A verseny címe: Disputa vitaverseny 2018. március 3-4.
A verseny meghirdetője
Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma

A verseny célja
Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, személyiségfejlesztés, az analitikus és a
fogalmi gondolkodás, a kritikai gondolkodás képességének fejlesztése, tolerancia mások iránt,
kooperatív képességek fejlesztése, a nyilvánosság előtti megszólalás gyakorlása,
érdekérvényesítő képességek kialakítása, a felnőtt állampolgári létre való felkészítés.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
(3 fős csapatok)
I. korcsoport: 4-5-6. évfolyam;
II. korcsoport: 7-8-9. évfolyam;
III. korcsoport: 10-11-12-13. évfolyam.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint
Általános iskolás és középiskolás diákok iskolatípustól függetlenül

A jelentkezés és a részvétel feltételei
Tanulói jogviszonyban álló 4-13. osztályos tanulók jelentkezését várjuk a megadott
korcsoportok szerint 3 fős csapatokban. Egy iskolából akkor nevezhet több csapat, ha az
országos döntő keretszámánál, kategóriánként 18-18 csapatnál kevesebb jelentkezik. Olyan
csapatok jelentkezését is elfogadjuk, amelynek tagjai nem egy iskolába járnak, de valamelyik
iskola felvállalja jelentkeztetésüket és versenyeztetésüket. A versenyre civil közösségek is
jelentkezhetnek (pl. ifjúsági házak, művelődési házak vagy könyvtárak szakkörei). Civil
közösségek esetében a jelentkeztetést az adott intézmény végzi.

A versenyen való részvétel kizáró okai
A versenykiírásnak nem megfelelő tanulói jogviszony, a versenyszabályok figyelmen kívül
hagyása, 18 csapatnál több jelentkező esetén az előselejtező elmulasztása, pontatlan
megjelenés a vitákon.

A 2017-2018-as tanév tavaszi versenyének tételmondatai
I. korcsoport

Állító tételmondat: Érdemes a természetbe beavatkozni
Tagadó tételmondat: Nem érdemes a természetbe beavatkozni
II - III. korcsoport
Állító tételmondat: A magyarok inkább keletiek mint nyugatiak
Tagadó tételmondat: A magyarok inkább nyugatiak mint keletiek

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez
felhasználható irodalom
A részletes versenyszabályok letölthetők a rendező iskola honlapjáról
A felkészüléshez felhasználható irodalmat a csapatok önállóan keresik meg.

A nevezés módja, határideje
Postai úton:
Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma
Debrecen
Csapó u. 29-35.
4024
Elektronikusan: az iskola, vagy a szervező e-mail címén. (info@vegyipari.hu,
zsuzsa_hajas@hotmail.com )
A jelentkezéskor kérjük megadni a csapat nevét, korcsoportját, a csapattagok nevét, a
felkészítő tanár nevét és elérhetőségét (email, telefon). A csapatok jelentkezésével együtt
várjuk felnőtt versenybírók jelentkezését is.
Határidő: 2018. február 23., péntek
Tájékoztatás kérhető: 06-20/913-7733 vagy a szervező e-mail címén.
Nevezési díj: nincs
Szállásdíj: A Gulyás Pál Kollégiumban 2714 Ft/fő/éj + felnőtteknek napi 400 Ft IFA. A
szállásdíjat átutalással előre kell kifizetni. Szállásfoglalás iskolánként vagy egyénenként:
gulyasszallas@gmail.com, ügyintéző: Tóth Cecília (52/414-356)
Étkezés: a versenynapi ebéden kívül az étkezésről a csapatok egyénileg gondoskodnak.

Fordulók

Előselejtező
Amennyiben a versenyre kategóriánként 18 csapatnál több jelentkezik, az A1-es versenyzők
maximum 1 oldalas beszédvázlatát kérjük beküldeni a versenybizottságnak 2017. február 22ig. Az előselejtezőről a jelentkezőket írásban értesítjük.

Elődöntő
2018. március 3-án sorsolás alapján minden csapat három vitát játszik. A viták időbeosztását
szükség szerint a szervezők módosíthatják.
Első vita:
930 -tól kb. 1100 -ig;
Második vita:
1115 -től kb. 1245 -ig;
Harmadik vita: 1430 -tól kb. 1600 -ig;
A három vita során minden csapatnak mindkét szerepkörben játszania kell.
A három vita után a csapatok és a csapattagok bírók által minősített teljesítményét számítógép
segítségével rangsoroljuk.
Az egyéni verseny három vita után lezárul, a csapatverseny első két helyezettje jut tovább a
döntőbe.

Döntő
Mindhárom korcsoport rangsorban első két csapata a szerepkör előző napi sorsolása után
2018. március 4-én 900 -tól döntőt játszik.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének
módja az egyes fordulókból
Az előselejtező írott beszédvázlatait a versenybizottság 30 ponttal pontozza. A pontozás
kritériumai: tárgyszerűség, szakszerűség (10 pont), lényegkiemelés, logikai felépítés
(10 pont), nyelvi minőség (10 pont). Az előselejtezőből a továbbjutás kizáró oka, ha két vagy
több csapat beszédvázlata szó szerint megegyezik. Az előselejtező eredményéről a csapatokat
írásban értesítjük.
Az előselejtező továbbjutó versenyzői a döntőn egyenlő esélyekkel indulnak.

Az eredmények közzétételének módja
A Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma honlapján
(www.vegyipari.hu)

A szervezők elérhetősége

Kapcsolattartó:
Telefon:

Hajas Zsuzsa
iskola:

52/503-260

szervező:

06-20/913-7733

Fax:

52/503-269

E-mail:

iskola:
szervező:

Levélcím:

Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma
Debrecen
Csapó u. 29-35.
4024

