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Pont Neked – Ifjúsági és kábítószer prevenciós szolgáltatások fejlesztése 
Székesfehérváron, 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. telefon: 22/504-202 

DISPUTÁZZ VELÜNK! 

A Sziti Szociális Egyesület, A Szabadművelődés Háza és a Zöld Alma Egészségfejlesztő 
Alapítvány a Pont Neked program keretében idén is meghirdeti Disputa versenyét a 
székesfehérvári középiskolások számára. A verseny keretében, a nyertes iskola 1 évig a vándor- 
kupa birtokosa lehet. Eddig a kupát három iskola tudhatta magáénak: 

• Árpád Szakképző Iskola  
• Belvárosi I. István Hunyadi Mátyás Szakközépiskola 
• Tóparti Gimnázium és Szakközépiskola 

MI IS AZ A DISPUTA? A disputa az angolszász nyelvterületről származó, vitakultúrát fejlesztő 
játék, amelynek versenyformája is létezik. 

MI LESZ A TÉMÁNK? Függőségek, drog, alkohol. 

MIÉRT AJÁNLJUK? Fejlődik a kommunikációs készséged, mely a felelésnél, majd az 
érettséginél, vizsgáknál jól jöhet. Megtanulhatod, hogy állításaidat hogyan támaszd alá, mely 
hitelessé tesz Téged egy kommunikációs helyzetben. Megtanulsz csapatban dolgozni, figyelni a 
másikra. Megismerhetsz a város többi iskolájából diákokat és jól érezheted magad, miközben 
hasznos információkat tudsz meg arról, hogy hogyan kerüld el a vásárlás során adódó csapdákat! 

Jelentkezni 2012. november 28-ig lehet! 

2012. november 29-én csütörtökön délután 15:00-tól részletes tájékoztató 
fórumot is tartunk a disputáról a Civil Központban (volt Technika Háza, 

Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.). 

MILYEN ELFOGLALTSÁGOT JELENT MINDEZ? A tájékoztató fórum után gyakorló 
vitákra adunk lehetőséget, hogy elsajátíthassa mindenki a technikát. A versenyen való részvételnek 
feltétele legalább két gyakorló vitán való részvétel. A gyakorló vitákra iskola időn kívül kerül sor, 
melyeknek időpontjait a tájékoztató fórumon közösen határozzuk meg. A gyakorló vitákat egy 
elődöntő és egy döntő követi, mely egész napos elfoglaltságot igényel. 

További információ www.facebook.com/kaptarpont -on kérhető munkatársainktól Farkas 
Edinától és Handa Edinától, de kérdésedet felteheted Rózsás Ildikónak a  

0630-950-1491 telefonszámon. 
Csapatoddal a farkas.edina@echomail.hu e-mailen jelentkezhettek az alábbi adatokkal: 

Iskola neve 
Csapat neve 
Csapat tagok neve és elérhetősége (3 fős csapatok jelentkezését várjuk) 
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  Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda 


