal kutatő (Sághy Péter)radioaktív háttérsugárzástmébemu_
zata. A legjobbak j utalmul neÍÍIzetkozi
nórendszer(ltehetséggondozítaru:Lrnányversenyektárnogatá_ró kísérletsoro
tatkozásiéstapasztalatszerzéstlehetóségetnyertekhasonlőtesárakiírtpáIyázatatárnogatott)stan{ ain bemutatott,általános&
kozépiskoláskoru diákokt óI szárrnazó prqekteket, kísérleteket, matikus Versenyeken éskiállításokon (15.MILSET E,xpo_
Sciences International - ESI 2015 - Belgium). A rendezík
modelleket & maketteket csodálhattarn.
A NemzettM zeumban rendezett dontón idénis a legváI_ pedig forrtosnak tartották, hogy ne csak a diákok, hanem a
tozatosabb térnákszerepeltek.Flogy csak a legifiabbak alko* kiemelkedó munká t v égz felkészít6 tanárok is elismerésben
egy felvidéki, hetényihatodikos tanu_ részestilenek,hiszen nélktiltik vé1het6ena diákok .gy része
tásaiből szeÍÍIezgessek:
tetvezte meg otletesen nem taláIt volna rá a felfedezIó utra éssok diákotlet kivrteleIó az otthonuk fíítés_korszeríísítését
éskoltséghatékonyan;egy hatodikos zuglít áItalánosiskolás zetlenril rnaradna.
Ady rnár tdézettversénekkulcsszaval az fi ság,a uit,ágzásés
szemléletes szélkerék_modelltszerkesztett; egy hetedikes
nyíregyházi fiatalember pedlg a családi néhészettikbenta* az élet.A XX. oTTDK_n tapasztaltotlet_ozonaztfjakvlrág_
pasztaltakalapján a rajzástmegelóz,ó, a méh-arya áItalhalla- z6 kreatwttására rrultatott péIdx, amellyel vélhetóen sikerrel
alkalmas rní3szertké- megál!ák ma;d a helyriket arníkzaki ésa tudományos á9tben.
éskiértékelésére
tott ének 1rzékelésére
GőzoN Aros
szített.S a sort rnéghosszan folytathatnánk!
642.

ÉL E T É s T u p o M ,t N v

.2 O I 5 /2 I

