Pályamunkák bírálata és szóbeli bemutatásának értékelése a XXXV. OTDK Testnevelés- és
Sporttudományi Szekciójában
1. A pályamunka értékelése
A befogadást követően a pályamunka tagozati besorolást kap. A dolgozatot 2-2 független bíráló
értékeli. A bírálók egyben tagjai lesznek a pályamunka szóbeli bemutatását értékelő tagozati zsűrinek
is.
Az írásbeli bírálat során maximum 50 pont szerezhető, amelyen belül a következő bírálati szempontok
szerint kell pontozni: (1) bevezetés (0-5 p), (2) hipotézisek, célkitűzések (0-5 p), (3) módszertan (0-10
p), (4) eredmények/eredmények megbeszélése (0-15 p), (5) összefoglalás (0-5 p), (6) szakirodalom (05 p), (7) dolgozatszerkezet, stílus (0-5 p).
A dolgozat pontszámát a két bírálat pontszámának egészre kerekített átlaga adja.
A szervezőbizottság indokolt esetben (pl. ha a két bírálat pontszáma jelentősen, legalább 20 ponttal
eltér egymástól) harmadik bírálót kér fel. Ebben az esetben a három bírálati pontszámból a két
közelebbi érték átlaga adja az eredményt.
Amennyiben a két bírálati pontszámból számított átlag nem éri el a megszerezhető pontok 20%-át, a
dolgozat nem kerülhet bemutatásra. Ha a bírálat a konferenciát megelőző 10. napig nem készült el,
úgy ezen ok miatt a pályamunka nem zárható ki az OTDK-ról.
A dolgozatok pontszáma felkerül a tagozati ülésen használt értékelő lapra.
A pályamunka tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. sz. melléklete tartalmazza.
http://otdk.hu/media/uploads/35tesi1melleklet.pdf
2. A pályamunka bemutatásának (prezentáció) értékelése
A dolgozat bemutatása a konferencián szakmai szempontok szerint kialakított tagozati üléseken
történik. Az előadás során az előadónak kameráját bekapcsolva kell tartania és prezentációját meg kell
osztania a tagozat résztvevőivel az online platformon. A dolgozat bemutatására 10 perc áll a szerző(k)
rendelkezésére, amelyet vita követ. Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri
végzi. A zsűri valamennyi tagja az adott tagozat pályamunkáinak bírálói közül kerül ki. A zsűri a
zsűrielnökből és legalább 3 tagból (vagyis minimum 4 főből) áll.
Az előadás értékelésének szempontjai:
Az előadásra maximum 50 pont adható. Ezen belül:
- 15 pont az előadói stílusra (beleértve a figyelemfelkeltés színvonalát, az adat- és ismeretközlés
érthetőségét, a kommunikációs stílust, az artikulációt, a szemléltető eszközök használatát,
demonstrációt, a rendelkezésre álló idő betartását);
- 15 pont a vitakészségre és a szakmai kompetenciákra;
- 20 pont a kutatás bemutatására adható (súlyozottan figyelembe véve a bevezetés, célokhipotézisek, módszerek, eredmények, megbeszélés-konklúzió időarányosságát).
Az értékelés menete:
A tagozati ülés utolsó előadását követően a zsűritagok előadónként közlik javasolt pontszámukat a
zsűrielnökkel, aki értékelő lapon rögzíti azokat. A zsűrielnök is pontoz.
A pontszámítás során a javasolt pontszámok közül a legkisebb (xmin) és a legnagyobb értéket (xmax)
figyelmen kívül kell hagyni. A szóbeli előadás pontértékét a bentmaradó pontszámok egész számra
kerekített számtani középértéke adja.
3. Helyezések eldöntése
A helyezések eldöntésére szolgáló végső pontszámot a pályamunka írásbeli bírálati pontszáma és az
előadás pontszámának összege (max. 100 pont) adja. Azonos pontszám esetén a jobb helyezésről a
magasabb szóbeli pontszám dönt. A végső pontszámokat a zsűrielnök közli az ügyvezető titkárral.

