Informatikai pályázat

Hogyan fogunk szórakozni
15 év múlva?
Avagy SZERINTED milyen lesz a szórakozás, a
szórakozóhelyeken vagy otthon,
milyen szolgáltatások, kellékek lesznek?
Pályázni két korcsoportban lehet:
általános iskola felső tagozatos és középiskolás
Beküldési határidő: 2021. február 21.
Beadás: infoverseny@katedra-iskola.hu
További információ: www.katedra-iskola.hu

Képzeld el, hogy rendelkezésedre áll korlátlanul minden már kifejlesztett és a jövőben kifejlesztésre kerülő informatikához és szórakozáshoz
kapcsolható eszköz.
Gondold át, hogyan képzeled el a szórakozást!
Minden ma használatos eszközt nyugodtan felhasználhatsz, de ha van
ötleted olyan speciális termékre, szolgáltatásra, amit még ki sem fejlesztettek, így neve sincs, „találd fel”! Írd le, mire lesz alkalmas, hogyan
fog kinézni, hogyan fogják használni, milyen funkciói lesznek. Adj neki
nevet is!
Már manapság is számtalan szórakozási lehetőség létezik, vannak amelyekhez több, némelyekhez nem igazán van szükség technikai eszközökre. Gondold tovább a lehetőségeket!

Szerinted milyen lesz kb. 15 év múlva a szórakozás, mi az, ami az idő
múlásával is megmarad, milyen új szórakozási lehetőségek lesznek, hogyan fognak azok működni és melyek lesznek azok, amelyek eltűnnek.
Itt sem kell a csak manapság elérhető technológiára hagyatkozni.
Nyugodtan szárnyaljon a fantáziád, és találj ki új

technológiákat, eszközöket, szolgáltatásokat!
Készíthetsz rajzokat, gyárthatsz fiktív műszaki leírásokat, felhasználói
kézikönyveket, esetleg leírásokat, bármit, ami a kitalált eszközök, szolgáltatások hasznosságát, működésének megértését elősegíti.
Ne feledkezz meg arról, hogy
a jövő szórakozási lehetőségeit, eszközeit, illetve azok működését
emeld ki a pályázatodban!

1. Pályázni egyénileg vagy 2 fős csapatokban lehet.
2. A pályázatok beküldésekor az e-mail tárgya a pályázó neve, vagy
csapat neve legyen.
3. A levélben legyen feltüntetve, hogy


melyik iskola,



hányadik osztályába,



milyen tagozatra jár/nak a pályázó/k, valamint



a felkészítő tanár/uk neve és e-mail címe (ha van).

4. A csatolt pályázat neve: szorakozas15_XY legyen, ahol az XY a pályázó monogramját, vagy a csapat nevét jelöli.
5. Pályázatok beadása maximum 3 oldal terjedelemben, PDF vagy
Word formátumban.

6. Amennyiben termékleírást, vagy rajzot tartalmaz a pályázat, az a 3
oldalon túl mellékletként csatolható.
7. Mindkét korosztályban az első három helyezettet díjazzuk.
8. A díjazottak egy díjátadó ünnepségen kapják meg jutalmukat, ahol
röviden be is mutatják munkájukat (vagy a beküldött anyaggal,
vagy prezentációval). A díjátadóra minden pályázót, valamint felkészítő tanárt szeretettel várunk. A jelen helyzetre való tekintettel
más formában történik a díjátadó!
Díjátadó időpontja: 2020. március
A díjátadó konkrét időpontjáról tájékoztatás a weblapunkon lesz
megtalálható, illetve e-mailben tájékoztatunk minden pályázót.
Sok sikert és jó munkát kívánunk!

