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1. Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny
A verseny célja:
•
Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás
•
Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése
•
Komplex ökológiai szemlélet kialakítása, elmélyítése, a fenntartható életmód és az
ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése
•
A környezet-, természet- és egészségvédelem, környezeti nevelés határok nélküli
érvényesülése
•
Szakmai szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, hálózatépítés
•
A magyar nyelvűség, a magyar nyelv ápolása, megőrzése
A verseny célcsoportja, a résztvevők köre:
13-14 éves, 7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence valamennyi magyar tanítási nyelvű
iskolájából. Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia.
A verseny meghirdetői:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
TermészetBÚVÁR Alapítvány, Budapest
Magyar Földrajzi Társaság, Budapest
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága
KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
A verseny kategóriái:
Mindhárom fordulóban - iskolai, megyei, (regionális) országos - háromfős csapatok
versenyeznek. A csapatok összetétele: 7-8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy
vegyes összeállítással.
A verseny lebonyolítása, fordulói:
Iskolai forduló
2011. január 18. kedd 14.00 óra
Megyei, fővárosi, határon túli regionális fordulók: 2011. április 15. péntek
Döntő 2011. június 2-3. (csütörtök-péntek)
I. Forduló - Iskolai forduló
Az iskolai forduló anyaga:

Általános iskolai földrajzi, biológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi, környezetegészségvédelmi ismeretek.
A felkészüléshez ajánljuk a Mozaik Kiadó tankönyveit, de természetesen más tankönyvek is
megfelelőek.
Az iskolák csapatai jelentkezhetnek szaktanáruknál vagy az iskola igazgatójánál. Iskolánként
több csapat is nevezhet az iskolai fordulóra.
Az
iskolai
fordulóra
jelentkezési
lap
letölthető
a
www.korisnonprofit.hu
www.foldrajzitarsasag.hu és www.termeszetbuvar.hu honlapokról.
Jelentkezés: 2010. december 10-ig e-mailben a következő címen:
Magyar Földrajzi Társaság Erőss Ágnes
agnes.eross@gmail.com
A feladatlapok kiküldése az iskoláknak:
2011. január 11.
A központi feladatlap megírásának időpontja:
2011. január 18. kedd 14.00 óra
A csapatonként megoldott feladatlapokat a feladatlaphoz mellékelt javítókulcs segítségével
kell javítani.
A kijavított feladatlapokat a legjobb eredményt elért csapat megjelölésével 2011. január 21-ig
kell postára adni a következő címre: Magyar Földrajzi Társaság, 1112 Budapest, Budaörsi út
45. Erőss Ágnes nevére (A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét is!)
Kérjük, hogy holtverseny esetén a megküldött pótfeladattal az iskolák döntsék el a továbbjutó
legjobb csapatot, ne küldjenek be azonos pontszámú feladatlapokat!
A megyei, (regionális) fővárosi fordulókra a legjobb teljesítményt nyújtó 12 iskola csapata
juthat be.
A továbbjutottak listája 2011. március 1-jétől olvasható a www.foldrajzitarsasag.hu és a
www.termeszetbuvar.hu honlapokon.
II. Forduló - Megyei, fővárosi, határon túli regionális döntők
Időpont:
2011. április 15. péntek
Helyszín: az adott megye, főváros, határon túli régiók bázisiskolái
Írásbeli:
Általános iskolai földrajzi, biológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi, környezetegészségvédelmi ismeretek.
TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga a 2010./3. 2010/4. számokból.
A cikkekből a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthető ismeretek, információk az
elsődlegesek!
Szóbeli: kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval
Témája választható:
a.
A lakóhely vagy környékének természeti értékei. Azok felkutatása, bemutatása,
javaslat védelem alá helyezésre.
b.
A lakóhely vagy környékének környezeti problémái, azok okai, következményei,
megoldási javaslatok. (pl. hulladék, légszennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés,
zajszennyezés, stb.) klímatudatosság, energiatakarékosság.
c.
Környezet-egészségügy, egészségvédelem (táplálkozás, háztartás, munkahely,
közlekedés, szabadidő, tudatos fogyasztás, anyagtakarékosság, reklámok stb.)
Az előadások anyagát nyomtatott, lefűzött formában kérjük a zsűrinek leadni. A borítón
szerepeljen az előadás címe, az iskola, a csapattagok neve, évszám.

Poszter: A/2 méret, tetszőleges technika.
Téma: Talajszennyezés megelőzése, talajszennyezés és következményei.
A döntőbe jutott csapatok posztereit a döntőn kiállítjuk, és külön kategóriában díjazzuk!
Döntőbe jutás
A megyei, fővárosi, regionális fordulókból a legtöbb pontot elért csapat(ok) jutnak a döntőbe.
Határon túli magyar iskolák részvételi aránya a döntőn.
Szlovákia 2 csapat, Románia 2 csapat, Ukrajna 1 csapat, Szerbia 2 csapat, Horvátország 1
csapat, Szlovénia 1 csapat, Ausztria 1 csapat.
A döntőre a jelentkezési lapokat 2011. április 30-ig kell megküldeni a következő címre:
Hajbáné Csuta Ildikó, 9084 Győrság, Országút út 52.
Jelentkezési lap, szállás- és étkezésigénylő lap elérhető: www.korisnonprofit.hu oldalon.
A továbbjutó csapat a döntő programjáról részletes tájékoztatást kap.
III. Forduló - magyarországi döntő
Időpont:
2011. június 2-3. csütörtök-péntek.
Helyszín: Hotel Famulus 9027 Győr, Budai u. 4-6.
Feladatai:
Írásbeli:
Általános iskolai földrajzi, biológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi, környezetegészségvédelmi ismeretek.
TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga:
2010/5, 2010/6. és 2011/1 és 2011/2. számokból.
A cikkekből a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthető ismeretek, információk az
elsődlegesek!
Szóbeli: a megyei döntőre készített előadással azonos.
Terepgyakorlat: helyben kapott információk, ismeretek feldolgozása.
A terepgyakorlat feladatlapjához az előzetes felkészülési anyag is kapcsolódik.
Díjazás: oklevél, serleg, könyv- és tárgyjutalom, természetvédelmi tábor, kirándulás, a
felajánlások, támogatások függvényében
Különdíjak: a poszterek, a legjobb írásbeli megoldás, a legjobb kiselőadás, a
legeredményesebb határon túli magyar csapat kategóriákban a felajánlások, támogatások
függvényében.
A szervezők elérhetősége:
Hajbáné Csuta Ildikó, 20/9415-365, info@korisnonprofit.hu
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/sajo-karoly-karpat

2. Tisza-tavi Ki mit tud?
Magyarországon élve biztosan hallottatok már a Tisza-tóról, de vajon mit tudtok róla?
Ismeritek-e sok-sok arcát? Kiderítsük együtt?
Nevezz és játssz velünk!
Olyan 3 fős csapatoknak készítünk gondolkodtató, alkotásra és kutakodásra buzdító
feladatokat, akik ebben a tanévben 6. osztályosok. Ha megtaláltátok társaitokat és

választottatok egy jó csapatnevet, jelentkezzetek e-mailben 2010. szeptember 30-ig az alábbi
címen:
Sárosi Eleonóra
turisztikai és oktatási felügyelő
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
sarosie@hnp.hu
Adjátok meg a csapat és a tagok nevét, osztályát, iskolátok nevét, címét, felkészítő tanárotok
nevét, telefonszámát és e-mail címeteket!
A verseny 6 írásbeli fordulóból áll, a feladatokat december kivételével havonta kapjátok majd.
Az első feladatsort 2010 októberének első hetében küldjük, beküldési határidő a hónap vége
lesz. Az összesítésben legjobbnak bizonyuló 6 csapat kerül be a döntőbe, melyet 2010
májusában rendezünk meg a „Tisza-tó napja” rendezvénysorozat keretében Abádszalókon.
Iskolánként több csapat is nevezhet, de a döntőbe egy iskolából csak egy csapat juthat be.
A döntőbe jutott csapatok értékes ajándékokra számíthatnak, többek között Tisza-tavi és
hortobágyi kirándulásokra, szakkönyvekre, ajándéktárgyakra, és arra, hogy jobban fogják
ismerni ezt a csodálatos vízi világot!
Azok a csapatok, amelyek mind a 6 fordulót beküldik és az elérhető pontszámok 30%-át
megszerzik csapattagonként 1-1 db éves területi horgászengedélyt kapnak a Tisza-tóra a
Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Közhasznú Kft. felajánlásaként!
Várják jelentkezésedet a szervezők!
•
•
•
•
•
•

Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság
Közép-Tiszai Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Tisza-tavi Sporthorgász Nonprofit Közhasznú Kft.
Tisza-tó Fejlesztési Kft.
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

A vetélkedő a Tisza-tó Napja rendezvénysorozat része.
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/tisza-tavi-ki-mit-tud
3. Takarítsuk ki a Gellért- hegyet!
A Tiszta hegyek napját megelőző hétvégén ismét a Gellért-hegyen várják a környezetüket
szebbé-jobbá tenni akarókat. ESŐNAP NINCS! Szemét viszont van. Nagy eső esetén
korábban, 11.00-kor fejezik be az akciót.
Dátum: 2010. szeptember 19. vasárnap, 09:00
Helyszín: Budapest, Gellért-hegy
További infó: http://szelektiv.hu/hir.631.takaritsuk_ki_a_gellert-_hegyet
4. A Biodiverzitás Éve 2010 tiszteletére kiírt rajzpályázat eredményei

A Biodiverzitás Éve 2010 tiszteletére kiírt rajzpályázat eredményei:
Felső tagozat:
1. Honti Lívia (9 éves) Tápióbicske
2. Mészárosa Adrienn (13 éves) Tápióbicske
3. Nagy Máté (13 éves) Tápióbicske.
Középiskolás kategória:
1. Ferencz Kinga (17) Eger
2. Huszár Linda (17) Eger
3. Jernei Anett (15) Eger.
További résztvevők és részletek a www.gyurufu.hu oldalon a friss hírek között találhatók.
Meghosszabítottuk a jelentkezési határidőt az októberben Pécsett rendezendő
CarbonDetectives projektre. Várjuk az érdeklődő pedagógusok jelentkezését az 5 órás, 5
pontot jelentő képzésre.
Veronika Erdei Iskola, Gyűrűfű. E-mail: lovastanya@t-online.hu
Üdvözlettel: Fridrich Ágnes, Gyűrűfű.
5. Szén-dioxid Nyomozók nemzetközi projekt
Kedves Kollégák!
Újból felhívjuk a figyelmeteket a csatolt Szén-dioxid Nyomozók nemzetközi projektre. A
továbbképzésre való jelentkezési szándékotokat a mi email címünkre küldjétek, mert 15 fő
esetén Szegeden, vagy környékén pl. Algyőn tarthatnánk meg.
Várjuk a jelentkezéseteket!
Üdvözlettel: Iván Zsuzsanna
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/szen-dioxid-nyomozok-100921
6. Tiszta Jövő – A világ zöld oldala
Honlapajánló: http://tisztajovo.hu/
Filozófiánk
A kérdésre, miszerint van-e az emberiségnek célja, még nem született egyértelmű válasz.
Talán soha nem is fog.
Közelítsük meg a gondolatot egy másik oldalról: mi az, ami minket, a Földön élő több
milliárd embert összeköt?

A természet.
Fiatal, lendületes szervezet vagyunk. Célunk nem a világ megreformálása, átalakítása.
Naponta jelentkezünk aktuális, friss hírekkel, érdekességekkel a zöldenergia, a
környezetvédelem területéről.
Feladatunknak tekintjük, hogy felgyorsult, környezetromboló mindennapjainkban
elgondolkodtató, érdekes eseményeket, információkat ragadjunk ki és mutassunk be
olvasóinknak, amivel egy tisztább jövőkép rajzolódhat ki mindenki számára. Továbbá, hogy
hírek és érdekességek formájában megismertesse az Olvasót a világban zajló
környezettudatos eseményekkel.
A környezetvédelem egy igen összetett fogalom, és ennek megfelelően széles az egyes
rovatokban megjelenő írások témája is. Legyen szó a megújuló energiaforrások
ismertetéséről, egy zöld jellegű építészeti megoldásról, vagy egy újrahasznosított anyagokból
készített ruhadarabról, nálunk egyformán kiemelt szerepet élveznek.
Egy dolog – csak úgy, mint az emberiség esetében – minden írást összeköt: felhívni a
figyelmet, hogy mindannyian felelősek vagyunk a bolygóért, és a legapróbb tett is számít.
”… hogy alkalmazzuk a természet saját tevékenységét, a vizet, a szelet, hogy a maguk érzéki
létezésében valami egészen mást tegyenek, mint amit tenni akartak, hogy vak működésük
célszerűvé váljék, önmaga ellentétévé…”
G.W.F. Hegel
A Tiszta Jövő csapata
7. A Zöld Út Békavédelmi Egyesület ajánlata
A Zöld Út Békavédelmi Egyesület ingyen vállalja békákkal kapcsolatos előadások tartását
iskoláknak és minden érdeklődő közösségnek az egész ország területén, bármely korosztály
számára.
Az előadások szerkezeti felépítése a következő:
Rövid ismertető a békák kialakulásáról
A hazai fajok rövid ismertetése
A főbb veszélyek ismertetése
Az előadásba intenzíven bevonják a hallgatóságot, akik így aktívan közreműködőkké vállnak,
ezért szerencsés, ha egy tanóránál hosszabb időtartamú lehet az előadás.
A szervezők kérése, hogy mivel civil munkájuk mellett társadalmi elkötelezettségből tarják
előadásaikat, legalább két héttel a tervezett program előtt vegyék fel velük a kapcsolatot a 20 255-2579-es számon, vagy a bekavedelem@gmail.com e-mail címen Sámuel Zsuzsannával.
Az előadások teljesen ingyenesek, csak annyi a kérés, hogy projektort biztosítsanak.
8. Környezetpedagógiai Szakmai Műhely

A Gyulaj Zrt. októberben két alkalommal nem akkreditált pedagógus Környezetpedagógiai
Szakmai Műhelyt szervez. A képzés részletes programját és a jelentkezési lapot az alábbi
linken érheti el: http://www.gyulajzrt.hu/index.php?p=tartalom&id=145&almu=2&mu=0
Üdvözlettel:
Szegedi Viktória
Erdei iskola vezető
30/94 70 898
TURISZTIKAI ÉS TERMÉSZETISMERETI KÖZPONT
7184 Lengyel
Annafürdő 176.
www.gyulajzrt.hu
9. Dél-alföldi Régiós karácsonyi vásár
Az Algyői Általános Iskola és a Junior Achievement Magyarország (JAM) ebben az évben is
megszervezi a Dél-alföldi Régiós karácsonyi vásárt a JAM-es és az ökoiskolák diákjai
részére.
A vásár 2010. december 14-én délután lesz az Algyői Faluházban.
A résztvevők választhatnak, hogy saját termékeiket kínálják, vagy csak kilátogatnak a vásárra,
vagy rövid színpadi előadással készülnek. Az utóbbi választás esetén csak zenés, táncos
produkciókra számítunk az esemény jellege miatt. Egy diákvállalkozás 1 standot kap, aminek
berendezése a csoport feladata, és a szükséges kellékeket hozniuk kell.
A vásáron – hagyományaink szerint – a JAM munkatársai értékelik a diákvállalkozásokat.
A jelentkezési lapot 2010. október 10-ig várjuk:
e-mailben: hega5@freemail.hu
vagy faxon: 62/517-192
vagy az Algyői Általános Iskola, 6750 Algyő, Kastélykert u. 59. címen.
A felmerülő kérdésekre választ ad Hegyi Gabriella szervező, a 06/30/ 336 98 50-es vagy az
iskolai 62/517 192-es telefonszámon.
A diákvállalkozások regisztrálása a JAM-nél történik: www.ejam.hu
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Gergely Orsolya
ügyvezető igazgató
Junior Achievement Magyarország
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek-100921

Iván Zsuzsanna
igazgató
Algyői Általános Iskola

