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1. Az OFI ökoiskola hírei

Meddig lehet pályázni Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Címre (második értékelési
ütem)?
Határidő: 2016. szeptember 30. éjfél (postára adás)
A 2016. szeptember 30. után postára adott küldemények automatikusan a következő
naptári évre beadott Ökoiskola cím pályázataként kerülnek nyilvántartásba.

A pályázat leadásának módja:
A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetőek az alábbi linkekről:
Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

2. Kedvezményes erdei iskola a Nyugat-Mátrában (pályázat)

A rózsaszentmártoni székhelyű Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési
Egyesület, a Rózsa Erdei Iskola üzemeltetője, pályázatot hirdet „Menjünk együtt erdei
iskolába” címmel.
Pályázat célja: Lehetőséget biztosítani azoknak az osztályközösségeknek, akiknek a jelen
gazdasági helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége erdei iskola
program keretében a közösségi szerepvállalás és megélés gyakorlatára, tapasztalás útján
szerzett ismeretek elsajátítására, környezetünkkel történő toleráns együttélésének
megismerésére.
Pályázók köre: általános iskolai osztályközösségek

Támogatott erdei iskola időpontok:
5 nap / 4 éj
2017. április 24 – 28.
2017. május 2 – 6.
2017. május 8 – 12.
3 nap / 2 éj
2017. április 10 – 12.
2017. április 19 – 21.
2017. június 12 – 14.

A Gyermekláncfű Egyesület szervezésében megvalósuló erdei iskola program keretében

minden turnusban egy-egy osztályt fogadunk és támogatunk.
Támogatás mértéke: 5 nap/4 éj 10000 Ft/fő, összes támogatás 233.690 Ft/osztály
3 nap/2 éj 5000 Ft/fő, összes támogatás 117.450 Ft/osztály

Támogatott erdei iskola programterve:
5 nap/4 éj:
1. nap
de. érkezés Rózsaszentmártonba, Rózsa Vendégházban szállásfoglalás
du. kézműves foglalkozás: fazekasság
este éjszakai túra a közeli kiserdőben
2. nap
„A BÚZASZEMTŐL A KENYÉRIG” : Mindenki kap egy búzaszemet és útjára
indítjuk, s a búzaszemet elkísérjük azon az úton, amíg a Rózsa Pékségbe nem ér, és ott
megfigyeljük, hogyan készül a lisztből a kenyér, zsömle és az egyéb péksütemény. A
búzatábláig tartó sétánkon megszólítjuk az úton lakó füveket, fákat, állatokat s egy-egy
mesét, verset is elmondunk. Megtekintjük a búzatermesztéshez szükséges gépeket. A
kenyértésztából mi is készítünk lángost a Rózsa Vendégházban.
3. nap
„NYUGAT-MÁTRA ÉLŐVILÁGA”– növény- és állatismereti túra (Somlyó, Széleskő 5
km oda, 5 km vissza),
4. nap
„SZORGOS MUNKÁSOK BIROADALMA: Meglátogatjuk a szomszéd méhészetet és
megismerjük a méhek csodálatos világát. Visszaérkezve a Rózsa Vendégházba,
felhasználjuk a méhek ajándékát, a mézet és mézeskalácsot készítünk, kisütjük, díszítjük.
5. nap
Falujárárás – ismerkedés a település múltjával, jelenével (Lignitbányászati Emlékház,
Faluház, Rózsakert, Petőfi park), majd hazautazás

3 nap/2 éj:
1. nap
de. érkezés Rózsaszentmártonba, Rózsa Vendégházban szállásfoglalás
du. kézműves foglalkozás: fazekasság
este éjszakai túra a közeli kiserdőben
2. nap
„NYUGAT-MÁTRA ÉLŐVILÁGA”– növény és állatismereti túra (Somlyó, Széleskő 5
km oda, 5 km vissza)
3. nap
Falujárárás – ismerkedés a település múltjával, jelenével (Lignitbányászati Emlékház,
Faluház, Rózsakert, Petőfi park), majd hazautazás
Költségek:
Az egész hetes erdei iskola program megvalósításának kedvezményekkel csökkentett
költsége
5 nap/4 éj: 16.845 Ft/fő/turnus (szállás, étkezés, program)
3 nap/2 éj: 8.725 Ft/fő/turnus (szállás, étkezés, program)
A támogatásban részesülő osztálynak legalább 18 főnek lennie kell. A költségek 18 főre
kerültek kiszámításra, amennyiben eltérés jelentkezik a létszámban, úgy a többletlétszámra
is 16.845 Ft-ot (5 nap/4 éj), 8.725 Ft-ot (3 nap/2 éj) kell megtéríteni.
A kísérő pedagógusok (2 fő) a Gyermekláncfű Egyesület vendégei.

Erdei iskola helyszíne: Rózsa Vendégház, Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80.
A benyújtás módja: A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapokat küldjék el a
Gyermekláncfű Egyesület, 3033 Rózsaszentmárton, Kölcsey út 80. postacímre vagy a
tothistvan@gyermeklancfu.hu e-mail címre.
Benyújtási határidő: 2016. október 21.
A nyertes pályázókat 2016. október 31-ig e-mail-ben értesítjük.
További információ kérhető Tóth Istvántól, e-mail-ben tothistvan@gyermeklancfu.hu

vagy telefonon – 20/9685-79

3. Minecraft - okos város építő versenyt

Svédország Nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség és Magyarországon
működő vezető svéd vállalatok Minecraft - okos város építő versenyt hirdetnek 12-16
év közötti tanulók számára.

Feladat: A diákok építsenek egy olyan várost vagy városrészletet, mely fenntartható,
környezettudatos, egészséges, élhető és okos megoldásokat tartalmaz! Mutassák be, hogy
miért ”zöld” és fenntartható, vagy éppen ”smart” a város, amit építettek! A pályamunkákat
a Minecraft Creative módjában kell elkészíteni.
A játékra 2-3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Minden csapatban legalább egy lánynak
lennie kell és a tagoknak ugyanabba az iskolába vagy intézménybe kell járniuk! A
beküldött filmeket többek között Sirius, az ismert YouTuber fogja zsűrizni és a legjobb
három pályamunkát a csatornáján be is mutatja.
Értékes nyeremények: Lego Mindstorms a győztes csapat iskolájának, Logiscool
élményalapú kurzusok, Spotify előfizetés, Csodák Palotája bérlet, Csodák Palotája –
Szabaduló szoba, Evernote előfizetés
A jelentkezés határideje:
2016. október 16.
A pályázat elküldésének határideje:
2016. október 31.
Eredményhirdetés:
2016 november vége
További részletek a versenyről és jelentkezés a http://shsmartforum.hu/minecraft/
weboldalon.
A versenyről érdeklődni az Ungern@business-sweden.se email címen lehet.
A verseny szórólapja a http://shsmartforum.hu/20160922012503 oldalon tölthető le.

4. Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny, 2016/2017

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, elősegíti a Nemzeti Tehetség Program
céljainak megvalósítását.
A verseny átfogó célja: a természeti környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló
ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák, a földi
rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai
gondolkodás megalapozása.
Hazai és határon átnyúló szakmai együttműködéssel a természettudományos ismeretek
gazdagítása, tehetséggondozás.
A verseny szakmai céljai: a természet szeretete, tisztelete, benne önmagunk, egészségünk
megbecsülése.
A környezettudatos életmód kialakulásának megalapozása, az egészséges életmódra való
igény felébresztése.
A tanulók összefüggéseiben ismerjék a környezetet károsító folyamatokat, azok forrásait,
megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait is, törekedjenek ezek betartására, a
környezetbarát életmód elsajátítására.
A diákok ismerjék fel az egyéni és társadalmi felelősség szerepét, az összefogás erejét a
fenntartható jövő érdekében.
A Kárpát-medencei helyi erőforrások, értékek megőrzése.
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.
A verseny kategóriái:
Mindhárom fordulóban - iskolai, területi/fővárosi, országos -, háromfős csapatok
versenyeznek.

A csapatok összetétele: 7-8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy vegyes
összeállítással.
A verseny jellege, részei: a verseny írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból áll.
A nevezés módja: a nevezési lapok határidőre történő beküldésével történik.
Jelentkezés az iskolák szaktanárainál vagy az iskolákkal együttműködő civil szervezetek,
egyházi szervezetek vezetőinél. Egy iskolából több csapat is nevezhet.
A versenybe való nevezés határideje: 2016. november 30.
Nevezési cím: a jelentkezést az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni:
info@korisnonprofit.hu
Nevezési lapok elérhetők: www.korisnonprofit.hu és az együttműködő szervezetek
honlapjain.

A VERSENY FORDULÓI
A verseny háromfordulós: iskolai, területi/fővárosi elődöntőből és országos döntőből áll.
Iskolai fordulók határideje: 2017. január 09 - 27. között
Területi elődöntők határideje: 2017. március 01 – március 24. között
Kárpát-medencei döntő: 2017. május 17-18-19

Továbbjutás a területi elődöntőkbe
A megoldott és kijavított iskolai feladatlapok alapján iskolánként egy, a legtöbb pontot
elért csapat jut a területi/fővárosi elődöntőbe. A továbbjutó csapat jelentkezési lapját 2017.
február 10-ig kérjük a hazai és a határon túli területi központoknak elküldeni.
Területi központok listája: www.korisnonprofit.hu oldalon.
Nevezés határideje: 2017. február 10-ig.

Továbbjutás a Kárpát-medencei döntőbe
Minden hazai és határon túli régióból valamint a fővárosból továbbjut az első két, legtöbb
pontot, legjobb eredményt elért csapat, így az országos döntőben való részvételre 24 csapat

kap jogot.
Magyarország: a hét területi, valamint a fővárosi elődöntőből továbbjut területenként két
csapat, összesen: 16 csapat, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia 2-2 csapat.
Az értesítés a helyszínen, a területi elődöntőt követő eredményhirdetéskor történik.
Nevezés és a részvételi díj befizetésének határideje: 2017. április 30-ig.
Minden fordulóról részletes tájékoztatót küldünk a részvevőknek.
A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak:
Iskolai forduló: nevezési díj nincs.
Területi elődöntő részvételi díja: 2.600.- Ft/csapat, Magyarországon.
A részvételi díjat a területi szervező központoknak kell fizetni.
A határon túli elődöntők részvételi költségét a területi központok jelzik.
Kárpát-medencei döntő: a részvétel önköltséges.
A háromfős csapat és az egy fő kísérő tanár részvételi hozzájárulása a három napra:
26.000.-Ft, amely részben fedezi a szállás és étkezési költségeket.
A döntő részvételi díj befizetésének határideje: 2017. április 30.
A további költségekre a kiíró forrásokra, támogatásokra pályázik.
A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság
Ismeretanyaga: NAT Ember és természet, Földünk – környezetünk műveltségi terület.
Általános iskolai földrajzi, biológiai, környezet- és természetismereti anyag.
Jellemzően a NAT Ember és természet, Földünk-környezetünk műveltségterület: 7-8. o.
földrajz tankönyvek.
TermészetBúvár Magazin: „Világjáró”, Hazai tájakon, „Szomszédolás” rovatban
megjelent, a szerkesztőség által megjelölt cikkek. A cikkekből a tanulók életkorához
igazodó, a tananyaghoz köthető alapismeretek, információk az elsődlegesek!
Erdőkre vonatkozó alapismeretek.
Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: www.vadonleso.hu
Sajó Károly élete és munkássága. www.korisnonprofit.hu

A verseny feladatai: írásbeli, szóbeli, gyakorlati.

A VERSENY FORDULÓI
Iskolai forduló
A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság
Ismeretanyaga: Kontinensek: Afrika, Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek.
TermészetBúvár Magazin: „Világjáró” rovat cikkei 2016/3. 4. szám.
Az Év fája, madara, rovara 2016 Magyarország
Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2016
A megadott szakirodalomból az alapinformációk, képanyag ismerete.
Iskolai forduló feladata: írásbeli. A csapatok központi feladatsort oldanak meg.
Területi/fővárosi forduló
A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság
Ismeretanyaga: Kontinensek: Ázsia, Amerika.
TermészetBúvár Magazin cikkajánlatai 2016/3. 4. 5. 6. szám.
Az Év fája, madara, rovara 2017 Magyarország.
Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2017
Erdőkre vonatkozó ismeretek.
A megadott szakirodalomból az alapinformációk, képanyag ismerete.
Területi/fővárosi forduló feladatai: írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladat.
Írásbeli: központi feladatsor a megadott felkészülési anyagból
Szóbeli: Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval.
Válasszanak a tanulók egy hozzájuk közel álló témát, és készüljenek fel annak
bemutatására max. 10 percben. Ajánlott témák:
1.) A lakóhely vagy környékének természeti értékei.

2.) A lakóhely vagy környékének környezeti problémái.
3.) Környezet-egészségügy, egészségvédelem (táplálkozás, háztartás, munkahely,
közlekedés, szabadidő, tudatos fogyasztás, anyagtakarékosság, reklámok, média,
függőségek stb.)

Formai követelmény: Nyitó/címlap: A verseny neve, helyszíne, időpontja, előadás címe, a
település neve, iskola neve, címe, csapat tagjainak neve, felkészítő tanár neve.
Gyakorlati: Plakát készítése.
Témája: Természetes vizeink védelme. (vízgazdálkodás a fenntarthatóság jegyében,
fogyasztásmérséklés, szennyvízkezelés, gazdasági ösztönzők alkalmazása stb.)
Szakmai követelmények, tartalmi és formai szempontok:
Tartalmi elvárás:
Olyan műveket várunk, amelyek a megadott témára reflektálnak oly módon, hogy
felhívják a figyelmet az emberi tevékenység okozta globális illetve helyi problémákra,
annak hatásaira, következményeire, vagy kritikát fogalmaznak meg az ezt elősegítő
nemtörődöm, pazarló magatartással szemben, javaslatot tesznek a megelőzésre, a bajok
kezelésére.
Technikai szempontok:
A készülő pályamunkák megvalósítása csak hagyományos grafikai vagy festészeti
eljárásokkal, eszközökkel történhet!
Javasolt technikai eljárások:
· papír montázsok, nyomatok, metszetek,
· ceruza, tus, marker felhasználásával készült grafikák
· zsírkréta, akvarell vagy tempera munkák.

A pályázati munkák a kívánt méret megtartásával, esztétikai szempontból igényes,
kiállításra kész formában kerüljenek beadásra.
Méret: A/2 méret. Kérjük a megadott méret betartását!
Kérjük, hogy a plakát hátulján legyen feltüntetve az iskola neve, címe, és a csapattagok,
felkészítő tanár neve.

Kárpát-medencei döntő:
A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság
Ismeretanyaga: Kontinensek földrajza, továbbá Európa, Kárpát-medence.
Globális környezeti, fenntarthatósági problémák: lég-, víz-, talajszennyezés, klímaváltozás.
TermészetBúvár Magazin cikkajánlatai 2016/3. 4. 5. 6.- 2017/ 1.2. szám.
Az Év fája, madara, rovara 2017 Magyarország.
Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2017.
Erdőkre vonatkozó ismeretek.
Sajó Károly élete és munkássága. www.korisnonprofit.hu
A megadott szakirodalomból az alapinformációk, képanyag ismerete.
A Kárpát-medencei döntő feladatai:
Írásbeli: központi feladatsor a megadott felkészülési anyagból.
Szóbeli: Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval.
A területi/fővárosi elődöntővel azonos módon.
Gyakorlati: A plakát területi/fővárosi elődöntővel azonos módon.
Terepgyakorlat. Helyben kapott információk, ismeretek feldolgozása.
A terepgyakorlat feladatlapjához az előzetes felkészülési anyag is kapcsolódik.
Részvételi szabály:
Ha a versenyző csapat a területi/fővárosi 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 díjazása
Területi/fővárosi elődöntő
Minden résztvevő csapat emléklapot és tárgyjutalmat kap.

Az I-II-III. helyezett csapat kiemelt díjazásban részesül. Oklevél, könyv, tárgyjutalom.
A felkészítő tanár tárgy-, ill. könyvjutalomban részesül.
Az I.-II. helyezett csapat részt vehet a Kárpát-medencei döntőn.
Kárpát-medencei döntő
Minden résztvevő csapat emléklapot és tárgyjutalmat kap.
Az I-II-III. helyezett csapat kiemelt díjazásban részesül. Oklevél, érem, serleg, könyv,
tárgyjutalom, ajándékcsomag, táborozás.
A felkészítő tanárok tárgy-, ill. könyvjutalomban részesülnek.
Győr város különdíjat alapított és adományoz minden évben a legeredményesebb határon
túli csapatnak.
További díjakat és különdíjakat a zsűri, a támogatók adhatnak.
A verseny kiírója és főszervezője: KŐRIS Nonprofit Kft.

A versenyrendező elérhetősége:
Hajbáné Csuta Ildikó
info@korisnonprofit.hu, +36-20- 9415-365

5. Iskolakert szakmai nap

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket II. országos találkozónkra, szeptember 30án, Győrbe.
Szakmai napunkon több érdekes műhelymunkával is találkozhattok. A megjelentek részére
igazolást állítunk ki, így az 7 órás nem akkreditált képzésként elszámolható.

A részvétel regisztrációhoz kötött, amit itt tudtok megtenni, szeptember 27-ig:

http://doodle.com/poll/p7cqxq7a4crwce56

Kérünk mindenkit, hogy neve mellé írja:
- a települést, amit képvisel (budapestiek kerületet is)
- e-mail címét
- jelenleg óvópedagógusként, tanítóként, tanárként, gyógypedagógusként (vagy egyéb)
végzi elsősorban munkáját.

Információ:
Mátyás Izolda 30/475-8583
Pauliczky Nóra 30/321-5653

Iskolakertekért Alapítvány

6. Felhívás diáklányok számára

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a 12-16 év közötti lányoknak szóló Scratch Meccs
kódoló versenyre, ahova előképzettség nélkül várnak minden kalandvágyó és bátor
jelentkezőt, akit érdekel az informatika világa. A versenyen Scratch programban, 3 fős
lány csapatoknak kell elkészíteni egy tetszőleges játékot, animációt. Az első helyezett
csapat a Facebook varsói irodájába látogathat el, és további értékes és izgalmas díjak is
kiosztásra kerülnek. Október 30-ig tudtok nevezni pályamunkátokkal. A regisztrációra
azonban külön is lehetőség van. Érdemes minél hamarabb regisztrálni a csapatodat, hogy a
szervezők mihamarabb felvehessék veletek a kapcsolatot!
Ha nem ismered a Scratch programozási nyelvet, akkor jelentkezz a Skool egyik őszi
foglalkozására, ahol egy nap alatt elsajátíthatod a program alapjait, vagy nézd meg az
ELTE online Scratch tananyagait. A program megismeréséhez segítséget nyújtunk a
Scratch oldalon is, ahol kezdő, haladó és mester szintű mintaprojektekből gyűjthettek
ötletet és tanulhatjátok el a programozás alapjait. Ha elakadnátok, akkor kérdéseiket a

Scratch oldalon itt is feltehetik.
A verseny további részleteiről a csatolt szórólapon, illetve a verseny honlapján
tájékozódhattok: www.scratchmeccs.hu
Kérdés esetén keressétek bátran a Skool csapatát: scratchmeccs@skool.org.hu vagy
eszter@skool.org.hu

Fáy Eszter
Program koordinátor
eszter@skool.org.hu
+36 70 671 0110
Skool
www.skool.org.hu

7. XIX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny
A Kerek Világ Alapítvány (XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola) Országos
Biológiaversenyt hirdet.
A verseny célja: a természetet szerető, értő gyerekek további ismeretszerzésre ösztönzése,
tehetséggondozás. A versenyünkkel tizenkilencedik éve kívánunk emlékezni névadónk: dr.
Bókay Árpád orvosprofesszor tudományos- és emberi nagysága előtt.
A versenyt 5 -6. és 7 -8. osztályban indítjuk.
(A versenyen a 6 és 8 osztályos gimnáziumok aktuális évfolyamán tanulók is indulhatnak!)
A verseny benevezési feltétele: pályamunka készítése.
A pályamunka témája 7 -8. osztály: A természet ízei
Nem is gondolnánk, hogy a körülöttünk lévő természetben, - erdőn, mezőn, réteken –
mennyi vadon termő ehető növény, gomba él! Elődeink éléskamrájában sok ilyen szárított
gomba, aszalt gyümölcs, fűszer, szörp, lekvár, vagy akár gyógynövény volt. Az elmúlt
években egyre többen érdeklődnek a természet valódi ízei iránt.
Kutakodjatok és pályamunkáitokban mutassátok be a környéketeken előforduló vadon

termő növények, gombák testfelépítését, életmódját, felhasználási lehetőségét!
Pályamunkáitok témájához kapcsolódva készítsetek érdekes rejtvényt, társasjátékot,
makettet, stb.
A pályamunka terjedelme max. 5 gépelt oldal + a mellékletek.
Értékelés: Pályamunka: 70 pont
Rejtvény: 30 pont
A pályamunka témája 5-6. osztály: Az állatvilág építőmesterei
Bizonyára ti is elcsodálkoztatok már azon, hogy néhány állatfaj milyen csodálatos
építményeket képes létrehozni. Amíg az emberek építészeket, tervezőmérnököket hívnak,
addig ők ösztönösen cselekszenek.
Láttatok már függőcinege fészket, hódvárat, megfigyeltétek már, hogy milyen mesterien
megtervezett a hangyaboly belseje, milyen csodásan épül a darázsfészek, vagy a tegzesek
lakócsöve?
Pályamunkáitokban mutassátok be az állatvilág építőmestereinek különleges világát,
életmódját. Írhattok egy, vagy akár több élőlényről is.
Készítsetek a pályamunkához kapcsolódó érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet; stb.
A pályamunka terjedelme max. 4 gépelt oldal + a mellékletek.
Értékelés: Pályamunka: 70 pont
Rejtvény: 30 pont
Beküldési határidő: (postára adás végső dátuma) 2017. január 9.
Nevezési díj: 1500 Ft/fő, amelyet iskolánk alapítványa, a Kerek Világ Alapítvány
11718000-20329701 számlaszámára kérjük utalni, vagy Kerek Világ Alapítvány 1181
Budapest, Wlassics Gyula utca 69. címre rózsaszínű postautalványon befizetni.
Az utalásnál és a befizetési csekknél is kérjük feltüntetni: Bókay Árpád Országos
Biológiaverseny.
A befizetési csekk másolatát a pályamunkákhoz mellékelni szíveskedjenek!
A pályamunkákat Bókay Árpád Országos Biológia Verseny
1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69. címre várjuk.
A pályamunkák beérkezését követően két feladatsor otthoni megoldása, a korosztálynak

megfelelő, klasszikus biológia témaköréből.
Értékelés: 100 – 100 pont
Határidők
Pályamunkák beküldési határideje: 2017. január 9.
I. feladatsor (feladatlap) internetes megjelenése: 2017. január 16.
I. feladatsor (feladatlap) beküldési határideje: 2017. február 06.
II. feladatsor (feladatlap) internetes megjelenése: 2017. február 08.
II. feladatsor (feladatlap) beküldési határideje: 2017. március 05.

A feladatlapok, megoldólapok a www.biologiaverseny.hu honlapról letölthetők.
DÖNTŐ: 2017. április 21-én a Bókay Árpád Általános Iskolában, ahol az összesített
eredmények alapján a legtöbb pontot elért 20 - 20 tanuló méri össze tudását előre megadott
tematika alapján.
Jutalmazás
1. helyezettek - digitális fényképezőgép
2. helyezettek – mikroszkóp, távcső
3. helyezettek – CD, enciklopédia
Valamennyi résztvevő emléklapot kap, külön díjazzuk a legjobb pályamunkákat,
legérdekesebb rejtvényeket.
További felvilágosítás Krakkerné Berki Hajnalkától kapható a 06-1 /291 48 36-os
telefonszámon.
Bővebb információ: www.biologiaverseny.hu
Kuratóriumi elnök

8. Európai Hulladékcsökkentési Hét – 2016. november 19-27.

Magyarország idén is csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányhoz,
mely 2016. november 19-27. között kerül megrendezésre idén a „Többet ésszel, mint
csomagolással!” jelmondattal.

A kampányhoz tettekkel csatlakozni akarók jelentkezését és ötleteit 2016. november 6-ig
várja a program hazai koordinátora, az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Igazgatóság.

A Hétről, illetve a csatlakozás módjáról a kampány honlapján
(www.hulladekcsokkentesihet.hu) található részletesebb információ, az egyszerűbb
egyéni vállalásokat pedig a www.vallalom.eu honlapon tehetik meg az érdeklődők.
Bővebb információ: hulladekcsokkentesi.het@szelektalok.hu

9. Hulladékcsökkentési akciók!
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület az Európai Hulladékcsökkentési Héthez
kapcsolódóan előre kidolgozott akciók tesztelését végzi néhány közoktatási intézményben.
A tesztelések alapvető célja, hogy olyan célcsoport specifikus akciókat népszerűsítsünk a
jövőben, melyek Európa bármely országában jó eredménnyel megvalósíthatók.
Az akciók tesztelését 4 téma köré csoportosítva végezzük:





A konyhától a kertig. Mindent a komposztba, amit lehet!
Egy hét az újrahasználat jegyében
Légy Te is Hulladékdetektív! (Hulladékcsökkentés)
Légy Te is válogatós! Gyűjtsük szelektíven a hulladékokat!

A lebonyolításhoz szükséges eszközöket és a részletes akciótervet természetesen
Egyesületünk biztosítja. Egy iskola egy témára jelentkezhet. A tesztelési projektben
résztvevő Intézmények kapcsolattartó pedagógusaival szerződést kötünk.
Ha intézményük fontosnak tartja a környezeti nevelést, várjuk jelentkezésüket!
Amennyiben felkeltette érdeklődésüket ez a lehetőség, kérjük, mihamarabb, de legkésőbb
2016. szeptember 30-ig jelezzék felénk a lenti elérhetőségek valamelyikén. Az
érdeklődőknek elküldjük a részletes tájékoztatót, ami alapján eldönthetik, hogy
szeretnének-e (és ha igen, akkor melyik programhoz) csatlakozni.

Az akcióba a jelentkezés sorrendjében kerülnek be az intézmények, de a kiválasztásnál az
intézmény elhelyezkedése (falu/város) is szerepet játszik.
A jelentkezéseket a következő elérhetőségeken várjuk:
Kapcsolattartó: Sztridáné Kurucz Krisztina
e-mail cím: kriszkurucz.mkne@gmail.com
Telefonszámunk: 06-20-494-94-69
Várjuk jelentkezésüket!
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
www.mkne.hu

10. Kis fürkész c. verseny

A Somosi Környezetnevelési Központ "KIS FÜRKÉSZ" címen természetismereti természetvédelmi versenyt hirdet alsó tagozatos tanulók részére.

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőleg évfolyamonként 1-1 tanuló).
A feladatok a következő témakörökhöz kapcsolódnak:







Természetismeret, természetvédelem
Madárismeret
Gombaismeret
Gyógynövények
Néphagyományok
Fenntartható életmód

A versenyre jelentkező csapatok 3 feladatsort kapnak meg elektronikus levélben. A
legügyesebb csapatok a verseny befejezéseként májusban egy kétnapos döntő fordulón
vesznek részt.
A versenyre iskolánként több csapat is jelentkezhet, viszont a döntőre iskolánként csak egy
csapat kerülhet be.

A csapatok jelentkezését a következő elektronikus címre várjuk:
furkeszverseny@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2016. október 17. 24 óra
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
• A felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát, elektronikus címét (Amely elérhetőségeken
megbízhatóan tudjuk tartani a kapcsolatot).
• Az iskola pontos nevét, címét
• A csapattagok nevét, osztályát
• A csapat nevét

Nevezési díj: Nevezési díjat nem kérünk!
A verseny koordinátora:
Molnár Zoltán /KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ /
A szakmai ellenőrzést végzi:
Dr. Kárász Imre egyetemi tanár (KOKOSZ, EKE)

A feladatokat összeállítják:
Molnár Zoltán (KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ)
Molnárné Kiss Anikó (Somosi Környezetnevelési Központ)
Molnár Márton (Somosi Környezetnevelési Központ)
Schenkerik Zsuzsanna (Magyar NetGombász Egyesületet)
Bokodiné Kovács Katalin (Hagyományőrző Egyesület Baj)
További tájékoztatás: Molnár Zoltán (tel.:20/522-2525; elektronikus levél:
furkeszverseny@gmail.com)

11. Ifjú fürkész c. verseny

A Somosi Környezetnevelési Központ "IFJÚ FÜRKÉSZ"címen természetismereti természetvédelmi versenyt hirdet 5-6. osztályos tanulók részére.

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várjuk (lehetőleg évfolyamonként 2-2 tanuló).
A feladatok a következő témakörökhöz kapcsolódnak:







Természetismeret, természetvédelem
Madárismeret
Gombaismeret
Gyógynövények
Néphagyományok
Fenntartható életmód

A versenyre jelentkező csapatok 3 feladatsort kapnak meg elektronikus levélben. A
legügyesebb csapatok a verseny befejezéseként májusban egy kétnapos döntő fordulón
vesznek részt.
A versenyre iskolánként több csapat is jelentkezhet, viszont a döntőre iskolánként csak egy
csapat kerülhet be.
A csapatok jelentkezését a következő elektronikus címre várjuk:
furkeszverseny@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2016. október 17. 24 óra
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
• A felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát, elektronikus címét (Amely elérhetőségeken
megbízhatóan tudjuk tartani a kapcsolatot).
• Az iskola pontos nevét, címét
• A csapattagok nevét, osztályát
• A csapat nevét

Nevezési díj: Nevezési díjat nem kérünk!
A verseny koordinátora:
Molnár Zoltán /KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ /
A szakmai ellenőrzést végzi:
Dr. Kárász Imre egyetemi tanár (KOKOSZ, EKE)

A feladatokat összeállítják:
Molnár Zoltán (KOKOSZ, Somosi Környezetnevelési Központ)

Molnárné Kiss Anikó (Somosi Környezetnevelési Központ)
Molnár Márton (Somosi Környezetnevelési Központ)
Schenkerik Zsuzsanna (Magyar NetGombász Egyesületet)
Bokodiné Kovács Katalin (Hagyományőrző Egyesület Baj)
További tájékoztatás: Molnár Zoltán (tel.:20/522-2525; elektronikus levél:
furkeszverseny@gmail.com)

__________________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx
formátumban küldjék! Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címen

