Közép-Dunántúl
Csapat neve
1. Vajdazmus
2. Eufráteszek
3. Ocliv
4. Gazdag Befolyásos Alakok
5. Természeti Katasztrófák
6. Hurricanes
7. Pegazus
8. DLSB
9. BIG. Europa
10. Krakatau Kitörései

Elért pontszáma
314
309
299
297
293
286
284
282
280
278

A részvétel feltételei:
Minden csapattól kérjük, hogy legkésőbb 2019. november 11. 16:00 óráig jelezze a
szervezők felé, hogy vállalja-e a további megmérettetést.
A regisztrációs e-mailt a következő címre kell elküldeni:
eip@kjmk.hu
A regisztrációs levél tartalma:
Csapatnév
Csapattagok nevei
Felkészítő tanár neve
Házi feladat a regionális döntőre:
1. feladat
A csapatoknak egy bemutatkozással kell készülniük.
A feladatot szóban kell megoldani szigorúan vett technikai eszközök igénybevétele nélkül
(projektor, laptop, hangfelvétel, filmfelvétel). A bemutatkozás során azonban bármilyen más
eszköz igénybe vehető. A csapatok kreativitását, ötletét, csapatmunkáját és előadásmódját fogja
a zsűri figyelni.
A csapatoknak ennél a feladatnál 60 másodperc áll rendelkezésére. Ezúton is szeretnénk a
csapatok figyelmét felhívni arra, hogy a rendelkezésre álló időt mérjük, annak túllépése
pontlevonással jár!
2. feladat
A csapatoknak a regionális döntőre egy előadással kell készülniük. Az előadásban egy iskolai
tematikus nap tervezetét kell bemutatni.
A tematikus nap témája az EURÓPAI UNIÓ.
Elvárások a tematikus nappal kapcsolatban:
A nap folyamán az iskola diákjainak be kell mutatni az Európai Unió


intézmény rendszerét







működését
feladatait
történelmét
kultúráját, és annak sokszínűségét
aktualitásait
Mindezt olyan formában kell megtervezni, hogy érthető és élvezetes legyen a diáktársak
számára.
A tervekben fokozottan kell arra figyelni, hogy azok megvalósíthatóak legyenek, hiszen
az Országos Döntőre bejutó csapatoknak kivitelezni kell a terveiket.
Az eseményt a csapatnak saját iskolájában kell elképzelnie, megterveznie, és továbbjutás esetén
ott meg is kell valósítania.
A tervezett "EU nap" időpontja 2019. november 12. és 2019. december 3. közzé kell, hogy essen.
Az előadás időtartama maximum 4 perc lehet.
Ezúton is szeretnénk a csapatok figyelmét felhívni, hogy a rendelkezésre álló időt mérjük, annak
túllépését pontlevonással büntetjük.
A helyszínen a zsűrinek az előadás előtt egy maximum két oldalas (A/4) tervezetet le kell adni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a helyszínen a zsűri egyik alap koncepciója a pontozásnál,
hogy: nem minden iskola biztosít, hasonló feltételeket a versenyben résztvevő csapat
számára, ezért az egyik fő szempont, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből az adott csapat
mennyire hozza ki a maximumot.
Az előadás során, bármilyen eszközt fel lehet használni.
Eszköz igényt jelezzék a szervezők felé. (eip[at]kjmk.hu)
Ha bármilyen kérdés felmerül, forduljon a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai
Információs Központ munkatársához (tel.: 76-500-560, e-mail: eip[at]kjmk.hu).

