
End Climate Change, Start Climate of Change
#ClimateOfChange 

Az Európai Unió
támogatásával

A kiadvány az Európai Unió támogatásával jött létre, 
annak tartalmáért kizárólag a GVC a felelős. Tartalma 
nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió nézeteit.

FELHÍVÁS
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS EGYETEMEK

VITAVERSENYÉRE
2020-2021 ISKOLA ÉV

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány vitaversenyt  hirdet meg olyan középfokú oktatási intéz-
mények, egyetemek, valamint fiatalokat tömörítő szervezetek részére, akik fogékonyak globális 
kérdések megvitatására. A nemzeti vitaverseny során minősített bírák előtt az egyes fordulókban 
két csapat folytat vitát (mellette, illetve ellene érvelve) megfelelő kutatási háttérrel, bizonyítékok-
kal megalapozott érveket felsorakoztatva.  

A nemzeti vitaversenyek témakörei főként a klímaváltozás hatásaihoz kapcsolódnak és az “End 
Climate Change, Start Climate of Change” röviden, #ClimateOfChange projekt keretében kerül-
nek meghirdetésre. Ez a nemzetközi projekt  az olasz WeWorld civilszervezet irányítása mellett 
13 európai uniós országból, 16 partner bevonásával (humanitárius és civilszervezetek, egyete-
mek, helyi önkormányzatok) valósul meg az Európai Bizottság (DEAR- Fejlesztés,Oktatás és 
Figyelem Felhívás program) támogatásával. 

A versenyen résztvevőknek globális problémákra kell keresniük a válaszokat, az érveket, illetve 
ellenérveket, így például az alábbi témákörökből: a környezetvédelem, az emberi jogok, az elfo-
gadás,  a megkülönböztetés, a részvételi jog, az elvándorlás. A témakörök kiválasztásához 
iránymutatást és segítséget nyújt majd a projekt elején elkészülő három kutatási tanulmány; a 
klímaváltozás, a fogyasztási szokásaink és azok lehetséges hatásai az elvándorlásra, illetve az 
előbbi témakörök kapcsán a projektben résztvevő 13 országban elvégzett közvéleménykutatási 
adatok. Tájékoztatásul elmondható, hogy a nemzeti és nemzetközi döntő témakörei is ezekre a 
területekre fognak fókuszálni. 

A vitasorozat mind a 13 EU-s országban egy előre meghatározott keretszabály szerint kerül 
megszervezésre és levezetésre, külön a 16-19 éves (6 fős csapat) és külön a 20-26 éves (3 fős 
csapat) korosztálynak. A projekt menetrendje szerint a helyi szintű házi versenyeket magyarul 
és/vagy angolul  2021. január és április között kell megrendezni az egyes intézményeknek. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a páneurópai  részvételi kiírás miatt a nemzeti döntőbe csak 
angol nyelven jól vitázni képes hallgatók juthatnak be és a brüsszeli döntőre történő ráhangoló-
dás végett a nemzeti döntő is angol nyelven kerül megrendezésre.  
A nemzeti döntő 2021 májusában a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány szervezésében kerül 
megrendezésre (angol nyelven) külön a 16-19 éves korosztály és külön a 19-26 éves korosztály 
részére, valamint akkor kerülnek kihirdetésre a győztes csapatok is. A győztesek részvételi jogot 
szereznek a páneurópai döntőn való részvételre, amely 2021 októberben kerül megrendezésre, 
Brüsszelben. 

A vitaversenyre 2020. július 31-ig várjuk közéfokú oktatási intézmények, egyetemek és 
ifjúsági szervezetek jelentkezését!  
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