Omlægning af de regionale mesterskaber i 2021 samt krav til elevernes videopræsentationer:

Videopræsentationer til de regionale mesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase 2021
I år er det besluttet at erstatte de regionale mesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase med
videopræsentationer. Det sker for at undgå at samle større grupper af elever på tværs af skoler i
regionerne.
Indledningsvis skal alle hhx- og htx-afdelinger på skolerne, helt som man plejer, udvælge, hvilket hold der
skal gå videre til de regionale mesterskaber. Disse hold skal være udpeget senest den 18. august 2021 og
kontaktinfo om holdene skal sendes til DEG
De hold, der er udpeget af den enkelte hhx- eller htx-afdeling, skal uploade en videopræsentation,
hvorefter to dommerhold (et for hhx og et for htx) vil bedømme og kåre de 10 finalisthold, der går videre til
finalen på Børsen i København den 29. september 2021.
Den indledende kåring finder sted ved en onlineevent den 3. september 2021.
Hvad skal deltagerne gøre?
Alle hold, der skal deltage i regionsmesterskaberne, skal senest den 23. august 2021 uploade en
videopræsentation af deres opgave og eventuelle produkt. Htx-eleverne skal også uploade deres htxrapporter. Link til upload af videoer vil fremgå på www.deg.dk

Krav til videopræsentation
Elevernes videopræsentation skal bestå af følgende:
- Videoen skal vare max 15 minutter
- Alle deltagere på holdet skal indledningsvis præsentere sig selv med navn og uddannelsesretning, og det
skal fremgå, hvilken skole og/eller afdeling gruppen kommer fra.
- Gruppen skal holde præsentationen så vidt muligt, som de ville have gjort ved en præsentation, hvor de
var fysisk til stede) fx kan man stå ved et højt cafébord – så dommerne kan se og høre alle deltagere
undervejs.
- Alle i gruppen skal bidrage til den mundtlige præsentation og skal være synlige undervejs på videoen.
- Når htx-eleverne præsenterer deres produkt, er det vigtigt, at man ser produkt og eventuelle detaljer
tydeligt på videoen.
Derudover vil der blive lagt vægt på følgende:
Bedømmelseskriterier ved DM i Teknologi og Erhvervscase
De succeskriterier, der anvendes ved DM i Teknologi og Erhvervscase, supplerer de
bedømmelseskriterier, der anvendes, når teknologi og erhvervscase indgår og bedømmes i
uddannelserne.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at en topplacering ved de regionale mesterskaber eller
ved finalen i DM i Teknologi og Erhvervscase ikke nødvendigvis vil afspejle sig i en helt tilsvarende
bedømmelse i uddannelsen.

Ved DM i Teknologi og Erhvervscase lægges der særlig vægt på elevernes innovative og analytiske
evner og deres talent.
Konkurrencedeltagerne vil derfor først og fremmest blive målt på den valgte strategi, og på idé,
originalitet, faglighed og kvalitet.
Det er ligeledes vigtigt, at idéen kan realiseres i forhold de krav, der stilles i samfundet om økonomisk
bæredygtighed og om miljømæssig ansvarlighed.
Desuden er det også vigtigt, hvordan idéen bliver formidlet. Der bliver derfor lagt vægt på
præsentationsteknik, og at gruppen fremstår som en samlet enhed.
Ved finalen den 29. september 2021 får eleverne mulighed for at stå ved en stand, og der vil standes
udseende også indgå i bedømmelsen

