Iskolai vetélkedő
Az Iránytűzz vetélkedő az életrevalóságra készíti fel a mai tizenéveseket, s az iskolai oktatás mellett a szabadidejük
hasznos és tartalmas eltöltésére kínál lehetőséget. A játékos feladatok megoldásán keresztül a gyerekek olyan
ismeretekre tesznek szert, amelyek segítséget nyújtanak számukra a környezetükben való eligazodásban, a
problémáik megoldásában, jelenük és jövőjük tudatos irányításában, tervezésében. Mozgósítja bennük a kreativitást
és hozzájárul olyan készségek kialakulásához, amelyek képessé teszik őket a nehézségek leküzdésére.
A játék menete
A vetélkedő öt fordulóból és egy döntőből áll. A fordulókban a feladatokat a vetélkedő honlapjáról lehet letölteni és
a megoldásokat is az interneten keresztül kell beküldeni. A feladatok tartalmukat tekintve a következő témakörökből
kerülnek összeállításra:
1. testi-lelki egészség
2. környezetünk egészsége és védelme
3. közélet, közügyekben való eligazodás
Minden fordulóban van többek között sporttevékenység és szervezést igénylő feladat is.
A nevezés feltétele az első feladat megoldásának beküldése.
A vetélkedőre nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes.
Az első öt forduló 2014.október 1. és 2015.február 28. között kerül megrendezésre. Az első feladat 2014.október 01én 8.00-kor kerül fel a verseny honlapjára, mely a www.iranytuzz.hu oldalon tekinthető meg.
A beküldött feladatokat fordulónként szakmai zsűri értékeli és pontozza. Az eredmények a játék honlapján
folyamatosan követhetőek lesznek.
A vetélkedő egy későbbiekben meghatározott helyen megrendezésre kerülő döntővel zárul 2015 márciusában,
amelyre a 15 legjobb eredményt elért csapat kerül meghívásra.
A döntő egy izgalmas, kétnapos, programokban gazdag, felejthetetlen kaland, ahol a nagy kihívást jelentő ügyességi
gyakorlatok mellett elméleti felkészültséget igénylő feladatokban is megmérkőznek egymással a csapatok.
Résztvevők
A vetélkedőben általános iskolák, valamint a 6 vagy 8 osztályos képzést folytató középiskolák 4 fős csapatai vehetnek
részt egy pedagógusuk támogatásával. Egy csapat különböző évfolyamú tanulókból is állhat, de a tagok legfeljebb 8.
osztályosok lehetnek.
Értékelés
Az értékelést szakmai zsűri végzi, amely fordulónként rangsorolja és pontozza a megoldásokat. A legjobb megoldást
benyújtó csapat a regisztrált csapatok számának megfelelő pontszámot kap. Ezt követően a csapatok mindig eggyel
kevesebb pontot kapnak, az utolsó csapat így egy pontot kap. A döntőbe az a 15 csapat kerül, aki az 5 fordulóban a
legtöbb pontot gyűjtötte. A zsűri jogosult az egyes fordulókban olyan kritériumok meghatározására, melyekkel plusz
pontok érhetőek el.
A döntő pontozása az előzőekben leírt rendszer szerint fog zajlani.

Értékelési szempontok
A zsűri az alábbi szempontok alapján bírálja el a feladatok megoldását:
 teljességre törekvő, komplex megoldás
 ötletesség, médiakezdeményező készség
 máskor is felhasználható emberi tulajdonságok
 önállóság foka (gyerek önálló feladatmegoldása+)
 hatékony, vállalkozó szemléletmód
 a feladatok megoldásához hatékony segítség nyújtására képes személyek bevonása
Díjazás
Diákok díjazása (nyertes csapaton belül, diákonként):
– 1. helyezett: e-könyv olvasó
– 2. helyezett: iPodShuffle MP3 lejátszó
– 3. helyezett: összecsukható fejhallgató
Mentorok díjazása:
Az első három helyezést elérő csapat mentora bruttó 50 ezer forint értékű ajándékutalványt nyer.
Egyebek
A vetélkedő résztvevői a nevezéssel automatikusan elfogadják a vetélkedő kiírásában foglaltakat.
A Csipa SE jogosult a résztvevők személyes adatainak (név, iskola) nyilvánosságra hozatalára, a nyertesek kihirdetése
érdekében.
A vetélkedőben résztvevők és a vetélkedőhöz kapcsolódó rendezvényeken látogatóként megjelenő kísérők
regisztrációjukkal és megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy róluk fénykép és/vagy videó felvétel is készülhet. A
szervezők a rendezvényeken készült képi és videó anyagok használati jogát fenntartják.
A vetélkedő szervezője:
Csipa Sport és Szabadidő Egyesület
2083 Solymár, Kölcsey utca 18/b.
www.csipa.eu
A vetélkedőről további információ Szűcs Piroskától, a (06 30) 850 0540-es mobilszámon, illetve a
szervezes@iranytuzz.hu e-mail címeken kapható.
A vetélkedő támogatója:
Csipa Kft.
Magyar Tájékozódási Futó Szövetség

