XX. TUDOK
HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KONFERENCIA
CSURGÓ
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és
Kollégium
2020. február 21 – 22.

Február 21. (péntek)

11:00 – 13:30

Résztvevők érkezése, regisztráció a konferencia helyszínén, az iskola
Dísztermében. (8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.)

12:30 – 13:30

Ebéd a gimnázium étkezőjében

12:30-

Szállás elfoglalása az iskola kollégiumában (8840 Csurgó, Széchenyi tér
9.)

14:00 – 14:30

Megnyitó ünnepség az iskola Dísztermében

14:30 – 15:00

Zsűri tájékoztató. Előadásanyagok feltöltése a szekciók helyszínén
(diákok)

15:00 – 18:00

Pénteki szekciók előadásai:
•
•
•

Történelem
Helytörténet, kultúrtörténet
Család- és életpályakutatás

Szabadon választható program a szombaton előadó diákoknak és
kísérőiknek:
1. Történelmi Park és benne a Csokonai kiállítás megtekintése
kedvezményes áron
2. A Csokonai Református Gimnázium Nagykönyvtárának bemutatása
18:00 – 19:00

Vacsora a diákoknak és kísérőiknek a gimnázium étkezőjében

19:30 –

Esti program
Diákoknak: KutDiák vezetőségi tagok biztosítják a szállás helyszínén
az iskola Társalgójában
Tanároknak: beszélgetés, szabadprogram a Díszteremben

Február 22. (szombat)
7:30 – 8:30

Reggeli a gimnázium étkezőjében

8:30 – 9:00

Zsűri tájékoztató, előadásanyagok feltöltése a szekciók helyszínén
(diákok)

9:00 – 12:00

Szombati szekciók előadásai:
•
•
•

Irodalom, nyelvészet
Pszichológia, szociológia
Társadalomtudomány, tudománytörténet

Szabadon választható program a pénteken előadó diákoknak és
kísérőiknek:
1. Történelmi Park és benne a Csokonai kiállítás megtekintése
kedvezményes áron
2. A Csokonai Református Gimnázium Nagykönyvtárának bemutatása
12:00 – 13:00

Ebéd a gimnázium étkezőjében. Zárásra készülés.

13:30 –

Ünnepélyes zárás, eredményhirdetés az iskola Dísztermében.

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
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A konferencia helyszínének megközelítése:
Budapestről a vasúttal érkezők részére:
A MÁV vasútállomástól gyalogosan a Csokonai Református Gimnázium kb. 10-15 perc alatt
elérhető. A mellékutcából a főutcára sétálva, jobbra fordulva, enyhe emelkedőn felsétálva a
városközpontig, a kiszélesedő Széchenyi tér jobb oldalán szembetűnik a zöld kapus, előparkkal
övezett Gimnázium épülete.
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Távolsági autóbusszal érkezők részére:
Az Autóbusz állomásról a Hegedüs Üzletház felé indulva egy körforgalomig ér a látogató. A
körforgalomból a József Attila utca felöl is megközelíthető az oldalsó iskolai bejáró, de a város
kiszélesedő Széchenyi terére érve a Gimnázium zöld kapus bejárata már szembetűnő. A
gyalogos út kb. 10 perc.
Autóval érkezők részére:
Az autóval érkezőknek el kell jutniuk a városközpont körforgalmáig. A körforgalomból a
nyugati irányba kihajtva (a Nagykanizsa felöl érkezők az első kijáraton balra, a Nagyatád felöl
érkezők a harmadik kijáraton balra hajtva) a József Attila utcán, a temetővel szembeni oldalsó
iskolai bejáraton közelíthetik meg az iskolát.
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