Tizennegyedszer is YRONS!
Áprilisban másodszor tartottunk sikeres
és
emlékezetes
online
konferenciát
partneriskoláinkkal ’Stay at home lab’ címmel. Az
esemény előkészítésében és végső formájának
megteremtésében idén is minden nemzet aktívan
részt vett. A honlapot a norvégok készítették orosz
háttérrel (https://www.yrons.org), akik a 100 főt is
meghaladó zoom biztosítói és szervezői is voltak, a
nyitó és záró beszéd megtartása mellett a
feedback-et
szlovén
kolléganőmmel
én
készítettem. Nemzetenként külön-külön meghívott előadókat is szerveztünk, és rengeteg felvételt is készítettünk
mindannyian. Szóval igazi "Yrons-családi összmunka" volt idén a javából! Álljanak itt bizonyságul a résztvevő
magyar diákok rövidített visszajelzései és pár képernyőkép a konferencia néhány emlékezetes pillanatáról. (A
teljes anyag a jövőre készülő YRONS-honlapon olvasható majd. Sándor István)
„…Lenyűgözött az egész konferencia szervezettsége, hogy ilyen profi munkát végeztek még az
előadások
felvezetésében
is a szervezők.
Külön tetszett,
hogy az éppen
előadók
bemutatását a
diákoktól
hallhattuk,
ezáltal is csökkentve a virtuális tér miatt kialakult amúgy is nagy távolságot. Attól függetlenül, hogy minden
szervezetten és formálisan haladt, megmaradt a barátságos és közvetlen légkör a résztvevők között…. A diákok
előadásai után a vendég előadók prezentációit szűnni nem akaró kérdésáradat követte. Az ő előadásaik során
beleláthattunk kicsit az ember és a fejlődő technológia kapcsolatába, ezáltal pedig számos etikai kérdés merült
fel, továbbá többet tudhattunk meg a szőlőgazdálkodásról és az azt befolyásoló rovarokról. (Veres Rebeka)
„Idén volt szerencsém részt venni az
YRoNS konferencián, ahol nyolc ország diákjai
és meghívottjai adtak elő különböző témákban
egytől egyig érdekes előadásokat. A
tudományos tanulás mellett az országok
kultúráját is megismerhettem jobban, ha már
a vírus helyzet miatt nincs lehetőség a
személyes
találkozásra.
Számomra
meghökkentő volt, de valahogy mégis magától
értetődő, hogy három előadás is a víz
témaköré épült ugyanis orosz diákok a
lakhelyükön felmérték a vízminőséget, majd
francia diákoktól megtudhattuk hogyan
tegyük ihatóvá, ha netán koszos. A harmadikat pedig egy norvég tengerbiológus tartotta, akitől az északi tengerek
különféle halfajairól hallhattunk…”(Cseh Nati)
„…A motivációnak két fajtája van: lehet
külső vagy belső eredetű, ami azt jelenti, hogy külső
vagy belső forrásból is eredhet a motiváció. Amikor
nem vagy motivált, tegyél fel magadnak kérdéseket:
miért csinálod azt, amit? Mi a célod? Ha kíváncsi és
lelkes vagy, nyert ügyed van: vagy nyersz vagy
tanulsz, de semmiképpen nincs vesztenivalód.”
(Mészáros Dorka)

„Azt kell mondjam, az idei YRONS konferencia egy
igazi kultúrális sokk volt számomra. Ez volt az első évem,
hogy szerepeltem ezen az eseményen, sőt az első
alkalmam, hogy ilyen magas színvonalú projektnek a
részese lehettem. Eleinte féltem elvállalni az
idegennyelvűség miatt, azonban a projekt során
mindenképp bővült a szókincsem … Az igazat megvallva le
voltam nyűgözve, mennyi, a világ iránt érdeklődő,
ambiciózus, velem egykorú fiatal vesz részt ezen az
egészen, és a nagyon érdekes előadásaik mellett minden
ország kultúrájába is betekintést nyerhettünk… „(Tóth
Emma)
„A Yrons konferencia második napja
Ms. Jyoti Arora nyitó beszédével kezdődött.
Ezt követően közvetlenül áttértünk a
diákbemutatókra ... Az első előadást én, Nagy
Sára és Szonja Skenderovic tartottuk. A
témánk a molekuláris gasztronómia volt, és
leginkább
ennek
az
alapkísérleteire
összpontosítottunk. A második előadást,
melynek címe Clean smarter not harder volt,
két szlovén diák ... mutatta be, akik okos
tisztítási módszereket tanítottak nekünk. Ezt
követően jött a csodálatos bemutató a holland
csapattól, akik a szemét csökkentéséről
beszéltek bioműanyag használatával… Ellentétben a második nap eseményeivel… (a harmadik napon először)
három vendégelőadót hallgathattunk meg … A felmerülő kérdések megválaszolása után áttértünk a
diákelőadásokra… Az előadások után minden jelen lévő ország érdekes tényeket tanított nekünk, és csodálatos
videókat mutatott a kultúrájukról. Végül hallhattuk Ms. Jyoti Arora és Sándor István alapító úr záróbeszédét,
amelyek lezárták a konferenciát.” (Nagy Sára)
„Ezelőtt még soha nem vettem részt nemzetközi
konferenciákon, szóval ez egy nagyon pozitív első élmény volt.
A háromból csak egy napon voltam ott, így az előadásoknak
csak egy részét láthattam. A néhány technikai nehézséget
leküzdve minden előadást sikeresen megtartották a diákok a
világ minden tájáról, ezek között Magyarországról is…. Az
előadások lefolyása után az országok bemutatása következett.
Több országból is virtuálisan körbevezették a nézőket az
iskolájukon, videókat, képeket mutattak iskolai életükről. Az
utolsóak az indiaiak voltak, akik egy hosszabb bemutatót
tartottak. Elmondtak verseket, énekeltek indiai népdalt, hangszereken játszottak és a konferencia végén még
indiai táncokat is megtekinthettünk.” (Babcsányi Tamás)
„…Az összes csapat előadása rendkívül érdekes volt,
különösen élveztem azokat, amelyek saját kísérletet is
tartalmaztak. Nagyon élveztem a vendégek témáit is,
informatívak voltak, érdekesek, és újabb perspektívát adtak
különböző témákról … Az YRoNS utolsó napján alkalmam volt
egyszerűen csak hátradőlni és pihenni a nagyszerű előadások
megtekintése közben, mivel aznap nem volt más feladatom.
Imádtam minden egyes előadást, amelyet a diákok
bemutattak, de különösen tetszett az orosz csapat előadása,
amely a városuk csapvizének minőségéről szólt. Nagyon
érdekesnek találtam! Az összes többi előadás alapos betekintést engedett különböző témákba, amelyekről talán
korábban nem is hallottam, így a nap után úgy éreztem, hogy sok mindent tanultam!..” (Szonja Skenderovic)

„Nagyon vártam a konferenciát, sohasem
tapasztaltam hasonlót korábban, de álmomban sem
gondoltam volna, hogy ennyire fogom élvezni. Több mint száz
diák, tanár, kutató és diplomata gyűlt össze ezen a különleges
fórumon a világ minden tájáról, hogy megosszák
gondolataikat a tudományról, és nem utolsósorban
meghallgassák a diákok természettudományos projectjeit,
kutatásaik eredményeit. Minden itt végzett munka
fantasztikusan alakult, nagyon élveztem a prezentációkat.
Személyes kedvencem – leszámítva a két magyar előadást, melyeket már a főpróbán is meghallgathattam – talán
a norvég csoport kísérlete volt. Ennek során a koronavírus terjedését szimulálták egy olyan esetben, amikor egy
család valamely tagja bizonyítottan fertőzött. A biztonságos kivitelezéshez mikrobiteket programoztak be,
összekapcsolták a természettudományt az informatikával, hogy ez által többet tudjanak meg napjaink egyik
legnagyobb és legaktuálisabb problémájáról…”(Dudla Szilvi)
Teljesen bele tudtam merülni a beszámolókba,
izgatottan várom a következő alkalmat és hálás vagyok
a mostani lehetőségért.” (Veres Rebeka)
Összességében rendkívül örülök, hogy részt vehettem
a konferencián, mert ritkán adódik ilyen lehetőség, és
nagyon színvonalasan lett az egész kivitelezve,
beleértve a kérdőívet is. Őszintén remélem, hogy
jövőre lesz alkalmam részt venni, és hogy akkor már
élőben is találkozhatunk.” (Cseh Nati)
„…remélem, jövőre is részese lehetek a konferenciának,
hiszen mindig-is rajongtam az utazásért, és alig várom, hogy
még több embert megismerhessek a világ minden tájáról, hisz
végső soron mind ugyanazért vagyunk itt: rajongunk a
természet iránt, és egy jobb és tisztább jövőt szeretnénk
teremteni.” (Tóth Emma)
„Hatalmas élmény volt, hogy részt vehettem a YRONS 2021
konferencián, remélem, egy év múlva ott lehetek a következő
találkozón – talán ezúttal már élőben!” (Dudla Szilvi)
„Végül, de nem utolsó sorban megtekintettük az
országok kisvideóit. A miénk kis városi videókból
állt, és a mi fotóinkból, ahol mindenki tart egy
betűt, amik összeolvasva az “Irinyi’s matches
2021:)” feliratot adták ki.” (Mészáros Dorka)
„…határozottan várom a jövő évi konferenciát,
remélhetőleg személyesen is átélhetem. Ez nem
csak egy módja annak, hogy többet megtudjon az
ember, hanem egy módja annak, hogy többet
megtudjon mások kultúrájáról, és ismerkedésről
olyan emberekkel, akikkel talán egyszer még
találkozni fogok az egyetemen. Sosem lehet tudni, igaz?” (Szonja Skenderovic)

