CURIE
TEHETSÉGGONDOZÓ ÉS
OKTATÁSFEJLESZTŐ
ALAPÍTVÁNY

5000 Szolnok, Szél út 4.
Tel/fax: 56/420-243

Honlap: www.curiealapítvány.hu
E-mail : curie@szolnet.hu

Szakmai beszámoló
a Curie Kémia Emlékverseny megvalósításáról
2015/16.
A programot a versenykiírásnak megfelelően megvalósítottuk.
Az előző év zárásakor megbeszéltek alapján elkészítettük a versenyfelhívást, melyet
feltettünk a honlapunkra.
Felvettük a kapcsolatot (telefonon, interneten, személyesen) a területvezetőkkel,
feladatírókkal, lektorokkal. Megkötöttük a szerződéseket, majd évindító megbeszélést
tartottunk, ahová a versenyek szervezésében kulcsszerepet betöltő pedagógusokat
hívtunk meg.
A versenyre bárki nevezhetett (magánszemélyként vagy az iskoláján keresztül). Az
utóbbi években egyre többen jelentkeztek egyénileg. Tapasztalatunk, hogy akik
általános iskolás korukban elkezdik a versenyt, azok közül sokan jelentkeznek
középiskolás korukban is.
Az elkészült feladatlapokat kiküldtük a jelentkezőknek és a területvezetőknek.
A levelező fordulók feladatainak javítását tapasztalt területvezetők végezték. Az
országban 25, határainkon túl pedig 4 központban javították a gyerekek dolgozatait,
majd megrendezték a területi döntőt. Az e-mailen beküldött dolgozatokat is fogadták.
Minden bejutó diák a hozzá legközelebb lévő területi központban versenyezhetett.
A területvezetőknek elküldtük a területi döntőre megfelelő példányszámban a
versenyfeladatokat, s az emléklapokat. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot velük, a
kulcsemberekkel személyes találkozásokat is szerveztünk a verseny zökkenőmentes
lebonyolítása s a megfelelő színvonalú területi döntő megszervezése érdekében.
A területi döntőket lehet válogató versenynek nevezni, ahová azon jelentkezők többsége
eljut, akik mind a 3 forduló feladatsorát beküldték. Mindenhol ugyanazokat a
feladatokat oldották meg, azonos javítókulcs alapján javítottak. A javításba bevonták a
kísérő tanárokat is. Szakmai szempontból azonos színvonalú versenyt szerveztek
minden központban. A megrendezés körülményei s a versenyzők létszáma egy-egy
területi központban eltérő volt. Még nem tudtuk elérni, hogy a meglévő területi
központokban közel azonos számú jelentkező legyen.
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Azt tapasztaltuk, hogy a budapesti versenyzők száma növekedett, míg a vidéki
központokban stagnált vagy csökkent a létszám. Összességében azonban emelkedett a
versenyre nevezők száma.
A területi döntőről központonként a területvezetők által visszaküldött 5 legjobb
dolgozatot az egységes javítás érdekében ismételten átnézettük a versenybizottsággal.
A területi döntőkön résztvevők eredménylistáját - jelölve a döntőre jutottakat - a
honlapunkon közzé is tettük.
Visszaküldtük a hozzánk beküldött dolgozatokat az előzőekben összeállított programot
tartalmazó meghívókkal együtt.
Összeállítottuk a döntő rendezőinek, zsűritagjainak listáját, majd megszerveztük a
versenyre érkezők étkezését és szállását, s a szabadidős programok részleteit is.
Lebonyolítottuk az országos döntőt.
A dolgozatokat, eredménylistát kiadtuk, valamint az eredményeket a honlapunkra is
feltettük.
Az országos döntőn lehetőség volt a különböző iskolákban (iskolatípusokban) tanuló
diákok tudásának összemérésére. A diákok egy része szívesen foglalkozik a kémiával.
Különösen szeretnek kísérletezni. Nagyon motiváltak, többen már ismerősként
üdvözölték egymást az országos döntőn. Pozitívan élték meg azt is a középiskolások,
hogy találkoztak volt általános iskolai tanárukkal. (Mindig együtt van a döntő.) A
középiskolai tanárok már megismerik a legkiválóbb általános iskolai diákokat.
Pozitívan értékelték a résztvevők, hogy eredményhirdetés előtt megtekinthették a
dolgozataikat, a verseny végén pedig visszaadtuk azokat. A kísérő tanárok között is
szakmai kapcsolatok alakultak. Eredményesnek mondható a magyarországi s a külhoni
magyarok tapasztalatátadási lehetősége.
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A program megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.
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