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Kedves Iskola!  

 

A nagysikerű „Túl a hulladékhegyen” vetélkedőnk alapján elkészítettük általános iskolák felső tagozatos 

diákjainak szóló háziversenyünket, melyet szeretnénk ingyenesen az iskolájuknak felajánlani.  

A háziverseny során a résztvevő diákok megismerhetik a hulladék megelőzés és hulladékgazdálkodás jelentőségét, 

a hulladék keletkezés, szelektív gyűjtés és újrahasználat összefüggéseit, felismerhetik saját felelősségüket. A 

játékos vetélkedő többféle képességet fejleszt; a kutatós, kreatív feladatok végére a csapatok átfogó képet kapnak a 

jelen környezeti problémákról, megoldásokat keresnek és felfedezik, hogy az ő hangjuk is számít!  

A vetélkedő sikeres végrehajtásához, úgymint meghirdetéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez elkészítettük 

segédanyagainkat, melyek segítségével valamennyi érdeklődő pedagógus, iskolai dolgozó sikeresen lebonyolíthatja 

iskolájában a háziversenyt! 

 

A háziverseny bemutatása 

A vetélkedő hét feladatból áll (egy induló és hat további feladatból), melyeket egymás után kell teljesíteniük a 3 fős 

csapatoknak. A vetélkedő meghirdetéséhez figyelemfelkeltő plakát sablont készítettünk, melyet az iskola 

szabadon használhat és melynek kifüggesztésével a háziverseny az iskolában meghirdethető (az iskola a 

jelentkezés határidejét maga határozza meg). A beérkezett jelentkezések után indítható a háziverseny. A hét 

feladatot egymás után kell teljesíteniük a csapatoknak. Minden feladathoz egy feladatlap és egy megoldólap 

tartozik. Javasoljuk, hogy a csapatok az adott feladathoz tartozó megoldólapot kapják kézbe, a feladatlapok pedig 

minden csapat számára jól látható helyre kerüljenek kifüggesztésre a beadási határidő megjelölésével (egy-egy 

feladat megvalósítására egy-két hetet javaslunk).  A feladatok javításához megoldókulcsot készítettünk, melynek 

használatával a megoldólapok könnyedén értékelhetők. A csapatok aktuális eredményeinek kifüggesztéséhez egy 

eredmény táblázat sablont, jutalmazásukhoz pedig egy oklevél sablont készítettük.  

 

A megvalósítás szereplői 

A háziverseny sikeres végrehajtására valamennyi tanár vagy iskolai dolgozó alkalmas, aki vállalja a vetélkedő 

meghirdetését, a feladatlapok kiosztását, a megoldólapok összegyűjtését és értékelését, valamint az eredmények 

kihirdetését. Segédanyagainknak köszönhetően sem szakismeretekre sem pedig különösebb informatikai vagy 

egyéb készségre nincs szükség. 

 

Ütemezés 

A verseny teljesítése és benne az egyes állomások teljesítése nincs időhöz kötve, iránymutatásnak feladatonként 

egy-két hét javasolt, amelyet az iskola egyedi igényeihez igazíthat. 

 

Háttéranyagok a verseny lebonyolításához 

A háziverseny sikeres lebonyolításához a megkapott háttéranyagok elegendők, amennyiben további ismereteket 

szereznének a témában, ahhoz ajánlásokat a megoldólapon adunk.  

 

Kérdés esetén bővebb információ Kis Klára programfelelőstől kérhető: Magyar Természetvédők Szövetsége;  

tel: 216-7297; e-mail: tulahegyen@mtvsz.hu 

 

A háziversenyhez jó felkészülést és sok sikert kívánunk! 
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