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1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Olyan a Világ, amilyenné MI tesszük!”
A Nagy Terv Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, a Pannon GSM Zrt. támogatásával
pályázatot ír ki a Magyar Köztársaság területén működő középiskolák számára.
A pályázat célja:
A támogatott iskolák és a vonzáskörzetükben élő fiatalok környezettudatosságra nevelésének
támogatása a Nagy Terv díjnyertes módszereivel.
Pályázat tartalma:
Támogatásban részesülhetnek olyan, a pályázati célokkal összhangban lévő középiskolai
tanulókból álló (5-7 fős) csoportok, amelyek a térségükbe élő óvodások és kisiskolások
kortárs környezeti nevelését vállalják, és ehhez várnak Tőlünk segítséget a pályázaton
keresztül.
Beadási határidő:
A pályázatokat 2011. január 20. (vasárnap) éjfélig (24:00) várjuk e-mailban a
palyazat@nagyterv.hu e-mail címre.
A teljes pályázat és a letölthető pályázati mellékletek, kitöltési útmutatók a honlapunkról
érhetők el.: http://hu.greatplan.org/palyazat/palyazat-nagyterv-kozponta-valasra/
2. Rendezz Környezettudatos Ötletbörzét osztályodban, iskoládban vagy akár a közeli
könyvtárban vagy művelődésiházban!
Kerüljetek fel honlapunkra Ti is a legjobb ötletekkel!
Az ötletbörzékhez nincs másra szükséged, mint valakira aki moderálni tudja abeszélgetést és
az ötletgyűjtő ívre (mely letölthető a honlaunkról).
Több érdekes programmal is ötvözheted az ötletbörzét: A NagyTerv szinház az utcán
kisfilmjeivel, beszélgetés indítónak (YouTuberől vagy CDről)
Vagy szívesen rendelkezésetekre bocsájtjuk, elvisszük a jelmezeket, melyekben az egész
csoport kiprobálhatja, milyen városi fácskának vagy szemétkupacnak lenni és együtt
üzenhetünk a vársosi embereknek a környezetvédelemről.
A beszélgetések vezetésére minket is felkérhettek!
A program január 15ig tart.
Részletek: http://hu.greatplan.org/palyazat/kornyezettudatos-otletborzek/

2. Pályázati felhívás Gondolj „bele”- Tervezz „vele”
- meghosszabbított határidővelAz EVENTUS Üzleti Művészeti Középiskola Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium pályázatot hirdet,”Gondolj bele, tervezz vele” néven, kreatív,
tehetséges, 14-20 év közötti diákok számára. A pályázat lényege az újrahasznosítás, a
fogyasztói tömegkultúra melléktermékeként keletkezett hulladék észrevétele, és annak más
formában való használata, a különböző anyagok felismerése és megismerése. A kreativitás és
a tehetség találkozása, és annak kibontakozása. A keletkezett kommunális hulladékkal
foglakoznunk kell, fel kell rá hívnunk a figyelmet, és a fiatalokat rá kell vezetnünk azok
szelektív gyűjtésére, a későbbi újrafelhasználás megkönnyítése érdekében. Talán, ha a fiatalok
foglalkoznak a hulladékokkal, dolgoznak, terveznek vele, és egyáltalán; a feladat elkészítése
közben észreveszik, mennyi hulladék vesz minket körbe, akkor a későbbiekben nagyobb
gondot és figyelmet fordítanak annak szelektálására. A pályázat két kategóriája, az egy új
funkcióval ellátott tárgytervezés és kivitelezés, illetve az újrahasznosítás, kihívásokkal és új
ötletekkel teli feladat. Kérjük a kedves művésztanárokat, rajztanárokat, hogy buzdítsák
diákjaikat, hiszen nem csak értékes nyereményeket szerezhetnek, hanem, bevezetést nyernek
a „recycling art” stílusába is.
Gondolj „bele”- Tervezz „vele”
Pályázati kiírás:
1.- Készíts a környezetedben fellelhető bármilyen használati hulladékból, anyagból egy
újragondolt tárgyat. Fogj két vagy több már kidobott nem használt, vagy nem működő
használati eszközt, anyagot, ruházd fel új funkcióval, és találj ki számára egy új NEVET. A
használati eszköznek el kell térnie a felhasznált tárgyak funkcióitól.
Felhasználható anyagok: Bárminemű használati eszközök, hulladékok ( a kanáltól a
betonkeverőig), ragasztó, kötél, drót, festék, stb.
Beadás és formai követelmények: Az elkészült tárgyakat digitális formában, lefotózva is el
kell küldeni, (minimum 5 db fotó; 1. fotó: az elkészült eszköz magában, semleges háttér előtt,
2.-3.-4. fotó, az elkészült eszköz részletei, összeillesztési megoldásai, felületi megoldásai, 5.
fotó: az eszköz használat közben. ) A fotók színesek és jó minőségűek legyenek. A használati
tárggyal és a fotókkal együtt el kell küldeni a terveket is, valamint, egy legalább 1-2 oldalas
leírást az elkészült tárgyról, ami magába foglalja a munkafolyamatokat is. Méretbeli megkötés
nincs, a pályázatkiíró a szállítást és a postázást nem vállalja. A pályázó beleegyezik, hogy a
beküldött pályázati anyagát a pályázatkiíró felhasználja, honlapján és facebook-os oldalán
azokat közzé teszi, kiadványaiban és a médiában szerepelteti. Kategóriánként egy munka
adható be pályázónként. A postázás vagy szállítás alatt sérült munkákért a pályázatkiíró nem
tud felelősséget vállalni. A kiállítás ideje után a pályázónak kell gondoskodnia pályázati
anyagának az elszállításáért.
Pályázati kiírás:
2.- Készíts a környezetedben fellelhető hulladék anyagokból egy újrahasznosított
tárgyat. Ez a tárgy lehet ruha, ékszer, műalkotás, dísztárgy, lakberendezési eszköz, stb. Az
elkészítendő darabnak valamilyen korstílusba be kell illenie (például: barokk ruha,
szecessziós ékszer, kubista műalkotás, modern lakberendezési eszköz, stb.) Tervezd meg és
készítsd el, mindent felhasználhatsz, ami a kezed ügyébe kerül.

Felhasználható anyagok: Mindenfajta hulladék, (műanyagok, papír, fém, pamut, vászon, bőr,
fa, folyadékok, festék, ragasztó, kötél, zsinór, drót, stb.)
Beadás és formai követelmények: Az elkészült tárgyakat digitális formában, lefotózva is el
kell küldeni, (minimum 5 db fotó; 1. fotó: az elkészült eszköz magában, semleges háttér
előtt, 2.-3.-4. fotó, az elkészült eszköz részletei, összeillesztési megoldásai, felületi
megoldásai, 5. fotó: a tárgy milyenségétől függően , hozzá illő térben elhelyezve ) A fotók
színesek és jó minőségűek legyenek. Az újrahasznosított tárggyal és a fotókkal együtt el kell
küldeni a terveket is, valamint egy legalább 1-2 oldalas leírást az elkészült tárgyról, ami
magába foglalja a munkafolyamatokat is. Méretbeli megkötés nincs, a pályázatkiíró a
szállítást és a postázást nem vállalja. A pályázó beleegyezik, hogy a beküldött pályázati
anyagát a pályázatkiíró felhasználja, honlapján és facebook-os oldalán azokat közzé teszi,
kiadványaiban és a médiában szerepelteti. Kategóriánként egy munka adható be
pályázónként. A postázás vagy szállítás alatt sérült munkákért a pályázatkiíró nem tud
felelősséget vállalni. A kiállítás ideje után a pályázónak kell gondoskodnia pályázati
anyagának az elszállításáért.
A PÁLYÁZAT NYERTESE ÉRTÉKES TÁRGYJUTALOMBAN RÉSZESÜL. A 10
LEGSIKERESEBB ALKOTÓT ÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁRÁT EGY 4 NAPOS
WORKSHOP-RA LÁTJUK VENDÉTGÜL !
A pályamunkák beérkezési határideje - 2013 január 28.-a
Zsűrizés: 2013 február 4.
További információ kérhető:
Eventus Üzleti, Művészeti Szakképző Iskola,
Alapfokú Művészetoktatás Intézmény és Kollégium
Cím: 3300 Eger, Cifrakapu tér 24.
Tel./fax: 36/517-510
Web: www.eventus.hu,
Email: iskolatitkar@eventus.hu
3. Madarak és Fák Napja Országos Verseny 2013
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány a 2012/2013. tanévre meghirdeti a Madarak és
Fák Napja Országos Versenyt, melyre 10-14 éves tanulókból álló háromfős csapatok
jelentkezhetnek.
A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása azoknak a természet iránt érdeklődő 10-14
éves tanulóknak, akik tanórai, erdei-iskolai, szaktábori, madárgyűrűző, vonulás-kutató,
szakköri, természetjáró, madarász-suli programok során szerzett ismereteikről, terepi
tapasztalataikról és megfigyeléseikről közösségben csapatverseny formájában szeretnének
számot adni.
Jelentkezés és részvétel feltételei: A területi fordulóra háromfős általános iskolás csoportok
jelentkezhetnek az iskolájukhoz legközelebb eső területi versenyhelyszínen. A csapatnak
legalább két tagja legyen 6-8. évfolyamos tanuló, egy tanuló lehet fiatalabb.
A verseny tartalma: Az 5-6-7. évfolyam
környezetvédelmi, biológiai alapismeretek, ill. a
általános madár- és élőhely-védelem, Natura 2000
fája (házi berkenye), év madara (gyurgyalag),

tananyagához kapcsolódó természeti,
tanult növény és állatfajok ismerete,
ökológiai hálózat általános ismerete, év
Gólyaalakúak (12 faj), ártéri erdők.

Környezetvédelemi téma: Környezettudatos vízgazdálkodás; A vízgazdálkodás
természetvédelmi vonatkozásai. Terepi munkához szükséges eszközök és kellékek ismerete és
használata. Madárhang felismerés (1-25 faj a területi versenyen, 1-50 faj az országos döntőn).
Nevezés: iskolák, szakkörök, madarász-sulik háromfős csoportjainak jelentkezését várja a 20
területi központ.
Nevezési határidő: 2013. március 4. a területi központoknál.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/madarak-esfak-napja
4. XIII. Téli Madaraink
Természetismereti feladatmegoldó verseny
Verseny témája: hazánkra jellemző madarak, téli madaraink, madárvédelem, madarak
az
irodalomban, fontosabb hazai vizes élőhelyek, neves szakemberek.
Verseny célja: játékos, logikára épülő, gondolkodtató feladatok segítségével megismertetni a
gyerekekkel környezetünk legjellemzőbb madarait, téli madárvendégeinket, fontosabb hazai
vizes élőhelyeket. Felhívni a figyelmet a gyakorlati madárvédelem fontosságára, s beavatni
őket különböző madárvédelmi feladatokba.
A verseny résztvevői: A versenyt 3-8. osztályos diákok részére szervezzük, 3-4., 5-6., 7-8.
évfolyambontásban. A versenyre a fenti kategóriákon belül 4-4 fős csapatok jelentkezését
várjuk.
Verseny menete: A verseny 3 levelezős és egy szóbeli fordulóból áll. A verseny döntőjébe
kategóriánként a tíz legtöbb pontot gyűjtő csapatot hívjuk meg.
Határidők:
Jelentkezési határidő: 2012. december 20. /esetleg 2013. január 7./
• I. forduló visszaküldése: 2013. január 20-ig
• II. forduló visszaküldése: 2013. február 20-ig
• III. forduló visszaküldése: 2013. március 20-ig
• IV. szóbeli forduló Seregélyesen: 2013. április 22.
Jelentkezés: Jelentkezni elektronikus és postai úton lehet a mellékelt
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/xiii-teli-madaraink
jelentkezési lap kitöltésével.
Feladat visszaküldésének módjai:
• Elektronikus úton: a megoldó lapot kell a megadott e-mail címre visszaküldeni. A rajzos
feladatokat az utolsó, harmadik forduló után kell postai úton eljuttatni hozzánk.
• Postai visszaküldés esetén a borítékra rá kell írni:
◦ TÉLI MADARAINK
◦ Címzett: KISZI - Seregélyesi Közoktatási Központ, 8111 Seregélyes, Fő út 201.
• Faxon a rossz minőség miatt idén nem fogadunk el feladatmegoldásokat!
Szeretettel várjuk a lelkes madárbarát csapatok jelentkezését!
Seregélyes, 2012. december 12.
Sajtos József
tagintézmény vezető
KISZI – Seregélyesi Közoktatási Központ

Ferencz Klára
civil szervező
Pelikán-ház Erdei Iskola

5. BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
A verseny meghirdetője
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
A verseny célja
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati
eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése.
Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai
tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az
információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése,
értékelése.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók
A jelentkezés és a részvétel feltételei
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely
magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.
A diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és nagyothalló tanulók számára biztosítjuk a + 50%-os
felkészülési időt és a feladat felolvastatásának lehetőségét.
A versenyen való részvétel kizáró okai
Nem vehet részt a verseny fővárosi/megyei fordulóján az, aki írásban korábban nem nevezett
és az, aki a nevezési díjat nem fizette meg. Továbbá az sem, akinek felkészítő tanára a
versenybizottság tagja.
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom
„Sokszínű világ – a biodiverzitás az irodalomban, a művészetekben és a tudományban”
A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen
megadott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és
elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket,
monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.
A nevezés módja és határideje
A nevezés módját a megyei/fővárosi versenyszervezők határozzák meg. A megyei/fővárosi
szervezők elérhetőségei és a nevezési lap a verseny honlapjáról lesznek elérhetők.
A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2012. január 31.
Nevezési díj
A megyei fordulókat szervező pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján
nevezési, szervezési díjat szedhetnek. Az országos fordulóra nevezési díj nincs.
Fordulók
1. forduló: iskolai forduló

időpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg.
2. forduló: megyei/fővárosi forduló
helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg
írásbeli időpontja: 2013. március 4.
szóbeli időpontja: 2013. március 4. és március 7. között
3. forduló: országos forduló
időpontja: 2013. április 24-25.
helyszíne: Az erre külön kiírt pályázatot megnyerő iskolai könyvtár
A megyei/fővárosi fordulók írásbeli és szóbeli részből állnak. A megyei/fővárosi és az
országos fordulóra a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
A feladatsorok a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület
felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken
keresztül komplexen – a szóbeli fordulókon egy projektfeladaton keresztül – kell bemutatniuk
a tanulóknak információs műveltségüket.
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból
1. forduló:
A közoktatási intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés
jogát.
2. forduló:
Az országos döntőbe jutás feltétele az írásbeli és a szóbeli versenyeken az 1-8. helyezés,
továbbá feltétel még, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám
70%-ánál.
Az eredmények közzétételének módja
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján
(www.opkm.hu) és a szaksajtóban.
Díjazás
- A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
- A 9-15. helyezett tanulók, amennyiben elérték a 70%-os eredményt, oklevelet kapnak.
- Lehetőség van különdíj kiosztására is a zsűri javaslata alapján.
A szervezők elérhetősége
A verseny honlapja: http://www.opkm.hu
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező
Cím: 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
E-mail: bod@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-65
A verseny további feltételeiről tájékozódjon a versenyszabályzatból és a verseny honlapján
található információkból!
Budapest, 2012. december 15.

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
támogatásával készült.

