VERSENYFELHÍVÁS
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány , a Neumann János Általános Iskola, a
Herman Ottó Szakképző Iskola és az ELTE Savaria Egyetemi Központ

„Vas megye környezeti adottságai / környezeti állapota.”
címmel kétfordulós megyei környezetvédelmi vetélkedőt hirdet
az általános iskolák 5-8 osztályos diákjai részére
3 fős csapatok jelentkezését várjuk (egy iskolából több csapat is jelentkezhet)
Jelentkezési határidő: 2017. április 24.
Jelentkezni a nyugdukozp@gmail.com e-mail címre kell
Első forduló
Célja bemutatni megyénk környezeti adottságait és/vagy környezeti állapotát.
A téma megközelítése szabadon választott: múlt, jelen, illetve a lehetséges jövőkép-elvárásaitok. Vannak-e
nyomai térségünkben a globális környezeti problémáknak, stb.
Az első fordulóban a csapatok PowerPoint prezentáció-szerkesztő használatával teljesítik a feladatot.

Első feladat:
Dolgozzatok együtt, gyűjtsetek adatokat, fényképeket, hanganyagot a fontosnak tartott természeti, környezeti
értékekről, környezeti problémákról. De bemutathatjátok azt is mit vártok el, milyen városban, megyében
szeretnétek élni, hogyan képzelitek el felnőtt korotokra lakókörnyezeteteket.
Az összegyűjtött anyagból készítsek egy 3 perces PowerPoint bemutató anyagot!
Konzultációs lehetőség:

Csapó Erzsébet Neumann János Általános Iskola Szombathely
E-mail cím: csapo.erzsebet@neumann.szombathely.hu
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Második forduló

2017. április 28. du: 14,00 óra

Helyszín:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Szombathely, Honvéd tér 2. alagsor- konferencia terem

Első feladat:
Az elkészített max. 3 perces PowerPoint anyag bemutatása.
Második feladat:
A helyszínen kiosztásra kerülő környezetvédelmi TOTO kitöltése. A kérdések a klímaváltozás, a megújuló
energiák témaköre, valamint napjaink környezeti problémái köré csoportosulnak. A felkészüléshez a tanultakon
kívül használjátok az internet kínálta lehetőségeket!
A verseny eredményét, sorrendjét a két forduló együttes pontszáma határozza meg. Az értékelésnél kiemelt
szempont a tanulói aktivitás, a minőség, a kreativitás, valamint a témafelvetés.
A vetélkedő eredményhirdetésére 2017. május 13-án 10,00 órakor az ÖKO-MAJÁLIS ünnepélyes megnyitón
kerül sor. Helye: Szombathely, 11-es Huszár úti laktanya.

Szombathely, 2017. április 3.

Csapó Erzsébet
Neumann János
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Szakképző Iskola
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Mészáros György
NYD-i Környezetvéd.
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