Beszámoló
A XVI. „Lehoczky János komplex környezeti emlékverseny a Kárpát-medencében”
nevű országos döntőről
Időpontja 2017.05.10-11.
Sikeresen zárult a Solton rendezett két napos országos döntő. Egy csoport (Vecsés)
kivételével megjelent a várt 21 tehetséges kisdiák.(7.évfolyam)
Az országos döntőt MATEHETSZ pályázat előzte meg, ( Csoportos tehetségsegítő
tevékenységek megvalósítása” néven), mely segítette több iskolai csoport felkészülését több
hónapon át (2017.03.28- 05.09.)
A felmenőrendszerben szerveződő 3 fordulós verseny egyik célja az intellektuális
képességek fejlesztése, mélyítése a természettudományos tárgyak (biológia - kémia földrajz) vonatkozásában.
MATEHETSZ
pályázatnak
köszönhetően
szakköri
keretben
segítettük
a
képességfejlesztésre épülő felkészülést.
Hangsúlyosak voltak a gyakorlatorientált feladatmegoldások plusz értékek (új ismeretek)
hozzáadásával.
Változatos módszereket alkalmaztunk, melyekkel segítettük az országos döntőn való
szereplést ( ökológiai órák számításokkal és vizsgálatok bemutatásával, melyek az élhetőbb
természetközeliséget célozták meg.
Prezentációk hogyanjára próbáltuk megtanítani a tehetséges diákokat.
Segédanyag
összeállításával segítettem az írásbeli megjelenítést a kivetítés kapcsán valamint a tartalom
bemutatását elvárásoknak megfelelően.
Terepgyakorlatokon is részt vettünk, ahol a fafelismerési gyakorlatot a Dunatáj Alapítvány
szakembere vezette.
Célunk volt a Natura 2000 területet élővilágának bemutatása a hartai Duna-part
vonatkozásában.
A külhoni két csoport is megérkezett az országos döntőre (Csantavér, Európai Tehetségpont
diákjai), akik részt vettek ezen a természetközeli gyakorlaton. Ugyanis Vajdaságban még
nem léteznek ilyen jellegű természetvédelmi területek.
Az országos döntő első napján (2017.május 10.)
Regisztráció zajlott a solti Vécsey Károly Könyvtárban, ahol rövid ünnepség keretében Solt
Város polgármestere Kalmár Pál köszöntötte az érkező csoportokat.
Minden csoport emlékszalagot kötött a Honfoglalás emlékére állított kopjafára.
A Vécsey Kúria (ma könyvtár) bemutatását ebéd követte a Vécsey Károly Általános Iskola
ebédlőjében.
13 órakor lezajlott az írásbeli ahol a csoportok feldolgozták a feladatlapokat.

1

Módosítanunk kellett a döntő első napi programját terepgyakorlat vonatkozásában, ugyanis
az időjárás nem tette lehetővé a megvalósítást.. Ezért a Dunaújvárosi Papírgyár
Papírmúzeumába látogattunk el, mely rendkívüli értékeket mutat be az ázsiai fafeldolgozáspapírelőállítás vonatkozásában a múlt és jelen összehasonlításával.
Az ázsiai papír kreatív felhasználása rendkívül figyelemfelkeltő volt tehetséges diákjaink
számára. Foglalkozáson is részt vettek, ahol fejlesztő feladatokat oldottak meg.
Természetesen a hazai papírgyártás fejlődését is megtapasztaltuk.
A késő délutáni órákban kemencés vacsorával várt az egyesület erdei iskolája.
A külhoni és a hazai csoportok 22 fővel színvonalas apartmanban töltötték az éjszakát, ahol
volt lehetőség a másnapi felkészülésre is.
Az országos döntő 2.napján (2017.május 11.)
Reggel 8,30 órakor zajlott az ünnepélyes nyitó, ugyanis erre az egy napra érkeztek a
zsűritagok.
A nyitót követően átvonultunk a szóbeli színhelyére, a Vécsey Károly Könyvtárba, ahol
forgószínpadszerűen zajló országos döntőn 8 zsűritag értékelte a tehetséges kisdiákok
tudását az elvárásoknak megfelelően.
Az értékelés szerint az előzetes felkészítés ellenére bizonyos feladatok esetében szebb
eredményeket vártunk.
Meglátásunk szerint a közeli iskolák versenyző diákjai és a felkészítő kollegák inkább a
MATEHETSZ pályázat szakköri óráira támaszkodtak az otthoni felkészülés rovására.
Ugyanis kollegáink időhiányra hivatkoztak. Lehetséges ez az indok is, ugyanis a döntőt
éveken át június elején bonyolítottuk. Azonban az iskolai programok, mérések
kényszerítettek bennünket a korábbi időpont kijelölésére.
Elemzések feladattípusként:
Az írásbeli feladatainak megoldása javuló tendenciát mutat.
Szép eredményeket értünk el a „Fajleírás”(86%) és az „Ártéri fafajok felismerése” terepen
(90%). Sikeresnek értékelhető az előzőnapi terepgyakorlat a hartai Duna-parton.
Az otthon készült feladatok (jegyzőkönyvek , fenntarthatósági tablók ) 83-84% -os
eredményeket produkáltak.
A szituációs játékok bemutatása a „Környezetünk ahol élünk” témában 76%. E feladat
megoldásához drámapedagógus kollega segítsége lenne célszerű.
Közepes szinten sikerült az „Ökológia”, vizsgálatok bemutatása és számításos feladatok
megoldása. A valamikori biológia órák munkáltatói tevékenységei hiányoznak, ugyanis
ezeket a feladatokat tanítási órán megoldották a diákok.
A Natura 2000 területek otthoni bemutatása (lakóhely közelében) kidolgozása felszínesen
alakult. Ugyanis a diákoknak kutató munkával fel kellett volna fedezni közelükben lévő ilyen
jellegű természetvédelmi területet. A legmagasabb megszerezhető pontszám 10 , melyből 8
pontot szerzett (Dunapataj, Solt, Mórahalom) iskolái. Az első két iskola részt vett
MATEHETSZ pályázat előkészítőjén.
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Általában szóbeli prezentációk zajlottak csoportszinten, remélhetőleg a 8.évfolyam szintjén
még sikeresebben szerepelnek majd a csoportok. Várjuk a kibontakozást.
Az ebédet követően átvonultunk Solt Város Dísztermébe, ahol Kovács Istvánné aljegyző
asszony köszöntötte a diákokat és a mentorokat.
A zsűri feladatonként értékelt, esetenként a hiányosságok javítására is utalt, de leginkább
dicséretek hangzottak el.
Dunapataj „fenntarthatósági tablója” kiemeltként szerepelt,
Csantavér 1. és 2..csapata ugyancsak a „Környezetünk ahol élünk „ témában és a
„Fajleírásban, - sikeresek voltak a prezentációk,
ugyancsak a solti csoport „Környezetünk ahol élünk” témában.
Mórahalom dicséretesen szerepelt az „Ökológia” témában.
Az egyesület elnöke, egyben a Dunamenti Tehetségsegítő Tanács titkára adta át a két
jutalomserleget (csantavéri és a mórahalmi csapatoknak), a könyvcsomagokat és az
emlékpólókat . Minden résztvevő jutalomkönyveket és emlékpólót vett át.
A Bajai Tankerületi Központ a két első helyezett csoportot és a felkészítő mentorokat
(Csatavér, Mórahalom iskolái) különdíjban részesítette, pendrájokat adományozott.
Köszönjük.
Köszönjük az NTP pályázat támogatását az országos döntő megvalósítására.
Anyagi gond lehet a következő döntőn, ugyanis felzárkóznak az új 7.osztályos tanulók a
8.évfolyam mellé, így a létszámunk megemelkedik 12-15 fővel.
Nem beszélve a Sajó verseny megszűnéséről, ugyanis emiatt a külhoniak érkezését is
várjuk.
Solt, 2017.május 20.

Kacziba Lajosné
versenyszervező tanár
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