KEDVES DÖNTŐS CSAPATOK!

Ezúton is szeretettel gratulálunk eddigi teljesítményeitekhez, ami alapján
jogot szereztetek az ODA 3.0 döntőjében való részvételre.

A VERSENY HELYSZÍNE: Szent Margit Gimnázium, Budapest, Villányi u-5-7. ( Alagsor,
ebédlő)

A VERSENY IDŐPONTJA: 2015. december 5. (szombat) 09.30-17.30
Regisztráció 9.00-tól

KÉRJÜK, HOGY A CSAPATOK LEGKÉSŐBB 9.20-IG ÉRKEZZENEK MEG, MERT
A PROGRAMOT PONTOSAN 9.30-KOR ELKEZDJÜK.

Mellékélten küldjük a nap programjának időbeosztását.

KÉRÜNK MINDEN CSAPATOT A PONTOSSÁGRA, MERT MINT LÁTHATJÁTOK
NAGYON SZOROS A VERSENY PROGRAMJA!

AZ ALÁBBIAKBAN NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓT
OLVASHATTOK A FELADATOKRÓL ÉS A TEENDŐKRŐL:

 A csapatok korábban szerzett pontjaikat nem viszik a döntőbe, tehát
mindenki tiszta lappal kezd a face to face szakaszban!
 Kérjük, ne felejtsétek elhozni a csapatpólókat magatokkal!
 A korábbi levelünkben jelzettekhez képest sajnos le kellett rövidítenünk
a csapatok bemutatkozására szánt időt. Erre az első feladat (Projekt
citizen) előtt 2 percet tudunk biztosítani.
 A Projekt citizen prezentáció ideje 8 percre rövidült. Kérjük, hogy
prezentációtokat (vagy a prezik linkjét) december 4-én, péntek 10.00
óráig küldjétek el a verseny email címére: a teddoda@teddoda.hu emailcímre. (Ennek a biztonságon túl két célja is van. Egyrészt a zsűri
előzetesen is szeretne megismerkedni az anyagaitokkal, hogy
megalapozottabb döntést tudjon hozni, másrészt pedig időt tudunk
megtakarítani, ha már előre feltesszük az előadásokat a helyszínen lévő
számítógépre.)

A FELADATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAIRÓL:

1. PROJEKT CITIZEN
A feladatra összesen 50 pont szerezhető, ebből 30 pont az elméleti
háttértudás és tartalom, 20 pont az előadásmódra adható. A zsűri tagjai által
adott pontszámok átlagát számítjuk.
Tartalmi:
 A versenyzők a lehetőségeihez és kompetenciához képest reális-e a kiválasztott
probléma nagysága?
 Van-e a kért gondolattérkép, annak felépítése logikus-e? Kiterjed-e valamennyi/
több aspektusra?
 Van-e analízis?
 Felmérik-e a társadalmi környezetben rejlő lehetőségeket (állam, helyi
közigazgatás, civil szektor)?
 A megoldás életszerűsége, kreativitása, realitása.
 Plusz pont: a kötelezően kért elemekhez hozzátettek-e valamit?
 Formai: a prezentáció minősége, csapatmunka
 A prezentáció felépítése. Van-e bevezető áttekintés, tárgyalás, összefoglalás.
 A slide-ok szövegeinek minősége. Nem túl sok-e a szöveg, amire támaszkodni
kívánnak az előadók? A slide és a szöveg egymást kiegészítő információkat
tartalmaz-e, vagy csak ismétlik egymást? Nyelvhelyesség, betűméret, láthatóság.
 A slide-ok vizuális anyaga. A szöveghez képest kiegészítő információkat tartalmaze? Esztétikus-e?
 Előadásmód. Gördülékenység, szabad beszéd, esetleg rosszul memorizált-e, vagy
papírról olvasott?
 Csapatmunka. Szerepel-e a csapat minden tagja, érződik-e a tartalmon a
munkamegosztás?
 Időgazdálkodás: Arányosan beosztotta-e a csapat az idejét? A prezentáció belső
szerkezetén belül, valóban a lényegre került-e a hangsúly?

2. VILLÁM-POPPER
A feladatra összesen 40 pont szerezhető. Ebből mindhárom csapattag
maximum 12-12 ponttal járulhat hozzá az összteljesítményhez. + 4 pontot az
a csapat szerez, amelyik megnyeri a vitát. A bírók által külön-külön adott
pontokat átlagoljuk.
A bírók az alábbi elvek és szempontok alapján hoznak döntést a vitáról:
I)

A bíró a két csapattól hallott érvelés alapján hoz döntést.
 A bírónak a vitában figyelembe kell vennie a mindkét csapat által felsorolt összes érvet.
 Az érveket abban a formában, szövegkörnyezetben és tartalommal értékeli, amiben elhangzott.
 Személyes preferenciák (pl. együttérzés, nemi preferenciák, csapat ismerete, stb.) nem lehetnek
a döntéshozatali folyamat részei.
 Minden döntés a beszélők által elmondott tartalom alapján kell megszületnie.
 A bírót nem befolyásolhatja a témáról alkotott saját véleménye, illetve szakmai tudása.
II) A bíró holisztikus megközelítéssel tekint a vitára.
 A döntés meghozatala során a vita egészét veszi figyelembe.
 Ez nem azt jelenti, hogy a bíró az egyéni pontszámok összege vagy az érvek száma alapján hozhat
döntést
 A vitát az egész csapat által bemutatott érvelés minősége alapján kell értékelni.
III) Egyéni pontok meghatározása az alábbi kategóriák alapján történik: (0-3 pont kategóriánként)
a) Érvelés
 Az adott oldal által felhozott érvek egy (nyelvtanilag teljes) álltásból, illetve ennek
alátámasztásából állnak-e?
 Az alátámasztás minősége megfelel-e az állításnak?
 Az érvek alátámasztják a tételmondatot?
b) Cáfolat:
 A másik oldal által felhozott érvekre válaszol-e a beszélő?
 A cáfolást alátámasztja-e a beszélő?
 Von-e le következtetést a beszélő?
c) Stílus:
 A beszélő verbális és nem verbális kommunikációja megfelel-e a kommunikációs
helyzetnek?
 A beszélő a beszédet nem olvassa-e fel?
d) Felépítés
 A beszéd könnyen követhető-e? A beszédnek van-e eleje, közepe és vége?
Részlet a bírói pontozólapból:
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3. KÉRDEZZ A SZAKÉRTŐTŐL!
Tekintettel arra, hogy ennek a versenyfeladatnak a megoldása a csapatoktól
gyors reagálókészséget, helyzetfelismerést és jó kérdezéstechnikát igényel,
az értékelés szempontjairól csak annyit árulhatunk el, hogy tartalmi és
formai pontszámok szerezhetők. A tartalomra 30 pont, míg a formai
megoldásokra 20 összesen 50 pont adható. A zsűritagok által adott pontokat
átlagoljuk.
A formai oldal értékelési szempontjai a következők:
Tartalom
Forma
Van-e az előadásnak nyomon követhető felépítése? (Indítás, zárás, stb.)
Nyelvi színvonal
Előadásmód, meggyőző erő, nonverbális kommunikáció, stb.
Csapatmunka
Összesen

30
20
5
3
7
5
50

MINDENKINEK SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS EREDMÉNYES
VERSENYT KÍVÁNUNK!

Az O:DA stáb

