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A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, ezúton tájékoztatja az érintett közép és felsőfokú 
intézményeket, hogy a korábban meghirdetett #ClimateofChange  (CSO-LA/  2019/410-153)  13 
európai országot, köztük hazánkat is magába foglaló EU-s projekt keretében a jövő év első felére terve-
zett VITAVERSENY SOROZAT MEGRENDEZÉSÉRE a pandémiás helyzetre való tekintettel ONLINE 
MÓDON is  megnyílt a lehetőség! 

Emlékeztetőül, a vitaverseny központi témája egy mindenkit érint: a KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI.

A JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉG 
MEGHOSSZABBÍTVA!
Tisztelt oktatási intézmények, vitaszakkörök, egyesületek! 

A pandémiás helyzetre és az új lehetőségre való tekintettel 2020. december 31.-ig még elfogadunk 
jelentkezéseket!  Jelentkezési szándékukat jelezzék a vita@baptistasegely.hu email címen lehet.  A 
vitaversenyek két korcsoportban párhuzamosan kerülnek megrendezésre, a középiskolai 
korosztályban, (16-19 év – 6 fős csapatok), és az egyetemi korosztályban (20-26 év- 3 fős csapatok). 

A verseny győztes csapata képviselheti hazánkat a brüsszeli döntőben, melynek tervezett időpontja: 
2021. októberében lesz. 

A módosított menetrend az alábbiak szerint változik:  
1. Háziverseny / első forduló tervezett időpontja: 2021. február közepe (magyarul). *a pandémiás 
helyzre való tekintettel online részvétellel.

2. Középdöntők tervezett időpontja: 2021. március vége (angolul). *a pandémiás helyzettől függően 
online vagy személyes részvétellel.
 
3. Döntő tervezett időpontja: 2021. április vége (angolul). *a pandémiás helyzettől függően online 
vagy személyes részvétellel.

 Az egyes fordulók konkrét témakörei 30 nappal a versenyeket kerülnek kihirdetésre a Baptista Szere-
tetszolgálat weboldalán és facebook oldalán.

A szervezők/ bírák felkészítése a Vitaverseny szabályrendszerének ismertetésére, különös tekintettel 
az on-line módon történő levezetésére várhatóan 2021. január elején, a téli szünetet követően on-line 
formában kerül sor, de ezen túl minden érintett intézménnyel egy személyes találkozóra is sort kerítünk 
majd január hónap folyamán.
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TANÁROK FIGYELEM!
Az eddig jelentkezett intézményekből és azon kívül is várunk angolul jól beszélő, a téma iránt nyitott, 
esetleg vitaversenyek lebonyolításában/ bíráskodásban jártas tanárok jelentkezését a vitaversenyeken 
való bírói szerep betöltésére. A segítő tanárokkal szerződést kötünk és befektetett munkát, energiát 
kompenzáljuk/megtérítjük. 

ÉLMÉNY ÉS AJÁNDÉK MINDEN 
RÉSZTVEVŐ DIÁKNAK!
Itt a lehetőség arra, hogy hallassátok a hangotokat, amely elér egészen Brüsszelig, sőt még azon is túl!  
Itt a lehetőség arra, hogy kifejtsétek az álláspontotokat egy globális problémáról a klímaváltozásról!  
Ragadd meg az alkalmat, légy részese egy összeurópai kezdeményezésnek, nincs mit vesztened, sőt!

Minden résztvevő (tanár és diák)  kap egy 
részvételt elismerő oklevelet, amely valljuk 
be bármelyik CV-ben jól mutat majd.

Minden résztvevő (tanár / diák) ajándékba 
kap egy újrahasznosított tolltartót, ami 
valljuk be egy „COOL” cucc! 

Megismerhetsz egy új módszert a VITA 
/VITÁZÁS kultúráját, amit a későbbiekben 
az élet számos területén tudsz majd kama-
toztatni. 

JELENTKEZZ MOST!
A JELENTKEZÉS NYITVA ÁLL 2020. DECEMBER 31.-IG  A VITA@BAPTISTASEGELY.HU


