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MOZGÓ DIÁK Prezentációkészítő verseny 2015-2016 

 
A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános 

Iskolája idén is megrendezi MOZGÓ DIÁK prezentációkészítő versenyét. 

A kétfordulós verseny célja lehetőséget biztosítani az általános iskola 5-8. osztályos 

tanulóinak egy prezentáció elkészítésére, mellyel bizonyítják és fejlesztik tehetségüket, 

tudásukat, kreativitásukat, egyben bemutatják iskolájuk tanulóinak környezettudatos 

életmódját. Fontos cél továbbá az együttműködés elmélyítése a tehetséggondozás területén a 

résztvevő általános iskolák között. 

 

1. forduló: A környezettudatos életmód bemutatása az iskolánkban c. prezentáció 

beküldése 

 A pályamunkák beérkezésének határideje: 2016. február 26. 

 

A prezentáció elkészítésére vonatkozó követelmények: 

 A prezentáció a Microsoft Office PowerPoint 2010 vagy 2013-es verzióban készüljön. 

 A prezentációban a PowerPoint szoftver összes lehetősége szabadon alkalmazható a 

szöveges, képi, hang, videó és egyéb tartalmak, animációk és beállítások megfelelő 

arányú felhasználásával. 

 A beküldött prezentáció maximum 20 diát tartalmazzon. 

 A diák továbbításának módját egyszerre állítsuk be kattintásra és automatikus 

továbbításra is, s a prezentáció automatikus lejátszási ideje ne haladja meg az öt 

percet. (A győzelemnek nem feltétele az, hogy a maximális diaszámot vagy időkeretet 

kitöltsék a pályázók.) 

 A beküldött prezentációban szerepelhetnek korábban készült képek, idézetek, hang- és 

videó anyagok, stb. – a forrás megjelölésével, de termékek és szolgáltatások vagy 

cégek nyílt illetve burkolt hirdetését nem tartalmazhatja a bemutató. 

 A prezentációban a készítő által felvett saját hanganyag felhasználása lehetséges.  

 A pályamunkákat a résztvevők töltik fel a YouTube portálra ‘Nyilvános’ beállítással a 

további megosztási lehetőségek végett. 

 A pályamunkák feltöltésének elnevezése egységes, és nagyon fontos, hogy formailag 

egyezzen az alábbi mintával. 

Minta: Iskola teljes neve Mozgó Diák Prezentációkészítő verseny 2015-2016 

Például: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai 

Sport Általános Iskolája Mozgó Diák Prezentációkészítő verseny 2015-2016 

 A YouTube portálra feltöltött videók linkjeit megosztjuk a Mozgó Diák nevű facebook 

oldalunkon, ahol megkezdődhet a közönségszavazás a pályamunkák like-olásával. 

http://www.keszeiskola.hu/
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A prezentációk értékelésének menete: 

Előreláthatóan 2016. március 1-én, hétfőn tesszük közzé a facebook oldalunkon a verseny 

első fordulójába beküldött pályamunkákat. Like-olás 2016. március 1-4-ig. 

A like-olások száma az iskola tanuló létszámához lesz arányosítva, és ennek alapján kerülnek 

rangsorolásra a beérkezett pályaművek. Ezzel párhuzamosan a szakmai zsűri, előre 

meghatározott szempontok szerint elkészíti saját rangsorát.  

A második fordulóba az összesített pontszám alapján az első tizenöt csapat kerül behívásra. A 

második fordulóba továbbjutott csapatokat 2016. március 10-én értesítjük. 

A Mozgó Diák facebook oldalunkat naponta karbantartjuk, és folyamatosan 

elfogadjuk/megerősítjük az oldalunkat ismerősnek megjelölt partnereinket. 

 

2. forduló: 2016. március 30-án, szerdán, 08:00 órai kezdettel, a Kecskeméti 

Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános 

Iskolájában kerül megrendezésre. 

 

A nap programja 

 Tehetséggondozó Konferencia, melynek keretében rendezzük meg a 

prezentációkészítő versenyünk második fordulóját. 

 A csapatok egymástól elkülönítve egy szövegesen megfogalmazott témáról készítenek 

prezentációt Internet segítségével 3 * 45 perc alatt. 

 A csapatok a szakmai zsűri, és a közönség előtt levetítik, és szabad előadásmódban 

bemutatják a második fordulóban elkészített prezentációjukat, a szakmai zsűri értékeli 

a bemutatókat. 

Díjazás 

 Első helyezett csapat: LAPTOP 

 Második helyezett csapat: TABLET 

 Harmadik helyezett csapat: PENDRIVE 

 "PowerPoint mestere": Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének 

különdíja, oklevél és tárgyjutalom 

 

A versenyben való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezés és a 

pályaművek beküldése az alábbi regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével tehető meg.  

 

LINK: regisztráció 

Az online regisztráció határideje: 2016. február 26. 

 

Szeretettel várunk minden kedves résztvevőt a Mozgó Diák 

Prezentációkészítő versenyünkön! 

http://www.keszeiskola.hu/
https://docs.google.com/forms/d/1fyslzRG-vtdn7VdCysuleDbNBPlfzsVpk76Jn2jMDkM/viewform

