
 
 

 

VERSENYFELADAT LEÍRÁSA: KREATÍV PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE ÉS ELŐADÁSA 

HATÁRIDŐ: 

 

február 13-ig - a prezentáció végleges formájának elektronikus formában történő 

eljuttatása technikai ellenőrzésre (utána még otthon van időtök a prezentáció 

begyakorlására) 

 

Formátum: A prezentációs programot szabadon megválaszthatjátok. Dönthettek a 

hagyományos Microsoft PowerPoint verziói mellett, de ettől eltérhettek (Pl. Prezi vagy 

egyéb kreatív megoldás) 

A versenymunkának alkalmasnak kell lennie a helyszínen történő levetítésre/előadásra, 

amelyre maximum 8 perc áll rendelkezésre. 

A prezentációt február 13-ig, 12 óráig elektronikus formában kell eljuttatni a 

szervezőknek. Vetítővásznat, kivetítőt, megfelelő hangosítást, internetkapcsolatot, 

léptető pálcát a szervezők biztosítanak. 

Tartalmi megkötések: 

Kreatív illusztrált szakmai prezentáció a versenykiírásnak megfelelő témakörben: 

„Hagyomány és modernitás, Sorsfordítók a 20. században” 

Az 1930-as évektől az 1950- es évekig a politikai jobbra tolódástól az 1956-os 

forradalomig, és az azt követő megtorlásig tartó időszak. 

Ezen belül a témaválasztás tetszőleges: portré, családtörténet, művészettörténet, 

hadtörténet, helytörténet, irodalomtörténet stb. Ajánlott az első versenyfordulóban 

(esszé) kiválasztott témát tovább fűzni, de el is lehet ettől térni. Szorgalmazzuk a helyi 

történetek és életutak felkutatását a versenykiírásnak megfelelően. A második feladat –

videó, vagy egyes részleteinek – tartalmi hozzákötése a prezentációhoz megengedett és 

előnyös. 

Kritériumok 

Legyen cím, ami híven tükrözi a tartalmat. A kivitelezésben számos lehetőség van: 

illusztrációs elemek, szövegszerkesztési, grafikai megoldások, megjelenítésre kerülő képi 

és/vagy videó megoldások kívánatosak. Előadói kellékek, eszközök felhasználására is van 

lehetőség, amelyek az illusztráció szolgálatában állnak, de korlátozottan, hiszen a tartalom 

és a kreativitás a lényeges. A három előadó személye, aktivitása szerves része a 

prezentációnak. 

Amennyiben a Prezi programot választjátok de előtte még nem használtátok ezt a 

programot, úgy ingyenesen regisztrálhattok a www.prezi.com oldalon. Válasszátok a Basic 

http://www.prezi.com/


 
 

 

alap verziót, amellyel gyönyörű prezentációkat tudtok készíteni és nyilvánosan megosztani 

másokkal (és folyamatosan online szerkeszthetitek- mi pedig csak egy linket kapunk 

tőletek nem pedig fájlküldést) 

 

Az értékelés szempontjai 

•    Kreatív, ötletes megoldások; 

•    Gondolatmenet, mondanivaló, érvelés, az előadók aktivitása; 

•    Felkészültség, tárgyi tudás, a felhasznált irodalom, szakmai részek korrekt 

beépítése; 

•    Arányos szerkezet, felépítés;  

•    Esztétikum, a szemléltetés minősége /pl. képfelbontás minősége/; 

•    A formai megoldás színvonala, összbenyomás; 

•    előadás módja, prezentációs készség;  

A rendelkezésre álló maximum 8 perc túllépése, a nem megfelelő szerkesztettség, 

áttekinthetőség, a tagoltság hiánya, a felhasznált irodalomra, forrásokra való utalás 

elmaradása, a három előadó aránytalan szereplése jelentősen levonhat a prezentáció 

összértékéből. 

Az elkészült munkákat a versenykiíró Esterházy Magánalapítvány saját tulajdonának tekinti 

és szabadon felhasználhatja (ez a Prezi esetében természetesen más, hiszen ott online 

megosztás van és látható mindenki számára) 

Versenymunka eljuttatása >> 

https://www.estori.hu/uploads/document/30/kozepdonto-feladatelkuldese-dress-code-5c3c801cb59a3.pdf

