
  



  



  



  

Kiírás 01

● Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos 
tananyagon túlmutató,

● már működő, matematikai, vagy a 
természettudományos, vagy a technikai,

● vagy a digitális, vagy a szakmatanuláshoz szükséges 
kompetenciák elmélyítését szolgáló, általános 
felfedezési tapasztalatokat nyújtó Komplex 
tehetséggondozó program megvalósítása, melynek 
eredményeként tárgyiasult alkotásnak (pl. kiállítás, 
interaktív bemutató,makett, stb.) kell létrejönnie. A 
tehetségműhelybe bevonni kívánt kiemelten

● tehetséges tanulók száma minimum 5 fő, maximum 10 
fő lehet.



  

Kiírás 02

● A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó 
programba bevont tanulók számára szervezett, 
a tehetséggondozó program tematikájához 
kapcsolódó 2 napos tanulmányi út 
megvalósítása. (A tanulmányi út az előírt 60 
órás programba maximum 10 órában 
számítható be.)



  

A pályázat észlelése szept. 6
● Kedves Tanáraink!
● Mielőtt elpuhulhatnánk és elfeledkezhetnénk nagyköveti és multiplikátori feladatainkról és belesüppedhetnénk a mindent elborító iskolai 

feladatokba, szembe jött velem egy tehetséggondozói pályázat.
● Vele, vagy nélküle indítanék valamiféle "kutatást". …... Várom tanácsaitokat!

● Kedves Norbert!

● Orommel olvasom leveled! Mindenkeppen tamogatom az otletedet. Az alabbi otleteim vannak a 60 oras tehetseggondozasra:
● - bevezeto eloadasok a reszecskefizikarol. Itt olyan kutatotarsaimat ajanlanam, akik mar csinaltak ilyet: Horvath Dezso, Trocsanyi Zoli, 

Barnafoldi Gergely (ot nem ismered, de nagyon jo srac)
● - kamraepites. Lehetne azzal kezdeni, hogy kodkamrat epitenek es azonnal latjak az effektust. Ezen felbuzdulva lehetne epiteni 

drotkamrat es azon nyomban akar teleszkopkent hasznalni, akar a kamra hatasfokat valahogyan meghatarozni, akar bekapcsolodni 
kozmikus zapor meresekbe (erre van network, meg keresem oket)

● A vegen akar MediPIX-ig is el lehet jutni, ezzel lefedve a detektorfejlodes/fejlesztes egyik meghatarozo torteneti vonalat
● - fizikai analizis. itt mindenkeppen ajanlom az Open Data projektet (http://opendata.cern.ch/research/CMS --ezzel most hazabeszeltem, 

de az ATLASnak is van ilyenje). Ezek valodi adatok, a valodi detektorokkal (jelen esetben a CMS) merve. Ezeken az adatokon valodi 
fizikai analiziseket lehet vegezni. Erdemes ezt a CERN Diakmuhely utanra tervezni es azt, mint motivaciot felhasznalni.

● Udv,

            Z



  

Programfelállítás - 60 óra



  

Szemérmetlenül beírtuk a CERN-t



  

Akikkel már nem volt idő egyeztetni

● Horváth Dezső
● Fodor Zoltán „Zoli”

Levélrészlet szeptember 10.

….Pályázat egyik eleme a kapcsolatok személyi kérdéseire tér ki.

Be kell mutatnunk méghozzá részletesen a programba meghívott 
előadókat, résztvevőket.

Horváth Dezsőről találtam egy angol nyelvű önéletrajzot, amit 
magyarítottam, de

Aztán belevettem Fodor Zolit a csapatba, róla semmit sem találtam. Aztán 
mégis a Wigner oldaláról…..



  

Egyeztetés Varga Dezsővel 
szept. 11

●  1db nyomascsokkento reduktor 20eFt/db
●       1db aramlasszabalyozo  80eFt/db
●       1db gazpalack  30eFt/db
●       1db aram- es feszultsegmero panel 80eFt/db
●       1db nagyfeszultsegu tapegyseg 60eFt/db
●

●       10db kiolvaso kartya 10eFt/db
●

●       Nyomtatott aramkori alkatreszek 100eFt
●       Plexi konstrukcios anyagok      100eFt
●

● Hat, irj be 8 db kiolvaso kartyat, darabjat 6eFt-ert, anyagkoltsegre osszesen 150eFt-ot 
(100+100 helyett), illetve az "aram-fesz mero" es "HV tapegyseg" osszevonva mint 
"nagyfeszultsegu tapegyseg" 90eFt-ert. Az igy 418e. 



  

Együttműködési megállapodás



  

A tehetségeink, akikkel a pályázatot 
elképzeltük megvalósítani



  

Beadási határidő  szept.11 24:00



  

Helyfoglalás CERN már 
szeptemberben 



  

Elkezdtük a programot még az 
eredményhirdetés előtt

● CERN-Wigner Intézet nyílt napja szept. 17-18



  

A program három része

● Elméleti ismeretek bővülése
● CERN tanulmányút
● Detektorépítés



  

Horváth Dezső előadása az 
antianyagról szept. 24.



  

Program szerint megy a felkészülés



  

Megérkezett az eredmény nov. 20. 
Nyertünk!

● Pánikszerű repülőjegy szervezés
● Hála Oláh Évának, az utazási iroda olcsóbban 

adta a jegyeket mint az online foglalás
● CERN visit cervice-szel időpont pontosítás
● Nyertünk, de még nincs szerződés…
● ...amíg nincs szerződés, addig pénz sincs…
● ...jó, hogy nem vagyunk…,  az iskola 

megelőlegzi az útiköltséget -1 millió. 
● Januárban megvolt a szerződés, megjött a 

pénz is. 



  

Ha már itt tartunk a pénz 
2 millióFt

● Tanulmányi út 1 millió Ft
● Bérköltség fél millió Ft
● Eszköz beszerzés fél millió Ft



  

A képzés folytatódik, Ködkamrás 
felvételeket analizálunk



  

Programokat használunk a digitális 
kompetencia növelésére



  

2016. január 10-14. GENF-CERN



  

CERN jan. 11-12.



  

A detektor építése

● Február közepén kezdünk
● Négy-négy fős csoportban folyik a munka

 Varga Dezső, Oláh Éva, Pázmándi Péter 
segítségével.

● Átlagosan kéthetente kedden 2-5-ig
● A munka lassabban halad, mint gondoljuk. (...stb.) 
● Május közepén részlegesen elkészül.
● Az iskolai előljáróságnak és apukáknak bemutatjuk. 



  



  



  

Május 13. - bemutatjuk a detektort 



  



  

Fodor Zoli előadása kicsit hátrább 
szorult



  

2017. május 15. a pályázati program 
lezárult

● Ezután nincs lehetőség pénzügyi tranzakcióra, 
kifizetésre számlázásra.

● Varga Dezső riasztotta az összes számlaadót 
és mindent sikerült kifizetni.

● A bérjellegű költségeket is.



  

Június 15. a beszámolási határidő

● Hogy is kell beszámolni????
● Oláh Évi írt egy két beszámolót, de én semmit 

eddig.
● Már június 10-e van, még semmi sincs.
● Még jó, hogy a végső határidő július 30.
● Döbbenet, amikor meglátom, hogy mit és 

hogyan kellett volna már eddig is csinálni.
● Ja, januárban fent volt az interneten, hogyan 

kell beszámolni. (!!!!!!)



  

Beszámolási kötelezettség

● Internetes felületen való több oldalas kitöltés
● Maximum 20 kép DVD-n
● Minden foglalkozásról részletes szakmai beszámoló,
● Minden kapcsolatról bizonylatok (CERN, Wigner)
● Kétperces videó DVD-n.
● Teljes pénzügyi elszámolás,
● Disszeminációs igazolások (leendő cikk, riport, beszámoló 

sajtóban és egyéb megjelenések befogadó igazolásai)
● Mappába szervezés



  

Beszámolási terjedelem és végső 
beadás

● 75 oldal (A4)
● Két DVD 
● A pénzügyi elszámolást a gazdaságiban 

megoldották.
● A többit jómagam, amit a tanév lezárása után egy 

hónappal, július 12-én adtam postára. 
● Tessék jobban csinálni!!!
● Az első pillanattól  beszámolást követni!!!!
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