A VII. JAKUCS LÁSZLÓ NEMZETKÖZI KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZVERSENY
KÖZÉPDÖNTŐJÉNEK, DÖNTŐJÉNEK PROGRAMJA:

A középdöntő és a döntő helyszíne: SZTE TTIK Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék, Szeged Egyetem u. 2. I. emelet
Középdöntő: 2018. április 13. péntek.
időpont
12:00-13:30
13:30-14:00
14:00-16:00

16:00-18:00

18:00-19:00
19.00-20:00

20.00-21.00

program 1 (diákok)
program 2 (tanárok)
Regisztráció (helyszín: Jakucs László terem előtti folyosó)
Ünnepélyes megnyitó (helyszín: Földtudományi nagyelőadó)
Írásbeli középdöntő
Kötetlen szakmai beszélgetés és borkóstoló
(helyszín: Krajkó Gyula
a kísérő tanárok részére
tanterem)
(helyszín: Jakucs László tanterem)
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken: A Kárpát-medence
műholdképe, Szegedi nagy árvízi makett, valamint az OSL labor
megtekintése.
Földtani és Őslénytani Tanszéken: Őslénytani kiálltás tárlatvezetés.
Állófogadás vacsora (helyszín: Krajkó Gyula terem III. emelet)
„Tanulmányutakon a Jakucs-verseny nyerteseivel Erdélyben.” vetítettképes
előadás. Előadó: Dr. Barta Károly egyetemi docens (helyszín: Földtudományi
nagyelőadó I. emelet)
Szállás elfoglalása a „Vasút a gyermekekért” Alapítvány Kollégiumában
(6725 Szeged, Boldogasszony sugárút. 44.).

Döntő: 2018. április 14. szombat
időpont
7:00-8:00
8:00-8:15

8:15-9:30

9.30-10.30

10:30-11:00

11:00-12:00

12:00-13:30
13.30-14.00
14.00-14.40
14.40-15.10
15.10-15.30

program 1 (döntős csapatok)
program2 (döntőbe be nem jutott csapatok)
Reggeli (helyszín: Krajkó Gyula terem III. emelet))
Középdöntő eredményhirdetése (Helyszín: Földtudományi nagyelőadó)
A verseny döntőjébe a középdöntő írásbeli feladatlapja alapján a legjobb 8 csapat
jut be. A többi csapatnak városnéző sétát, és játékos földrajzi vetélkedőket
szervezünk!
Döntő I. forduló laboratóriumi
feladat helyszín: TFGT Labor I.
emelet
„Földrajzos szemmel Szegeden”
városnéző séta a döntőbe be nem jutott
Döntő II. forduló
csapatok számára Szegeden.
Gondolkodtató logikai,
(indulási helyszín: Természeti Földrajzi és
számítási és térképészeti
Geoinformatikai Tanszék Jakucs László
feladatok. Írásbeli forduló.
tanterem I. emelet előtti folyosó.)
(helyszín: helyszín: Krajkó Gyula
terem III. emelet)
Szendvics szünet a versenyző
„Kalandozások a
„Lokalizálj okosan”
csapatok és kísérőtanáraik részére
nagyvilágban!
földrajzi
(helyszín: Jakucs László tanterem
Játékos
GPS-es játék döntőbe be
I. emelet)
számtógépes quiz
nem jutott csapatok és
Döntő III. forduló szóbeli
vetélkedő a döntőbe
tanáraik számára
fordulóra felkészülés
be nem jutott
(12 fő)
(helyszín: Teleki Pál
csapatok és tanáraik
(indulási helyszín:
számítógépterem I. emelet)
Természeti Földrajzi és
számára (40 fő)
Geoinformatikai Tanszék
nyereményekkel
Jakucs László tanterem I.
(helyszín: Prinz
emelet előtti folyosó,
Gyula terem I.
díjazással)
emelet)
Döntő III. szóbeli forduló szóbeli forduló (csapatonként 10 perc)
feladat szóbeli bemutatása a zsűri előtt (helyszín: Földtudományi nagyelőadó)
Szendvics ebéd minden résztvevőnek (helyszín: Jakucs László tanterem)
Döntő IV. szóbeli forduló: Földrajzos Quiz helyszín:
(helyszín: Földtudományi nagyelőadó I. emelet)
Szendvics szünet minden résztvevőnek
A verseny ünnepélyes eredményhirdetése díjkiosztás
(helyszín: Földtudományi nagyelőadó I. emelet)

