
 

      

                                                                            

                                            

 

Felhívás iskolai csapatok számára 

 
A Mobilis Interaktív Élményközpont 2023. április 28-án nyolcadik alkalommal rendezi 

meg a régió legnagyobb tudománynépszerűsítő közönségrendezvényét,  

a Kísérletbazárt. 

Időpont: 2023. április 28. péntek, 9:00-14:30 

Helyszín: Mobilis Interaktív Élményközpont épületében  

A rendezvény célja: 

 természettudományos tantárgyak népszerűsítése, műszaki-természettudományos 
pályaorientáció, 

 iskolák és természettudományi-műszaki módszereik, programjaik, 
versenyeredményeik nyilvánosság előtti bemutatása, 

 természeti jelenségek, egyszerűen elkészíthető kísérleti eszközök élményszerű, 
interaktív bemutatása a látogatóknak, 

 környezettudatos gondolkodás fejlesztése, 

 kutatás alapú tanulás motiválása. 

A csapatok feladatai: 

a) Egy önálló kutatási projekt folyamatos, interaktív bemutatása standon az 

érdeklődő látogatók számára. A csapatok tevékenysége térben és időben 

párhuzamosan, folyamatosan zajlik, látogatói igényeknek megfelelő ismétléssel. A 

standon bemutathatók a kutatás során elért eredmények, létrehozott eszközök, 

elvégzett kísérletek és mérések. A mérések eredményei valamint az azokból levont 

következtetések akár poszter, akár folyamatosan rendelkezésre álló prezentáció 

segítségével történhet. 

b) A Mobilis lehetőséget biztosít arra, hogy a csapatok a színpadon bemutatót 

tartsanak, amely néhány általuk választott kísérletből áll. A bemutató paraméterei: 

2-4 db kísérlet (ezek a standon zajló kísérletek színpadra fejlesztett változatai is 

lehetnek), legfeljebb 15 percben. A kísérleteket csak diákok mutathatják be és csak ők 

szólalhatnak meg, ahol kiemelt szempont az érthető, látványos  

és humoros tudománynépszerűsítés.  

c) A Mobilis lehetőséget ad arra is, hogy a kísérőtanárok a színpadon kísérleti 

bemutatót tartsanak. A kísérletek időtartama nincs időhöz kötve (javasolt 10-15 perc). 

Kiemelt szempont az érthető, látványos és humoros tudománynépszerűsítés.  

A bemutatók anyagát itt is kérjük előzetesen megküldeni. 

 



 

      

                                                                            

                                            

Az idei Kísérletbazáron tanulói kutatási projekteket várunk, melyek a mindennapi 

élethez kapcsolódó energia és/vagy erőforrás takarékosságra vonatkoznak. A jelentkező 

csapatoktól az alábbi előzetes feladatokat, mint kutatási mérföldkövek teljesítését várjuk: 

 

1. Kutatási terv készítése – beküldési határidő: 2023. március 31. 

a. Mi az a kutatási kérdés, amire a választ keresitek? 

i. Példák: 

1. Hogyan lehetne csökkenteni egy lakás energiaköltségeit 

beruházások nélkül? 

2. Lehetne-e az esővíz energiáját egy lakásban áramtermelésre 

használni? 

b. Melyek a kutatás során használt módszerek? Legalább egy elsődleges és egy 

másodlagos módszert választanotok kell! 

i. Elsődleges módszerek 

1. Saját kísérlet 

2. Terepi mérés 

3. Saját eszköz építés 

ii. Másodlagos módszerek 

1. Kérdőíves társadalomkutatás 

2. Szakirodalmi kutatás 

3. egyéb 

c. Mi lesz a kutatási eredmény bemutatásának módja? A Kísérletbazáron milyen 

produktumot láthat a csapattól a közönség? 

i. Kötelező: 

1. Kísérletek vagy saját készítésű eszközök bemutatása 

ii. Választható – az alábbiak közül egyet kell választani! 

1. Prezentáció 

2. Poszter 

3. Kisfilm 

4. egyéb 

d. Kik a csapattagok, és kinek mi pontosan a feladata, szerepe a csapaton 

belül? 
 

2. Kutatás részletes bemutatása, számításokkal, tervekkel – beküldési határidő: 

2023. április 20. 
 

3. Eredmények és kísérleti eszközök bemutatása – beküldési határidő: 2023. április 

20. 

Jelentkezési feltételek: 

 2-3 fős 7-13. évfolyamos diákcsapatok, plusz legalább 1, legfeljebb 2 kísérő/felkészítő 

tanár, 

 a jelentkezési adatlap online kitölthető az alábbi linken 

https://forms.gle/bMb8wUDnCFU6srSm7 vagy a Mobilis weboldalán itt: https://mobilis-

gyor.hu/kiemelt-programok 

https://forms.gle/bMb8wUDnCFU6srSm7
https://mobilis-gyor.hu/kiemelt-programok
https://mobilis-gyor.hu/kiemelt-programok


 

      

                                                                            

                                            

 a jelentkezési adatlapot kérjük kitölteni 2023. március 20-ig a megadott linken, 

 a leggyorsabban jelentkező hat Győrön kívüli iskolai csapat utazási költségét a 

Mobilis állja, 

 az előzetes feladatok anyagait a molnar.milan@mobilis-gyor.hu e-mail címre várjuk, a 

nagyobb terjedelmű mellékleteket felhő alapú megosztással (pl. Google Drive, 

Dropbox, Onedrive) juttassák el hozzánk.  
 

A Kísérletbazárra jelentkezések elbírálásának szempontjai - általános elvek:  

 A csapat küldje el határidőre mind a három mérföldkőhöz tartozó előzetes feladatot. 

 Jelentkezni alapértelmezésben standos aktivitásra lehet. Egy standdal jelentkező 

csapat, ha szeretne, jelentkezhet színpadi bemutatóra is, melynek elbírálása a 

standos jelentkezésektől függetlenül zajlik. 

 Amennyiben színpadi bemutatóra is jelentkezett a csapat, a színpadi bemutatóban 

megjelenő kísérletek szakmai tartalma legyen átgondolt, jól megjeleníthető, 

látványos, érthető magyarázatokkal színesített, a stand ugyanakkor minél nagyobb 

arányban adjon lehetőséget látogatói interaktivitásra, bevonásra. 

 A bemutatott eszköz, módszer, eljárás minél nagyobb mértékben, de legalább 50%-

ban saját fejlesztésű hozzáadott értéket tartalmazzon (a rendezvény ne taneszköz 

forgalmazók bemutatójaként funkcionáljon). A saját ötletek új fejlesztésben vagy egy 

ismert kísérlet saját ötleten alapuló átalakításában nyilvánuljanak meg. 

 A bemutatás, kivitelezés módja lehetőleg meglepő, humoros, különleges, látványos, 

figyelemfelkeltő legyen. 

 Előnyt jelent a beküldött dokumentumok kidolgozottsága, illetve a róla készült fotó 

és/vagy videó. 

Az iskolai csapatok tevékenységével kapcsolatos további általános elvárások: 

 A kísérletek, bemutatók, projektek a mindennapi életében jelenlevő problémához, 

jelenséghez kapcsolódjanak. 

 A végrehajtásuk ne jelentsen veszélyt sem a látogatókra, sem a kísérletet elvégző 

személyekre. 

 Saját biztosítású (beszerzés, szállítás, összeállítás) kísérleti eszközök, alapanyagok 

és nyomtatott vagy elektronikus információhordozók hozhatók, amelyek biztonságáért, 

épségéért a csapatok vállalják a felelősséget. 

 A bemutatott tevékenységek könnyen, gyorsan, többször ismételhetően 

elvégezhetőek legyenek a standoknál. 

 

mailto:molnar.milan@mobilis-gyor.hu


 

      

                                                                            

                                            

Díjazás 

Az idei évben a Mobilis szeretné támogatni a leginnovatívabb csapatokat a teljesítményük, 

illetve szakmai felkészültségük alapján. A nap folyamán a zsűritagok meghatározott 

szempontok szerint fogják értékelni a csapatokat. Az első három helyezett csapat 

díjazásban részesül. A nyertes csapatok kísérőtanárainak is értékes utalványokat 

ajánlunk fel.  

Egyéb, általános információk: 

 Maximum 15 csapatnak tudunk helyet biztosítani. 

 A standokon szereplő és a színpadi bemutatóval fellépő csapatokat a szervezők a 

jelentkezők közül előzetesen választják ki,  

az előbbiekben felsorolt feltételek alapján. A kiválasztásról a Mobilis minden 

csapatnak visszajelez 2023. március 22-ig. 

 A rendezvény a Mobilis falain belül zajlik, a színpadi bemutatók a földszinti 

kiállítótérben, a standokat a kiállítótér emeleti részén helyezzük el. A kísérleti eszközök 

működését ilyen viszonyokra kell tervezni (tűzveszélyesség, füst, hanghatások stb.). 

 A Mobilis biztosítja a rendezvény helyszínét, technikai feltételeit. Aki lehetőséget kap 

színpadi bemutatóra is, annak az alábbi technikai körülményeiknek kell számolnia: 

beltér (földszinti kiállítótér), 5-8 m2, hangosítás, asztal, áramforrás, 7 m belmagasság, 

korlátozott sötétíthetőség. 

  A standnál: 1 db asztal, székek, igény esetén elektromos áram. A standok egységes 

kialakításúak (kb. 5 m2, nincs oldalfal, csak az épület belső falazata hátfalként, 

belmagasság 3 m), a bővítésre (eszköz, terület) nincs lehetőség. 

 Az étkezést a korábbi évekhez hasonlóan szendvicsebéd formájában tudjuk 

biztosítani. Minden más esetleges költség fedezését a résztvevőktől kérjük. 

 Távolról érkező (~150 km felett) csapatoknak igény esetén szállást is tudunk 

biztosítani az egyetem kollégiumában a rendezvényt megelőző nap estéjén, azaz 

2023. április 27-én. 

 A közönség ingyenesen látogathatja a rendezvényt. 

További kérdés esetén kollégáink szívesen segítenek és állnak rendelkezésre az alábbi 

elérhetőségeken a rendezvénnyel kapcsolatban: 

 szakmai kérdésekben Molnár Milán vezető demonstrátor (molnar.milan@mobilis-

gyor.hu, +36 20-355-92-48) 

 szakmai kérdésekben, rendezvényszervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos 

kérdésekben Varga Eszter vezető demonstrátor (varga.eszter@mobilis-gyor.hu, +36 

20-248-43-33) 

mailto:molnar.milan@mobilis-gyor.hu
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