Tisztelt Kolléga/Kolléganő!
A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának
humán munkaközössége idén is városi disputaversenyt hirdet a
gimnáziumok és szakgimnáziumok számára. A rendezvény időpontja:
2017. március 22. (szerda) 13 óra (kb. 16 óráig tart), helye: SzentGyörgyi

Albert

Egészségügyi

és

Szociális

Szakgimnázium

és

Szakközépiskola, Győr, Cuha u. 2. A versenyre minden intézmény 1
csapattal (3 fő) nevezhet, a jelentkezést 2017. február 27-ig várjuk postai
úton vagy a következő e-mail címen: tmnelli@freemail.hu (az alábbi
jelentkezési

lap

kitöltésével).

A

verseny

jellegéből

adódóan

meghatározott számú (maximum 8) csapat jelentkezését tudjuk fogadni.
A jelentkezési sorrend számít, ezért kérem, aki biztos abban, hogy indít
csapatot, legalább a részvételi szándékot időben jelezze.
A disputanap témáját és szabályait mellékelten küldöm (egy
lehetséges plakáttal együtt), az esetleges kérdéseket az előbbi e-mail
címen vagy a 20-561-0127 telefonszámon várom.

Segítségét előre is köszönöm:

Turnerné Magyari Kornélia
munkaközösség- vezető
Győr, 2017. február 01.

JELENTKEZÉSI LAP
INTÉZMÉNY NEVE:

CSAPATTAGOK (név, osztály):
1.______________________________________________
2.______________________________________________

3.______________________________________________

FELKÉSZÍTŐ TANÁR NEVE:
__________________________________________________

A disputa SZABÁLYAI:
1. Két, háromtagú csapat játssza.
2. Előre meghatározott tételt kell bizonyítaniuk, ill. cáfolniuk.
3. A csapatok teljesítményét egy páratlan számú bírákból álló zsűri értékeli.
4. A jelentkezést követően (a felkészülés előtt) sorsolás alapján történik az
állító és a tagadó csapatok kiválasztása.
5. A versenyen elhangzik az állító csapat vitaindító (maximum 3 perces)
beszéde (a tétel definiálása, értelmezése; érvek).
6. Elhangzik a tagadó csapat (maximum 3 perces) beszéde (ebben már
reagálnak az állító csapat érveire úgy, hogy cáfolják azokat, majd
következnek a saját ellenérveik).
7. A beszédek elhangzása után a két csapat vitája következik, melynek
időtartama 7 perc.
8. A csapatokból a kulturált vita szabályait betartva bárki megszólalhat.
9. A vita után az egyik csapattag spontán összegzi (maximum 1 percben) az
elhangzottakat, levonja a megfelelő következtetéseket.
10. A zsűritagok 10 pontot adhatnak a tartalomra (érvek, bizonyítékok,
ellenérvek...) és 10 pontot az előadásmódra (beszédstílus, vitakultúra…)
csapatonként.
11. A két legtöbb pontot szerző csapat kerül a döntőbe.
12. Sorsolással dől el, melyik csapat lesz állító, melyik tagadó.
13. Új tételmondatot kapnak a csapatok: Az anyagiasság rabjai vagyunk.
14. A döntő párbaj a korábbi viták forgatókönyve alapján zajlik.
15. A döntőbe nem került csapatok részt vesznek a párbaj értékelésében.

Újra Disputanap!
3 fős csapatok jelentkezését várjuk!

Tételmondat:
A mai fiatalokra
jellemző a pénzügyi
tudatosság.

Időpont: 2017. március 22. (szerda) 13 óra
Helyszín:

Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert

Egészségügyi
és
Szakközépiskolája

Szociális

Szakgimnáziuma

Jelentkezz magyartanárodnál!

és

