
 

 1 

SSAAJJÓÓ  KKÁÁRROOLLYY  KKÁÁRRPPÁÁTT--MMEEDDEENNCCEEII  

KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  CCSSAAPPAATTVVEERRSSEENNYY  

  
VERSENYKIÍRÁS 

- 2013 - 

  

 

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 célcsoportja, a résztvevők köre: 

7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence valamennyi magyar tanítási nyelvű iskolájából.  

 

Iskolaszintek: általános iskolák, gimnáziumok. 

 

A verseny meghirdetői: 

KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. 

Győr Megyei Jogú Város 

TermészetBÚVÁR Alapítvány 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 

Magyar Földrajzi Társaság  

 

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 lebonyolítása, fordulói: 

Iskolai forduló 2013. január 15. kedd    

Kárpát-medencei területi elődöntők: 2013. március 20-22. között 

Kárpát-medencei döntő Kárpát-medencei döntő:                                         2013. május 16-17. csütörtök-péntek 

 

 

            I. Forduló - Iskolai forduló  

             Az iskolai fordulóra iskolánként több csapat is nevezhet! Nevezési díj nincs. 

             A nevezés módja és határideje:  

Minden jelentkező iskola a kitöltött jelentkezési lapját 2012. november 10-ig   

e-mailben küldje el a következő címre: info@korisnonprofit.hu. 

A határon túli iskolák jelentkezésüket a saját területi központjuknak küldjék el! 

Területi központok a www.korisnonprofit.hu oldalon. 

Jelentkezési lap letölthető a www. korisnonprofit.hu, www.termeszetbuvar.hu oldalról. 

A központi feladatlap megírásának időpontja: 2013. január 15. kedd   

Az iskolai fordulóval kapcsolatos tájékoztatót és feladatlapot a jelentkezési lapon megadott érvényes e-mail címre 

küldjük.  

 

Az iskolai forduló anyaga: 

Központi téma: Környezet és fenntarthatóság  

Élő és élettelen környezeti tényezők. 

A környezeti rendszerek állapota, védelme, fenntarthatóság 

mailto:info@korisnonprofit.hu
http://www.korisnonprofit.hu/
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 Fogyasztási szokások változása; környezettudatosság, energiatakarékosság, hulladék-keletkezés, szelektív 

hulladékgyűjtés, öko-, biotermékek; tudatos vásárlói magatartás.  

 Védett hazai és nemzetközi természeti értékek példái.  

 A környezetszennyezés jellemző esetei és következményei (levegő-, víz-, talajszennyezés). 

 TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga. 2012/3. 4. 5. 6. számból - alapinformációk. 

            A cikkekből a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthető ismeretek, információk az elsődlegesek! 

Általános iskolai földrajzi, biológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi, környezet-egészségvédelmi ismeretek. 

Jellemzően a NAT Ember és természet, Földünk-környezetünk műveltségterület: 7-8. o. földrajz tankönyvek. 

           

Továbbjutás a területi elődöntőkbe 

A megoldott iskolai feladatlapok alapján iskolánként a legtöbb pontot elért csapat jut a területi elődöntőbe. 

A továbbjutó csapat jelentkezési lapját 2013. január 18-ig kérjük a hazai és a határon túli területi központoknak 

elküldeni. A területi elődöntőkbe 12 iskola csapata juthat az elért pontszámok alapján. Értesítés jan. 31-ig. 

Határon túli elődöntőknél ettől eltérés lehetséges.  

Területi központok a www.korisnonprofit.hu oldalon. 

 

 

II. Forduló – Területi elődöntők 

Időpont: 2013. március 20- 22. között. 

Helyszínek: a verseny területi központjai, bázisiskolái. 

 

Írásbeli: 

A verseny anyaga  
Központi téma: Környezet és fenntarthatóság  

 A környezetszennyezés jellemző esetei és következményei (levegő-, víz-, talajszennyezés) 

 Védett hazai és nemzetközi természeti értékek példái. 

 Tudatos vásárlói magatartás, tudatos fogyasztói szokások  

 2012 a Világörökség éve Magyarországon 

 TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga. 2012/3. 4. 5. 6. számból - alapinformációk.  

A cikkekből a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthető ismeretek, információk az elsődlegesek! 

Általános iskolai földrajzi, biológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi, környezet-egészségvédelmi ismeretek. 

             Jellemzően a NAT Ember és természet, Földünk-környezetünk műveltségterület.  7-8. o. földrajz tankönyvek. 

 

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.) 

 

Plakát/poszter: A/2 méret, tetszőleges technika. 

Kérjük a megadott méret betartását. 

             Témája: 2012 a Világörökség éve Magyarországon 

 

 

Díjazás: 

A területi elődöntő első két, legjobb eredményt elért csapata továbbjut a Kárpát-medencei döntőbe. 

A résztvevők oklevelet, emléklapot, könyvet, tárgyjutalmat kapnak a támogatások, felajánlások függvényében. 

http://www.korisnonprofit.hu/
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Külön kategória: 

A legjobb kiselőadás és a legkreatívabb plakát külön díjazásban is részesül.  

További különdíjakat a zsűri adhat a támogatások, felajánlások függvényében. 

Részvételi díj: 4.000.- Ft/csapat, melyet előre kell befizetni a szervező központoknak, legkésőbb 

2013.március 10-ig. 

A részvételi díj tartalmazza a szervezési, adminisztrációs költségeket és az ellátást. 

A határon túli elődöntők részvételi költségét a területi központok jelzik. 

 

 

Kárpát-medencei döntő 

Időpont: 2013. május 16-17. csütörtök-péntek. 

Helyszín: Győr, Hotel Famulus 
 

Részvételi szabályzat 

A döntőre az aláírt, lepecsételt  Jelentkezési,  valamint a Szállás- és étkezésigénylő lapokat legkésőbb  

2013. április 10-ig kell megküldeni e-mailben a következő címre: info@korisnonprofit.hu.  

Várható részvétel díj 4 főre, két napra: 20.000.-Ft/ (3 diák +1 fő felkészítő pedagógus) mely részben 

tartalmazza  a programköltségeket és az ellátást  (csütörtökön ebéd,vacsora, szállás, pénteken reggeli, ebéd). 

A részvételi díj  50%-os előlegét a megadott bankszámlaszámra kérjük előre befizetni 2013. április 30-ig. 

Nemzetközi számlaszám: HU92-58600300-11186621-00000000 

Jelentkezési lap, Szállás- és étkezésigénylő lap letölthető: www.korisnonprofit.hu oldalon. 

A szállás- és étkezésigénylést 2013.április 25-én lezárjuk, és ezt követően utólag nem fogadunk el módosításokat. 

A részvételről való esetleges lemondás végső határideje 2013.április 25.  

Ezt követően a lemondás 50%-os költségfizetési, kártérítési kötelezettséggel jár. 

Az alapellátáson túli szállás –, és étkezés önköltséges. 

 

A döntő feladatai 

Írásbeli: 

A verseny anyaga  

Központi téma: Környezet és fenntarthatóság  

 A környezetszennyezés jellemző esetei és következményei (levegő-, víz-, talajszennyezés) 

 Védett Kárpát-medencei és nemzetközi természeti értékek példái. 

 Tudatos vásárlói magatartás, tudatos fogyasztói szokások  

 2012 a Világörökség éve Magyarországon 

 A környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés 

 TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga. 2012/3. 4. 5. 6. számig.  

 TermészetBÚVÁR versenyre kijelölt cikkeinek anyaga. 2013/1.2. számig.  

Általános iskolai földrajzi, biológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi, környezet-egészségvédelmi ismeretek. 

Jellemzően a NAT Ember és természet, Földünk-környezetünk műveltségterület.7-8. o. földrajz tankönyvek. 

A területi elődöntővel megegyezően. 

 

Szóbeli:  
Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval. 

A területi elődöntővel megegyezően. 

 

Terepgyakorlat 

A terepgyakorlatot a Fertő-Hanság Nemzeti Park szervezi és bonyolítja le. 

Erre előre készülni nem kell, a helyben kapott ismeretek, információk alapján lesz a visszacsatolás. 

 

Plakát 

A területi elődöntőre készített plakátokat a döntő idején külön kategóriában kiállítjuk és díjazzuk! 

Internetes közönségszavazásra ismét lesz lehetőség! 

http://www.korisnonprofit.hu/
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A külön kategória a verseny alapértékelésbe nem számít bele, attól független. 

 

Díjazás:  

A résztvevők oklevelet, emléklapot, könyvet, tárgyjutalmat, táborozást kapnak a támogatások, felajánlások 

függvényében. 

További különdíjakat a zsűri, a támogatók adhatnak. 

 

Versenyeredmények közzététele 

A döntő eredménylistája, képanyaga elérhető lesz a www.korisnonprofit.hu, www.termeszetbuvar.hu oldalakon. 

 

A főszervező KŐRIS Nonprofit Kft. a benyújtott versenyfeladatok szerzői jogának megtartásával a kiállítási, 

felhasználási, publikálási, másolási/ sokszorosítási jogát fenntartja. 

 

A versennyel kapcsolatos minden dokumentáción kérjük feltüntetni: 

A verseny pontos neve 

A főszervező KŐRIS Nonprofit Kft. neve, logója, elérhetőségei. 

 

A szervezők elérhetősége: 

Hajbáné Csuta Ildikó, 20/9415-365, info@korisnonprofit.hu 

valamint a területi központok koordinátorai. 

 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 

© Minden jog fenntartva! 

 

http://www.korisnonprofit.hu/
mailto:info@korisnonprofit.hu

