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Előzetes feladat: „Okos választások”
Szinte egész Európában a legkevesebben a 18-30 év közötti korosztályból mennek el szavazni
a választásokon. Ehhez kapcsolódik az alábbi kreatív feladat.
Feladat célja
A fiatalok választási részvételének népszerűsítése egy képzeletbeli hazai választáson.
A feladat leírása
Egy egyedi, kreatív, mobiltelefonokra / okos eszközökre telepíthető képzeletbeli applikációt
kell kitalálnotok és bemutatnotok, amely egy közelgő országos választáson való részvételt
segíti.
Szólítsátok meg a 18-30 év közötti hazai, fiatal felnőtt korosztályt, figyelemfelkeltő és ötletes
módon!
A cél, hogy az applikáció meggyőzze őket, hogy érdemes minél nagyobb számban elmenni
szavazni.
1.

A megvalósítás során egy prezentációt kell készítenetek, amelyben részletesen
ismertitek a képzeletbeli applikáció működését. Be kell mutatnotok annak arculatát, az
applikáció népszerűségének, ismertsége felépítésének módját és a várt hatékonyságot
is.

2.

A feladat során a választásnapi mozgósítás, mint alapcél mellett természetesen alapvető
feltétel a politika mentesség, a pártsemlegesség.

3.

Az applikációnak az emberi, az állampolgári, a kisebbségi jogokat tiszteletben kell
tartania. Fontos szempont a választások, mint a demokratikus intézményrendszer egyik
alapköve tisztaságának a megőrzése is.

4.

A prezentációk elvárt formátuma: ppt

5.

A prezentációkat küldjétek el a vetelkedo@nvi.hu e-mail címre 2020. december 31én 12:00 óráig.

6.

Az általatok tervezett applikációt szóban is be kell mutatnotok.

7.

A prezentáció bemutatásában minden csapattagnak részt kell vennie.

8.

Az elképzelt munka bemutatása online formában, zsúri előtt zajlik. A résztvevők
(csapatok, a felkészítő tanár és a zsűri) egy előre egyeztetett időpontban online
videokonferencia segítségével/képmegosztással kapcsolódnak be a prezentációba.

9.

A prezentáció időtartama maximum 8 perc.

10. A prezentáció során ki kell térnetek a feladat céljára, be kell mutatnotok a képzeletbeli
applikáció működését, arculatát, népszerűsítésének formáját/módját és az attól várt
eredményt is.
11. A prezentációt követően a zsűri maximum 3 percben kérdéseket tehet fel a bemutatott
feladattal kapcsolatban.
12. A prezentációk bemutatására 2021 januárjában kerül sor.
13. A bemutatás részleteivel kapcsolatban minden csapattal külön vesszük majd fel a
kapcsolatot.
14. Az online bemutatás során a korábban beküldött prezentáción változtatni nem lehet.
A feladat értékelése
A középdöntőben résztvevő csapatok területi/regionális bontásban versenyeznek egymással.
A feladatot a zsűritagok egy pontozólap segítségével, utólagos kiértékeléssel minősítik.
Értékelési szempontok
A prezentáció bemutatásáért összesen 80 pont szerezhető az alábbi szempontok
szerint:
 A képzelt applikáció tartalmi elemei, működése
 Feladatnak való megfelelés (a Szervezők feladatleírásban megjelölt elvárásainak
teljesülése)
 Az applikáció arculata
 Az applikáció ismertségének felépítése
 Az applikáció hatékonyságának bemutatása
 Kreativitás
 Előadói stílus
Jó felkészülést kívánunk!
A Szervezők
(Nemzeti Választási Iroda és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

