SAJÓ KÁROLY KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETVÉDELMI CSAPATVERSENY
2014/2015 TANÉV
A verseny megnevezése: Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
A verseny pedagógiai célja: több műveltségterületet átfogó komplex programként a Nemzeti alaptanterv
I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok/Fenntarthatóság, környezettudatosság kiemelt területhez illeszkedve,
a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseinek megvalósítását segíti elő.
A verseny átfogó célja:
Hazai és határon átnyúló szakmai együttműködéssel a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű tanulóinak
természettudományos tehetséggondozása és –fejlesztése.
A verseny lehetőséget biztosít a versenyzők tudásának felmérésére és a megmérettetésre, motiválja
a tanulókat további ismeretek megszerzésére, a természettudományos pályaválasztásra
A verseny céljai:
A felelős, fenntartható fejlődés iránt elkötelezett rendszerszemléletű generáció nevelése
Komplex ökológiai szemlélet kialakítása.
Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése
A Kárpát-medencei helyi erőforrások, értékek megőrzése
Hazai és határon túli szakmai szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, hálózatépítés
A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése
A verseny kategóriái, évfolyamok:
A verseny célcsoportja
7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence valamennyi magyar tanítási nyelvű iskolájából.
Iskolaszintek: általános iskolák, gimnáziumok.
Csapatokat delegálhatnak iskolákkal együttműködve civil és egyházi szervezetek is.
A verseny kategóriái:
Mindhárom fordulóban - iskolai, területi, országos - háromfős csapatok versenyeznek.
A csapatok összetétele: 7-8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy vegyes összeállítással.
A verseny jellege, részei: a verseny írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladatokat egyaránt tartalmaz.
A verseny fordulói
A verseny háromfordulós: iskolai, területi/fővárosi/regionális és országos döntőből áll.
Iskolai forduló:
2015. január 21. szerda
Területi elődöntők lebonyolításának határideje:
2015. április 01 - április 24. között
Kárpát-medencei döntő
2015. június 04-05. csütörtök-péntek
A nevezés módja: a nevezési lapok határidőre történő beküldésével történik.
Iskolai forduló: a résztvevő iskolák jelentkezésüket a megadott határidőig – 2014.november 30– ig
küldjék el a sajovajdasag@gmail.com címre.
Az iskolai csapatok jelentkezése az iskolák szaktanárainál vagy az iskolákkal együttműködő civil szervezetek, egyházi
szervezetek vezetőinél történik.
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Nevezési határidők:
Iskolai forduló: 2014. november 30.
Területi elődöntő: 2015. január 30.
Kárpát-medencei döntő: 2015. április 30.
Nevezési lapok elérhetők: www.korisnonprofit.hu és a meghirdető szervezetek honlapjain
Területi központok a www.korisnonprofit.hu oldalon
Továbbjutás a területi elődöntőkbe
A megoldott iskolai feladatlapok alapján iskolánként a legtöbb pontot elért csapat jut a területi elődöntőbe.
A továbbjutó csapat jelentkezési lapját 2015. január 30-ig kérjük a hazai és a határon túli területi központoknak
elküldeni.
A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje: a megadott e-mail címen, febr.10-ig.
Továbbjutás a Kárpát-medencei döntőbe
Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális létszáma:
A területi elődöntő első két, legtöbb pontot, legjobb eredményt elért csapata továbbjut a Kárpát-medencei döntőbe.
Az értesítés a helyszínen, a területi elődöntőt követő eredményhirdetéskor történik
Minden magyarországi régióból valamint a fővárosból 2 csapat, minden határon túli régióból 2 csapat,
összesen 24 csapat.
A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak:
A versenyen nevezési díj nincs.
A Kárpát-medencei döntőn részvételi díjat/költség-hozzájárulást kell fizetni csapatonként.
Ezek díja 2015-ben: Kárpát-medencei döntő:22.000.-Ft/csapat
A részvételi díjak befizetési határideje:
Kárpát-medencei döntő: 2015. április 30.
A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság
Ismeretanyaga: Ember és természet, Földünk – környezetünk műveltségi terület
Általános iskolai földrajzi, biológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi, környezet-egészségvédelmi ismeretek.
Jellemzően a NAT Ember és természet, Földünk-környezetünk műveltségterület: 7-8. o. földrajz tankönyvek
TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga. 2014/3. 4. 5. 6. számból – alapinformációk.
Erdészeti ismeretek a megadott segédanyagból.
A fordulók feladatainak rövid ismertetése:
Iskolai forduló/- írásbeli: a csapatok központi feladatsort oldanak meg.
Területi elődöntő: írásbeli, szóbeli, gyakorlati
Írásbeli: a csapatok központi feladatsort oldanak meg.
Felkészülési anyag az iskolai fordulónál megadottak szerint.
Szóbeli: Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval.
Témája választható:
a. A lakóhely vagy környékének természeti értékei.
Azok felkutatása, bemutatása, javaslat védelem alá helyezésre.
b. A lakóhely vagy környékének környezeti problémái.
Azok okai, következményei, megoldási javaslatok. (pl. hulladék, légszennyezés, talajszennyezés, vízszennyezés,
zajszennyezés, stb.) klímatudatosság, energiatakarékosság.
c. Környezet-egészségügy.
Egészségvédelem (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidő, tudatos fogyasztás,
anyagtakarékosság, reklámok, média stb.)
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Plakát/poszter: A/2 méret, tetszőleges technika.
Kérjük a megadott méret betartását.
Kérjük, hogy a plakát hátulján legyen feltüntetve az iskola neve, címe, és a csapattagok neve.
Témája: A fa, mint megújuló nyersanyag
A döntő feladatai: írásbeli, szóbeli, gyakorlati
Írásbeli: a csapatok központi feladatsort oldanak meg.
A verseny anyaga: a területi elődöntővel megegyezően
 TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga. 2014/3. 4. 5. 6. - 2015/1.2. számig.
Szóbeli: A területi elődöntővel megegyezően.
Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval.
Terepgyakorlat
Részvételi szabály:
Ha a versenyző csapat a területi elődöntőn és az országos fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra)
akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző csapat kizárólag abban a régióban
versenyezhet, ahol iskolába jár.
A verseny díjai:
A résztvevők oklevelet, emléklapot, serleget, könyvet, tárgyjutalmat, táborozást kapnak a támogatások,
felajánlások függvényében.
További különdíjakat a zsűri, a támogatók adhatnak.
A versenyrendező neve, címe, elérhetősége:
KŐRIS Nonprofit Kft., 9084 Győrság, Országút út 52.
info@korisnonprofit.hu, +36-20- 9415-365
A verseny meghirdetői:
KŐRIS Nonprofit Kft.
Győr Megyei Jogú Város
TermészetBÚVÁR Alapítvány
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága
Magyar Földrajzi Társaság
Kisalföld Erdőgazdaság Zrt.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
© Minden jog fenntartva!

Kapcsolat:
Bertalan Zsuzsanna
Lukács Zsolt
sajovajdasag@gmail.com
Tel: 021/479 06 40
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