
  

 

 

Elindult a SciChallenge verseny: fiatal 

tehetségeket keresünk! 

2017. január 10. 

A BioTalentum Tudásfejlesztő Kft. örömmel osztja meg a hírt, hogy elkezdődött a nevezés 

a H2020 program által támogatott SciChallenge versenyre. A tudományos vetélkedőre 

2017. április 30-ig várjuk a pályaműveket. A verseny a természettudományok, műszaki- és 

mérnöki tudományok, illetve matematika, azaz a STEM tudományterületek iránt 

érdeklődő fiatalokat szólítja meg. A 12 legjobb pályamunkát készítő versenyző meghívást 

kap a bécsi díjkiosztóra 2017 júliusában, ahol személyesen mutathatja be az általa 

elkészített posztert, prezentációt, illetve videót.  

 

Európa szerte rengeteg tanár küzd azzal, hogy vonzóbbá tegye a természettudományokat, a 

műszaki- és mérnöki tudományokat, illetve a matematikát (STEM tantárgyakat) diákjai 

számára. Ráadásul egyre nagyobb a kereslet képzett munkaerő iránt a STEM 

tudományterületeken és egyre kevesebb az alkalmas jelölt, aki betölthetné ezeket a 

pozíciókat. A STEM területen tanulók, illetve diplomát szerzők rendkívül alacsony aránya 

hamarosan munkaerő piaci problémákhoz vezet, különösen néhány új EU tagországban, 

amelynek negatív hatása lehet a gazdaságra és mérsékelheti az innovációt is.  Az Európai 

Uniónak több tehetséges fiatalra van szüksége, hogy növelje kreativitását és 

versenyképességét.  

 

És mi történne, ha más megközelítést alkalmaznánk? És mi lenne, ha már az egészen 

fiatalokat is arra buzdítanánk, hogy vizsgáljanak meg egy-egy jelenséget a STEM tudományok 

szemszögéből? És mi lenne, ha ez a verseny most indulna?  

 

A Horizont 2020 által támogatott SciChallenge projekt a STEM területeken tapasztalható 

növekvő szakemberhiány problémáját szeretné orvosolni azzal, hogy igyekszik az innovatív 

digitális technika és a közösségi média segítségével ezeket a karrier lehetőségeket minél 

vonzóbbá tenni a fiatalok számára.   

 

10-14 év közötti gyerekek (korcsoport 1) és 15-20 év közötti kamaszok (korcsoport 2) 

jelentkezhetnek a versenyre egyedül, vagy maximum 3 fős csoportokban. Választhatnak az 

50 megadott témakörből, de akár saját ötletükön is dolgozhatnak, amelyből posztert, 

prezentációt vagy videót készíthetnek. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkért 

érdemes elolvasni az útmutatókat!  

 

https://www.scichallenge.eu/topics/
https://www.scichallenge.eu/guidelines-hu/


 

 

 

Megjegyzés a szerkesztőnek: 

A SciChallenge egy EU projekt, amely a tudományos életpálya népszerűsítését célozza meg a 

fiatalok körében. 

 

További információk: 

Kapcsolat (Magyaro.): BioTalentum Consulting (www.biotalentumconsulting.hu) 

consulting@biotalentum.hu; +3620/275-0933 

Projekt website: project.scichallenge.eu 

Platform website: https://www.scichallenge.eu/  

Koordinátor: office@scichallenge.eu 

 

 

 

  

Ez a projekt az Európai Unió H2020 kutatási és innovációs programjának támogatásával valósult meg, 

szerződésszám: 665868. 
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