Versenyfelhívás
a 2014-es
Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyének
(International Young Physicists`
Tournament: IYPT)
magyarországi fordulójára.
(Hungarian Young Physicists` Tournament: HYPT)
Szeretettel várjuk minden fizika és világ iránt érdeklődő, angolból is ügyes középiskolás
diákok jelentkezését egy izgalmas, érdekes, újfajta kihívásokat kínáló versenyre. Az 1989 óta
megrendezett IYPT versenyen közel 30 ország csapata méri össze tudását, rátermettségét és
kommunikációs készségét, 17 előre megadott, nyílt végű fizikai problémán keresztül.
Miben más ez a verseny? A résztvevő diákok megfelelő fizikai vizsgálódásaikat egy
tudományos prezentáció formájában mutatják be másik két rivális csapatnak. A másik két
csapat közül az egyik megvizsgálja az elhangzottakat egy kulturált vita formájában, s végül a
harmadik jelenlevő csapat komplexen értékeli az elhangzottakat. Mindez persze megfelelő
színvonalú angol nyelven zajlik.
Az IYPT egy csapatverseny. A magyar csapatba azonban természetesen egyénileg nevezett
indulóként is be lehet kerülni. A csapatban minden csapattagnak megvannak a saját
feladatai, amelyekért felelős. Ezért nem célszerű, hogy a jelentkező iskolai csapatok tagjai
mind ugyanazokat a feladatokat dolgozzanak ki. A csapatok tagjainak érdemes a
feladatokat egymás közt felosztani és egymás munkáját segíteni.
A csapatok a magyarországi válogatón plusz pontokat kaphatnak, így előnyös csapatban
jelentkezni.
Az IYPT verseny a fizikán kívül sokféle olyan készséget és képességet fejleszt, ami rendkívül
hasznos segítség lehet a későbbi egyetemi tanulmányok, illetve kutatások során. A versenyben
a legfontosabb fegyvertényezők az ifjonti rácsodálkozás és a józanész.
Az IYPT verseny magyarországi fordulójára (HYPT) lehet egyénileg és csapatként is
jelentkezni. A jelentkezés (egyénileg vagy csapatban) határideje
2013. december 8. éjfél.
Az első, magyarországi forduló február közepén lesz az ELTE- Természettudományi
Karán. Itt két kidolgozott téma közül az egyik angol nyelvű bemutatásában kell
összevetniük tudásukat a diákoknak. A kidolgozott témákat magyar nyelven doc formátumban
2014. január 26-ig kell elküldeni, hogy a bizottságnak legyen egy előzetes képe a beküldött
feladatok
mennyiségéről,
a
magyarországi
válogató
minél
gördülékenyebb
megrendezhetőségének érdekében.
A harmadik kiválasztott feladatot nem kell kidolgozni a magyar válogatóig.

A tervek szerint még egy válogató fordulót rendezünk április közepén, ahonnan a legjobb 5
diák alkotja majd a döntőben, július 3. és 10. között az angliai Shrewsbury-ban rendezett
versenyen a magyar csapatot.
A segítő, felkészítő tanárok munkájának elismerése képen, illetve a csapatszellem erősítése
végett, a magyar csapat utazó tagja lehet az az angolul beszélő fizika tanár kolléga, akiknek
legalább 3 diákja a magyar csapat tagja!
Akik esetleg nem jutnak ki az idei döntőbe, kérjük, ne lankadjon a lelkesedése, hiszen az
idei tapasztalatok biztosan hasznosak lesznek a 2015-ös thaiföldi versenyre való
felkészülésben.
▼

Jelentkezés, és további információk az hypt.uw.hu
weboldalon, illetve az email.hypt@gmail.com email
címen.

