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1. Versenyfelhívás: „Volt rá energiánk. Lesz rá energiánk?”
A KEOP 6.1.0/B-2008-0022 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló „Első lépés a
fenntartható háztartások felé – regionális képzés és kampány” részeként 2010. május 28-án
programzáró vetélkedőt rendezünk általános- és középiskolás tanulók számára energia
témában „Volt rá energiánk. Lesz rá energiánk?” címmel.
A versenyen korcsoportonként egy-egy 4 fős csapat indulhat, a témában legelkötelezettebb
diákok.
I. Korcsoport: 1-4. évf. – évfolyamonként egy-egy tanuló;
II. Korcsoport: 5-8. évf. – évfolyamonként egy-egy tanuló;
III. Korcsoport: 9-10. évf. – évfolyamonként két-két tanuló.
A versenyhez előzetes feladatokat állítottunk össze, amelyek közül egyet választhatnak a
tanulók érdeklődésüknek, életkoruknak megfelelően. A diákok lakóhelyükön kutassák fel az
alábbi témákban általuk mintaértékűnek tartott ötleteket!
1. Önellátó, energiatakarékos megoldások;
2. Üzemi hulladék hasznosítása;
3. Régiségből új használati tárgy készítése.
Az észlelt problémákat, megoldási módokat, vagy jól bevált gyakorlatokat bármilyen módon
dokumentálhatják a tanulók: makett, fénykép, film, riport, esszé, stb. A kész produktumokat a
vetélkedő napján és helyszínén 2010. május 28-án reggel 9 óráig kell leadni. A pályamunkák
rövid (max. egy A/4-es méretű lap) leírását 2010. április 30-ig várjuk e-mailben vagy postán.
A zsűri értékelési szempontjai: problémalátás; kreatív, hatékony problémamegoldás;
ötletesség; esztétikus megjelenítés; munkaigény.
A részvétel ingyenes. A versenyben részt vevők díjazásban részesülnek.
A vetélkedő helyszíne az algyői Szabadidőközpont, a Téglás utca végén.
Kérem, hogy részvételi szándékukat 2010. január 29-ig jelezzék az alábbi e-mail címen:
ivanzs@freemail.hu

További információ:
- Iván Zsuzsanna 30/33 69 848 ivanzs@freemail.hu
Algyői Általános Iskola, 6750 Algyő, Kastélykert u. 59.
Telefon/fax: 62/517 192
- Hegyi Gabriella projektvezető 30/33 69 850
A felhívás és a jelentkezési lap letölthető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/versenyfelhivas
2. Meghívó az Algyői Általános Iskola Terepi Túráira
Az Algyői Általános Iskola – a KEOP 6.1.0/B–2008-0022 azonosítószámú pályázat keretein
belül terepi túrát szervez 2010. április 10-én, szombaton a Kiskunsági Nemzeti Park környező
területegységeire.
Találkozó: 2010. április 10. 8:00-kor az Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59.
számú épülete előtt.
Program: a két alternatív program, melyek közül az egyiken lehet részt venni, a Péteri-tó
Természetvédelmi Terület illetve Mórahalmi Nagyszéksós-tó látogatása. Megújuló
energiaforrások használatának bemutatása magángazdaságokban, tanyákon. Visszaérkezés:
kb. 14:00 órára Szegedre, illetve az Algyői Általános Iskolához.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/meghivo-100316
Az Algyői Általános Iskola – a KEOP 6.1.0/B–2008-0022 azonosítószámú pályázat keretein
belül üzemlátogatást szervez 2010. április 1-én a Regionális Hulladéklerakó Telep
Válogatóüzemébe.
Találkozó: 2010. április 1. 9:30-kor az Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59.
számú épülete előtt.
Program: üzemlátogatás 2 turnusban a sándorfalvi úti Válogatóüzemben. Kiegészítő
programként rövid madarász-túra a szegedi Fehér-tón (a két busz csapata egymást váltja az
üzemben és a madarász-túrán). Visszaérkezés: kb. 14:00 órára Szegedre, illetve az Algyői
Általános Iskolához.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/meghivo
3. Pályázati felhívás: MIÉRT LESZ JÓ GYEREKNEK LENNI 2020-ban?
A Gyermekmédia Egyesület és a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Hivatalával közösen fotóés rajzpályázatot hirdet

MIÉRT LESZ JÓ GYEREKNEK LENNI 2020-ban?
CÍMMEL.
Pályázni CSAK 3-6 fős, CSOPORTOS MUNKÁKKAL LEHET! Korosztály: 6-14 évesek.
A pályázati munkák lehetőleg rajz, festmény és fotó vegyes technikával készülhetnek. A/3-as
méretű munkákat várunk. Kérjük, hogy az együtt dolgozó csoportok mellékeljék
munkájukhoz egy darab A/4-es lapon a címet, a néhány soros magyarázó leírást, valamint az
alkotócsapat fantázianevét, iskolájának adatait, tagjainak nevét, életkorát, telefonos és e-mail
elérhetőségét, amennyiben volt, felkészítő tanár, pedagógus nevét és elérhetőségét is.
Értékeljük az egyedi ötleteket, az érdekes technikai megoldások bemutatását, a családok
jövőbeli szerepének megjelenítését, a környezetvédelem, a természet és a jövőbeli
lakókörnyezet fantáziadús ábrázolását.
Beküldési határidő: 2010. május 12.
Beküldési cím:
Jövő Nemzedékek Országgyűlési Bizottság Irodája,
Stratégiai és Tudományos Főosztály 1051 BUDAPEST, NÁDOR u. 22.
További részletek felől felvilágosítást ad: Alpár Vera 30/6837289
A legjobb munkák készítői értékes nyereményeket kapnak a 2010. május 30-i gyermeknapi
ünnepség díjátadó gáláján, valamint bekerülnek a legtehetségesebb Gyermekmédia
különdíjasok csapatába.
Forrás:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/b193c1211cbec8
c0c12576d20060fa25?OpenDocument&
4. Pályázati felhívás "A Föld napja"
Az idén április 22-én, 20. alkalommal ünnepeljük "A Föld napját" hazánkban.
Ezen a tavaszon plakátkészítő pályázatot hirdetünk.
Kérjük, hogy minden diák a hozzá legközelebb álló technikai megoldással alkosson egy
plakátot a Föld védelmével kapcsolatosan!
Általános nevezési feltételek:
- A pályázaton való részvétel feltételei: budapesti középiskolai kollégiumi tagság
- A pályamunkák mérete: maximum A/3
- Az alkalmazott technika szabadon választható. Lehet pl.: vízfesték, tempera, olajfesték,
filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, valamint vegyes technika is alkalmazható.
- A pályázónak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az alkotást kiállítsuk. El kell fogadnia, hogy
pályaműveket vissza nem küldünk.
Kérjük jól láthatóan feltüntetni az alkotás készítőjének nevét, a kollégiuma nevét és címét; a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét egyaránt. A küldemény megérkezését
visszajelezzük.

Díjazás:
A beérkező alkotásokat zsűri értékeli. A zsűri elnöke Delast Elena festőművész (tanárnő).
Az értékelés szempontjai: ötletesség, kivitelezési mód.
Az első három díjazottat meghívjuk a 2010. április 20-án tartandó Galéria-megnyitóra,
ahol könyvjutalomban és oklevélben részesül.
A pályázatok beküldési határideje:
2010. április 10. - a postabélyegző dátuma számít - vagy személyesen is behozható.
Beküldési cím:
Szily Kálmán Kollégium
1097 Budapest, Timót utca 3.
Kérjük, a borítékra írják rá, hogy „Föld napja” plakátpályázat!
További információ:
Mikó Magdolna tanárnő
A 06-1-505-43-05-ös telefonszámon vagy a mikomagdi@gmail.com e-mail címen ugyancsak
elérhető.
Az alkotások elkészítéséhez sok sikert kívánunk!
Budapest, 2010. március 10.

