
Kedves Partnerünk! 

Ez évben ismét megtisztelő segítségüket szeretnénk kérni abban, hogy minél több tanár, diák 
tudomást szerezzen arról, hogy idén hatodik alkalommal indítjuk el Junior Freshhh online 
természettudományi vetélkedőnket, melynek célja a középiskolás diákok természettudományos 
ismereteinek bővítése mellett olyan élményhez juttatni a résztvevőket, amellyel tovább 
népszerűsíthetjük a természettudományos tárgyakat. 

A verseny során merítünk a kémia, fizika és matematikai logika világából, valamint belekóstolunk 
a biológiába és földrajzba is. 

Háromtagú középiskolás diákokból álló csapatokat várunk a versenyre, a győztes csapatok tagjai 
értékes nyereményekben részesülnek. 

 Címszavakban a tavalyi vetélkedő történései: 

 Tavaly� 

ˇ         közel 600 három fős csapat (1776 diák) jelentkezett Magyarországról és határainkon túlról; 

ˇ         4 országból és ~ 161 városból/településről játszottak a diákok közel 326 iskolából; 

ˇ         az online forduló után a legeredményesebb csapatok offline is összemérték tudásukat, ahonnan az 5 
legjobban teljesítő és egyben leggyorsabb csapat jutott tovább az élő döntőbe; 

ˇ         az élő döntőre érkező csapatoknak házi feladatot kellett prezentálniuk a zsűri előtt, egy általuk 
választott természettudományos jelenséget kellett bűvészmutatványként prezentálniuk, majd 
elmagyarázniuk a zsűrinek és a közönségnek. A nap további részében pedig a szokásos 5 
tantárgyban mérték össze tudásukat hosszabb és villámfeladatokban. 

ˇ         a döntő dobogós helyezést elérő csapatainak tagjai értékes nyereményekkel gazdagodtak, de 
természetesen a döntőről senki nem ment haza üres kézzel. 

Kérjük, juttassák el a csatolt felhívásokat minél több Önök által elért középiskolás diákhoz és 
tanárhoz, illetve lehetőség szerint tegyék ki a szervezetük honlapjára, Facebook oldalára, ezzel 
hozzásegítve a fiatalokat egy életre szóló élményhez, és természetesen az ismereteik 
bővítéséhez.  

Szeretnénk felhívni a diákok, tanárok figyelmét, hogy a verseny egyben az iskolák versenye is, hisz a 
legeredményesebb csapatok mellett idén is díjazzuk a legeredményesebb iskolákat is. Azokat az 
iskolákat (összevont intézmény esetében önálló tagintézményt) tekintjük a legeredményesebb 
iskoláknak, amelyek a legtöbb olyan csapatot állítják ki az online fordulóra, amelyek végigjátsszák a 
versenyt, minden kérdésre adnak választ, és a legmagasabb összpontszámot érik el. 

Bővebb információ, jelentkezési feltételek és regisztráció: 

            www.junior.freshhh.net 

Videó felhívásunk az alábbi linken érhető el: 

            https://youtu.be/BEOFbqLMysc 

  

A regisztráció vége: 2015. október 30. éjfél. 

http://www.junior.freshhh.net/
https://youtu.be/BEOFbqLMysc


  

Kérdés esetén kérem forduljanak Galambos Sándorhoz (sgalambos@mol.hu) vagy közvetlenül 
hozzám (ppalvolgyi@external.mol.hu). 

  

Segítségüket előre is köszönjük! 
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