Kedves zöld kémikus diákok!
Szeretnénk néhány megjegyzést, tanácsot adni az előadás-anyagaitokkal kapcsolatban:
- Általánosan jellemző hiba volt sokatoknál, hogy nem írtatok minden diára címet! Ez
nagyon fontos, még akkor is kell cím, ha egymás utáni két (vagy több) diának ugyanazt
adnátok.
- Források: szinte senkinél nem láttunk forrás-adatokat. Bár nagyrészt a kiadott cikket
dolgoztátok fel, nyilván használtatok (főként a bevezetéshez) más forrásokat is, ezeket
mindig fel kell tüntetni, lehetőleg az adott fólia alján (ha több van, akkor
beszámozva/csillagozva). Ha interneten találtok valamit, és nem tudjátok a publikáció
pontos forrását, vagyis, hogy milyen újságban jelent meg, ki a szerző, akkor az internetes
honlap címet adjátok meg!
- Sokatoknál hiányzott az összefoglalás! Ez szintén nagyon fontos, áttekintést kell
adnotok az elhangzottakról. Még ha rövid is az előadás, ezért ismétlésnek tűnhet, akkor is
írjatok mindig legalább pár mondatos összefoglalót!
- Vázlatosság!!!! Az előadásnak, amit kivetítetek, NEM kell tartalmaznia minden szót,
mondatot, amit el szeretnétek mondani, már csak azért sem, mert ez az embert arra
készteti, hogy felolvassa a diákon szereplő szöveget. Az pedig CIKI! Azért van az
előadó, hogy kifejtse a témát saját szavaival! Különben előadó nélkül is ki lehetne
vetíteni, vagy papírra kinyomtatni! Igyekezzetek a diákat vázlatosan megírni és főként
olyan kulcsszavakat használjatok, amelyek egyrészt nektek segítenek eszetekbe juttatni a
mondandótokat, másrészt amelyek felkeltik a hallgatóság figyelmét. Természetesen
végső elkeserédésetekben a felkészülés során leírhatjátok magatoknak a szöveget, de azt
ne szóról szóra adjátok elő, és főleg ne gyűrögessétek a kezetekben a kinyomtatott
lapokat, mert az borzasztó zavaró. A legjobb azonban, ha nem írtok le semmit, hanem
otthon 2-3 alkalommal elpróbáljátok az előadást. Eközben még módosíthattok rajta,
néhány kritikusabb részt memorizálhattok, és sokkal összeszedettebben, átgondoltabban
állhattok ki előadni.
- Prof. Horváth István szavaival élve: „Képletek! Képletek!” Vegyész tanoncok vagytok!
És a legtöbben vizuálisak vagyunk! Nagyon fontos, hogy az embernek ne kelljen az
előadás közben azon gondolkodnia, hogy hogyan is néz ki ez a molekula (főleg ha nevet
egyszer elhadarja az előadó, vagy 5 másodpercig van kivetítve, amely idő alatt elolvasni
is nehéz). Ezért igyekezzetek minden vegyületet felrajzolni, sokkal jobban mutat, mint
egy kétsoros név! A név rövidítését (ha van) érdemes a rajz alá/mellé/fölé tenni, a rendes
nevet az előadó elmondhatja, nem kell feltétlen rajta lennie! Ha nincs molekularajzoló
programotok, akkor szerezzetek be egyet, az úgyis elengedhetetlen egy vegyésznek!
- Izgulás: persze, hogy mindenki izgul. Ez teljesen érthető, még sok tanár is izgul egy-egy
előadása előtt. De ezt le kell küzdenetek, mert nem lehet mindig kibújni az előadás alól
(pl. diplomavédés!!!), és ha valaki izgul is az előadás közben, nincs probléma, NEM az
előadó a fontos, nem őt elemzik, hanem, hogy mit mondott (még ha remegő, néha meg-

megcsukló hangon is)! Az első előadás mindig nehéz, de ezen jobb túllenni néhány
ismerős körében, mint az egész tanári kar és összes évfolyamtársatok előtt. Tehát
szégyellje magát, aki emiatt nem jött el!
- Másolás: A hetfő délutáni csoportban van két-két előadás, amelyek kísértetisesen
hasonlítanak egymásra. Ejnye-bejnye!
- Hiányosság: Voltak akik nagyon keveset írtak a cikkről, amit fel kellett (volna)
dolgozni, inkább rizsáztak, a bevezetőt sok dián át elhúzták, aztán elfáradtak...? Nekik
EJNYE-BEJNYE!!!!!!
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