Kedves Iskola!

A Közép-magyarországi Zöld Kör, a Zöld Kör és a Magyar Természetvédők Szövetsége „A mogyorós pele
nyomában” címmel, 3 fordulós természetvédelmi vetélkedőt hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar,
Békés és Csongrád megyei, valamint Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyei iskolák felső tagozatos
diákjaiból álló, 3 fős csapatai számára. A vetélkedő 2019. január 21-től 2019. június 30-ig tart.

A vetélkedő témája
A vetélkedő célja, hogy a résztvevő diákok megismerkedjenek a természetvédelem fontosságával, ismeretet
szerezzenek védett fajokról és gyakorlati feladatok megoldásával maguk is természetvédőkké váljanak.
A vetélkedő során a csapatokat változatos, kreatív feladatok várják: az első körben alapkérdéseket és
összefüggéseket keresnek, védett fajokkal és élőhelyekkel ismerkednek majd meg. A második körben a résztvevő
diákok az általuk feltárt kihívásokra csapatmunkában megoldásokat javasolnak, és eredményeiket egyedi módon be is
mutatják az iskolának, közösségüknek, majd közösen elkezdhetik annak megvalósítását. Így a diákok, a vetélkedő és
a vezető tanár segítségével maguk fedezik fel a téma összefüggéseit, feltérképezik környezetüket és aktív részesei
lesznek az általuk javasolt megoldások, változtatások megvalósításának és bemutatásának.

Jelentkezés feltételei, regisztráció
A vetélkedőre általános iskolák felső tagozatos diákjaiból álló 3 fős csapatok jelentkezését várjuk Szabolcs-SzatmárBereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád, valamint Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyékből (iskolánként
tetszőleges számú csapattal).
Jelentkezési határidő: 2019. január 21. 12 óra
A sikeres regisztráció feltétele a https://goo.gl/forms/MdSV8PQ8OKqLjMbJ2 linken megadott jelentkezési lap
hiánytalan kitöltése. A jelentkezés elfogadásáról minden csapatnak emailen megerősítést küldünk. Az első forduló
anyagát a sikeres regisztrációt követően, a jelentkezési határidő letelte után kapják meg a csapatok.
A vetélkedőn való részvétel térítésmentes.

A vetélkedő menete
A vetélkedő két elektronikus fordulóból, ill. egy személyes döntőből áll. Az első két forduló feladatlapjait a csapatok
elektronikus úton kapják meg. A két forduló során a legjobb eredményt elért 10 csapatot (csapatonként 3 diák és
kísérőtanáraik) személyes döntőre hívjuk. Az egyes fordulók megoldásait elektronikusan várjuk vissza a
termeszetvedelem@mtvsz.hu email címre. A beérkezett anyagokról a jelentkezéskor megadott csapat email címre
küldünk
visszajelzést.
A
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2019.
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http://www.mtvsz.hu/kornyezeti_neveles aloldalról is.

A vetélkedő várható ütemezése
2019. január 21. –

Jelentkezés határideje a https://goo.gl/forms/MdSV8PQ8OKqLjMbJ2 linken

2019. január 21. –

Az első forduló anyagának kiküldése a csapatok felé

2019. március 18. –

Az első forduló beérkezési határideje/ A második forduló kiküldése a csapatok felé

2019. április 30. –

A második forduló beérkezési határideje

2019. május 15. –

Elektronikus fordulók eredményeinek kihirdetése/ döntőbe került csapatok meghívása

2019. június –

Döntő a legjobb eredményt elért 10 csapatnak Debrecenben

Értékelés, jutalom
Az értékelést a Közép-magyarországi Zöld Kör, a Zöld Kör és a Magyar Természetvédők Szövetsége szakértői és
környezeti nevelői végzik. Az első két elektronikus forduló részeredményeit, valamint az összesített eredményét egy
alkalommal, 2019. május 15- én hirdetjük ki. Valamennyi résztvevő csapat elismerő oklevélben részesül. A 2 forduló
összesített pontjai alapján a legjobb eredményt elért 10 csapatot (csapatonként 3 diák + kísérőtanár) személyes
döntőre hívjuk meg, ahol minden csapatot oklevéllel és értékes ajándékcsomaggal (környezettudatos termékek és
kiadványok) jutalmazunk. A döntő helyszíne Debrecenben lesz. A vetélkedő fődíjaként a döntő első három helyezett
csapata az osztálya számára ökotúrát nyer az alábbiak szerint*:
I. helyezett: 2 napos ökotúra
II. helyezett: 1 napos ökotúra
III. helyezett: Fél napos ökotúra
A vetélkedő eredményét, valamint a csapatok által készített legjobb bemutató anyagokat a Közép-magyarországi
Zöld Kör, a Zöld Kör és a Magyar Természetvédők Szövetsége online felületein is közzétesszük, országosan
népszerűsítjük.
Jelen vetélkedőről bővebb információ Kis Klára Zsófia programfelelőstől a termeszetvedelem@mtvsz.hu email
címen vagy telefonon a 06 1/216-7297-es irodai számon kérhető.

A vetélkedőhöz jó munkát és sok sikert kívánunk!
* A nyertes (I-III. helyezett) csapatok az előre megadott helyszínen a szervezővel egyeztetve választhatják ki az ökotúra időpontját.
2 napos ökotúra: A nyeremény fedezi a 2 napos (1 éjszakás) ökotúra teljes ellátási költségeit (szállás, étkezés, program) 25 fő+2 kísérő számára.
1 napos ökotúra: A nyeremény fedezi az 1 napos ökotúra teljes ellátási költségeit (étkezés, program) 25 fő+2 kísérő számára.
Fél napos ökotúra: A nyeremény fedezi a fél napos osztálykirándulás ellátási költségeit (étkezés, program) 25 fő+2 kísérő számára.

