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Neumann – CEO digitális kultúra-verseny
2022
A Szombathelyi Neumann János Általános Iskola a CEO Computer Kft. támogatásával
a 2021/22-es tanévben is megrendezi a Neumann – CEO digitális kultúra versenyt az általános
iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak. Idén ismételten egy online prezentációkészítő versenyt
hirdetünk, amelyre 7. és 8. osztályos diákok pályamunkáit várjuk. A bemutatók témakörének a
robotokhoz és robotikához kell kapcsolódniuk, amelyekben pl. bemutathatnak bármilyen
területen megjelenő robotot (ipar, űrkutatás, oktatás, Sci-fi regények, filmek, játékok stb.), a
robotika történetét, vagy jövőjét, a diákok képzeletére és kreativitására szeretnénk bízni a
prezentációk pontos témáját. Az 1-3. helyezettek értékes jutalomban részesülnek.
A prezentáció elkészítésére vonatkozó követelmények:
•

Kérjük a prezentáció kiterjesztése .ppt, .pptx vagy .odp legyen!

•

A prezentációban a szoftver összes lehetősége szabadon alkalmazható a szöveges, képi,
hang, videó és egyéb tartalmak, animációk és beállítások megfelelő arányú
felhasználásával.

•

A beküldött prezentációban szerepelhetnek korábban készült képek, idézetek, hang- és
videóanyagok, stb. a forrás megjelölésével.

•

A beküldött prezentáció minimum 10 - maximum 20 diát tartalmazzon.
A nevezéseket kérjük e-mailben küldjék meg, amelyen az iskola és a versenyző nevét,

valamint osztályát is szíveskedjenek feltüntetni. A jelentkezés során az e-mail tárgyaként a
„Nevezés2022” -et kérjük megadni.
Nevezési határidő: 2022. január 31.
Nevezési díj: 2 000 Ft

Az elkészült pályamunkákat szintén erre az e-mail címre várjuk, amelynek tárgyaként a
„Verseny2022” -et legyenek szívesek megadni, valamint a mellékelt prezentáció fájlneve is az
adott tanuló neve legyen.
A nevezési díjat kérjük Neumannos Tanulókért Alapítvány számlaszámra utalják át:
10200641-47013870-00000000
Megjegyzésbe kérjük a következőt írják be:
•

Informatika verseny

•

Iskola neve

•

Tanuló neve

Beküldési határidő: 2022. február 04.
E-mail cím: ceo@neumann-szhely.edu.hu
A beküldött pályamunkák elbírálását a következő személyek fogják elvégezni:
•

Dr. Nemes József, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Vas Megyei
Területi Szervezet elnöke

•

Juhász Valéria, középiskolai tanár

•

Takács Tímea, a szombathelyi Logiscool iskolavezetője

Szombathely, 2022. január 11.
Iszak Martin
szervező informatika tanár

