EFOP-3.4.4-16 Operatív Program
A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs
programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban
Földrajzi-földtudományi alprojekt

A 2019 tavaszán szervezett „Tűzön-vízen át” földrajzverseny két elődöntője lezajlott. Az első
két versenynap középiskolás kategóriájának összesített eredménye a http://geogo.elte.hu/jogyakorlatok/90-tuzon-vizen-at-onlinefoldrajzverseny?highlight=WyJmXHUwMGY2bGRyYWp6dmVyc2VueSJd olvasható.
A középiskolások versenyében a két elődöntőben összesen 100 pontot lehetett szerezni.
Azokat hívjuk be a verseny döntőjébe, akik 85 pont feletti eredményt értek el.
A döntőre 2019. június 1-jén, szombaton kerül sor.
A döntő helyszíne: ELTE TTK Földrajzi Tanszékek
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. Déli tömb 1. emelet
A téma továbbra is a földrajzi övezetesség.
Az elődöntőkben szerzett pontokkal a versenyzők a döntőben való részvételt érdemelték ki, a
döntőben a pontszerzés újrakezdődik (tehát az elődöntőben szerzett pontszámok már nem
számítanak).
A döntő két részből fog állni:
1. írásbeli feladatlapot kell megoldani (ábra-, kép- és térképelemzés és rövidválaszos (pl.
fogalomfelismerés, párkeresés, sorba rendezés) feladatokban – 1 óra – max. 40 pont
2. pechakucha (ejtsd: pecsakucsa) – a versenyzőnek a földrajzi övezetesség témakörével
kapcsolatos szabadon választott témáról kell rövid előadást tartania. De nem
akárhogyan! A pechakucha egy japán módszer, ami arra tanít, hogy ne fecsegj-locsogj,
hanem a mondandód lényegét tömören és érthetően közöld másokkal.
Az előadásra otthon, előzetesen kell felkészülni. A választott témával kapcsolatban 10
db diaképet kell összeállítani Power Pointban. Minden diáról 20-20 másodpercig
beszélhet majd a versenyző. A diaképek legyenen látványosak, ne legyenek rajta
hosszabb szövegek, inkább csak szavak!
A diasort előzetesen el kell küldeni a versenyszervezőknek, akik időzítik a diákat, azaz
levetítéskor a diák automatikusan váltják egymást abban a sorendben, ahogyan
összeállítottad. Tehát a téma kifejtésére (a 10 diaképed bemutatására) szigorúan csak
összesen 3 perc 33 másodperc áll a rendelkezésre.

Elküldés: z alábbi címre e-mailben: makadim@caesar.elte.hu május 28. 12.00 óráig
A szóbeli feleletek értékelési szempontjai és elérhető pontszámai – összesen 40 pont
- témaválasztás és az összeállított prezentáció szaktudományi tartalma – 12 pont
- az összeállított prezentáció logikája, tartalmi rendezettsége – 5 pont
- az összeállított prezentáció látványossága, esztétikuma – 4 pont
- előadás szaktudományi tartalma – 8 pont
- előadás időtartása – 3 pont
- előadás gördülékenysége – 2 pont
- előadás érthetősége, a tanuló kifejezőkészsége – 4 pont
- tanuló kiállása, előadásának meggyőzősége – 2 pont
Június 1-i döntő várható programja
10.00–11.00 Írásbeli versenyfeladatok megoldása
11.00–12.00 A tanulók megnézik a biológiai és az ásványtani múzeumot
Közben az írásbeli dolgozatokat értékeljük.
12.00–13.00 Szóbeli döntő (pechakucha csata)
13.00–13.30 Eredményhirdetés
14.00–16.30 Látogatás szakvezetéssel a Pál-völgyi-barlangban
Budapest, 2019. április 9.
a szervezők nevében
Makádi Mariann

