Kisbiológusok találkozója 2017

Jubileumi versenyfelhívás és rajzpályázat
A
Dunaújvárosi
Széchenyi
István
Gimnázium
és
Kollégium
természettudományok és sport munkaközössége a 2016/2017-es tanévben, a Víz
Világnapja alkalmából 25. alkalommal rendezi meg a Kisbiológusok találkozója
című jubileumi rendezvényét 2017. március 25-én.

A rendezvényre szeretettel meghívjuk a városi és város környéki általános és
középiskola biológia iránt érdeklődő diákjait és felkészítő tanáraikat. Az
egynapos diákkonferencián a tanulók rövid, maximum tízperces előadásaikkal
vehetnek részt. Az előadásokat szakemberekből, szaktanárokból álló zsűri
értékeli a tartalom, az előadásmód és a szemléltetés alapján. A legjobbak
könyvjutalomban részesülnek. A verseny nyilvános, azon nézőként bárki részt
vehet. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az általános iskolások a következő kategóriákban pályázhatnak:
1. Természeti értékeink, környezetvédelem
2. Etológia
3. Egészségtan
4. Szabadon választható, biológiához kapcsolódó előadások
A középiskolások a következő kategóriákban pályázhatnak:

1.
2.
3.
4.

Természeti értékeink
A környezetvédelem problémái
Az ember egészsége
Szabadon választható, biológiához kapcsolódó előadások

Az előadáshoz szükséges eszközigényt (diavetítő, írásvetítő, projektor), kérjük,
jelöljék meg a jelentkezési lapon!
A verseny időpontja: 2017. március 25. szombat 9:00 óra
Kérjük, hogy 2017. március 17-ig postán küldjék el a jelentkezési lapokat, a
borítékra írják rá: „25. Kisbiológusok találkozója”
Cím: Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 15/ A
Az idei jubileumi rendezvényünkhöz kapcsolódva rajzpályázatot is hirdetünk.
Az alkotások A/3-as méretben bármelyik grafikai technikával (színes ceruza;
pasztell; tempera; kollázs; montázs) készülhetnek.
A pályamunkák témája a 2017-es évhez kapcsolódva az év hala, madara,
emlőse, fája és vadvirága lehet.
A művek beérkezési határideje: 2017. március 14.
A szakmai zsűri értékelése alapján a díjazottak könyvjutalomban részesülnek.

Dunaújváros, 2017. február 10.
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igazgató
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