
 

„Klímakalandos Újbuda 2021

 

Kedves újbudai Iskola! 

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége és Újbuda Önkormányzata 

szervezi meg a hagyományos Föld Napi menetleveles környezeti nevelési 

„Klímakalandos Újbuda” online vetélkedőn bármely újbudai felső tagozatos általános iskolás részt vehet 

jelentkezés után. A regisztráció 2021. március 

között bármikor kitöltheti (egyszer) és beküldheti

23:59 órakor lezárjuk. A zsűrizést követően

Az online diákvetélkedő témája 

A vetélkedő célja, hogy a résztvevő diákok

szerezzenek arról, hogy a környezetükre, Újbudára és mindennapjaikra hogyan hat az 

ehhez jól alkalmazkodni és környezet- és e

Jelentkezés feltételei, regisztráció 

A vetélkedőre újbudai felső tagozatos diákok j

számban jelentkezhetnek diákok, de egy diák csak egyszer

Jelentkezés: 2021. március 24. – április 20.

jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével. A

tanárnak e-mailen megerősítést küldünk. A

sikeres regisztrációt követően, március 24-

 

A vetélkedőn való részvétel térítésmentes

 

 

 

 

 

 

 

 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 
azonosító számú, 

„Energiafordulat – lakossági 
szemléletformáló kampány 

Újbudán” című projekt. 
 

A projekt az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya 

támogatásával valósul meg. 

 

2021” – online felső tagozatos Energia-körút 
felhívás 

és Újbuda Önkormányzata szakmai együttműködés

api menetleveles környezeti nevelési programot, online vetélkedő formában. A 

online vetélkedőn bármely újbudai felső tagozatos általános iskolás részt vehet 

egisztráció 2021. március 24-től lehetséges április 20-ig. A regisztrált diák 

és beküldheti az online feladatlapot. A feladatlapot és beküldést 

zsűrizést követően a vetélkedő eredményhirdetése újbudai (online v. élő) szervezésben 

hogy a résztvevő diákok egyénileg (szükség esetén tanári segítséggel) érdekes és hasznos 

arról, hogy a környezetükre, Újbudára és mindennapjaikra hogyan hat az éghajlatv

és energiatudatosabbá tenni életmódjukat, akár az iskolában, akár otthon.

diákok jelentkezését várjuk egyénileg (iskolánként 

ban jelentkezhetnek diákok, de egy diák csak egyszer). 

április 20. között a https://forms.gle/cyNANcWj6JzT8ENG6

A jelentkezés elfogadásáról minden jelentkező újbudai

ünk. A vetélkedő anyagát, azaz az online előadás + feladatlap

-től küldjük ki. 

őn való részvétel térítésmentes. 

körút diákvetélkedőre 

együttműködésben 2021 tavaszán online 

, online vetélkedő formában. A 

online vetélkedőn bármely újbudai felső tagozatos általános iskolás részt vehet az online 

diák március 24. és április 22. 

feladatlapot és beküldést 2022. április 22-én 

(online v. élő) szervezésben lesz. 

egyénileg (szükség esetén tanári segítséggel) érdekes és hasznos ismereteket 

éghajlatváltozás, hogyan tudnak 

tudatosabbá tenni életmódjukat, akár az iskolában, akár otthon. 

 és osztályonként tetszőleges 

https://forms.gle/cyNANcWj6JzT8ENG6 linken megadott online 

jelentkező újbudai diáknak és a beírt segítő 

előadás + feladatlap (redmenta) linket a 



 

Az online vetélkedő menete 

A vetélkedőt úgy alakítottuk ki, hogy azon a járvány miatt

az újbudai felső tagozatos diákok mindkét korcsoportban (5.

24-e és április 22-e Föld Napja között. 

A résztvevő diákok először az online előadást mint 

ismereteket, gyakorlati összefüggéseket 

egyénileg vagy tanári segítséggel dolgozzák fel. 

ahol az előadásra épülő kvízkérdések, játékos feladatok vannak

egyszer beküldeni a felületen (kb. 1-2 óra alatt kitölthető).

A vetélkedő ütemezése 

 

2021. március 24-április 20. Diákok jelentkezés

2021. március 24-től A jelentkezett diákok 

csomagot

2021. április 22. 23:59 óra A feladatlap 

2021. április 22-30. Újbuda –

2021. május-június  Eredményhirdetés

Értékelés, jutalom 

 

Az értékelést a Magyar Természetvédők Szövetsége és az 

redmenta felület automatikus kiértékelését 

ajándékcsomaggal (környezettudatos termékek

 

Az online vetélkedőről bővebb információ 

e-mailen kérhető (egyúttal kapcsolat a résztvevő tanár

A vetélkedőhöz jó munkát és sok sikert kívánunk!

 
 
 
 
 
 
 
KEHOP-5.4.1-16-2016-00828 

azonosító számú, 
„Energiafordulat – lakossági 
szemléletformáló kampány 

Újbudán” című projekt. 
 

A projekt az Európai Unió és 
Magyarország Kormánya 

támogatásával valósul meg. 

 

A vetélkedőt úgy alakítottuk ki, hogy azon a járvány miatti lezárásoktól/online iskolára átállástól/karanténtól 

két korcsoportban (5.-6. és 7.-8.) bárhol és bármikor 

először az online előadást mint háttéranyagot tanulmányozzák át. Az 5.-6. és 7.

 és érdekességeket tartalmazó előadást a diákok

ozzák fel. Ezt követően nyissák majd meg az online feladatlapot (redmenta felület), 

ahol az előadásra épülő kvízkérdések, játékos feladatok vannak. A feladatlapot egyszer lehet csak kitölteni

óra alatt kitölthető). 

elentkezése az https://forms.gle/cyNANcWj6JzT8ENG6

A jelentkezett diákok és segítő tanáruk e-mailen megkapják az előadás + feladatlap 

csomagot 

feladatlap online kitöltési és beküldési határideje 

– MTVSZ zsűrizés 

Eredményhirdetés – online (vagy ha a helyzet engedi, élőben

agyar Természetvédők Szövetsége és az Újbuda Önkormányzata szakértői és 

redmenta felület automatikus kiértékelését is ellenőrizve). A résztvevő diákokat online 

gal (környezettudatos termékek, játékok és kiadványok) jutalmazzuk. 

ővebb információ Dönsz-Kovács Teodóra, MTVSZ programfelelőstől

a résztvevő tanároknak, diákoknak). 

A vetélkedőhöz jó munkát és sok sikert kívánunk! 

/online iskolára átállástól/karanténtól függetlenül, 

bárhol és bármikor részt tudjanak venni március 

6. és 7.-8. osztályosoknak szóló 

ok otthon vagy az iskolában, 

az online feladatlapot (redmenta felület), 

lehet csak kitölteni diákonként, és 

https://forms.gle/cyNANcWj6JzT8ENG6 linken 

mailen megkapják az előadás + feladatlap 

vagy ha a helyzet engedi, élőben, szabadtéren) 

zakértői és környezeti nevelői végzik (a 

online oklevéllel, a legjobbakat 

programfelelőstől a vetelkedo@mtvsz.hu 


