VERSENYFELHÍVÁS!
Végre egy Neked szóló feladat!

Elő a mobilokkal!

Ha tudod használni a mobilodat

Ha nyitott szemmel jársz a világban

Ha kreatív vagy

Ha tudsz csapatban dolgozni

Ha szereted a természetet

JELENTKEZZ!
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány , a
Herman Ottó Szakképző Iskola és a NYME Földrajz és Környezettudományi
Intézet

„Melyiket válasszam?” címmel kétfordulós
megyei környezetvédelmi vetélkedőt hirdet.
3 fős csapatok jelentkezését várjuk!
Első forduló – Nagyszüleink emlékezete:
• egy mobilalkalmazás segítségével gyűjtsetek adatokat, fényképeket, hanganyagot, GPS koordinátákat a
nagyszüleitek által fontosnak tartott értékekről
• számukra mit jelent a helyi környezeti érték - Ők mit tartanak fontosnak, megőrzendőnek szűkebb
környezetükben
Az első forduló feladata továbbá:
• mobiltelefonnal készítsetek egy max. 3 perces filmet „Kincsként kell őrizni” címmel.
Második forduló – NYME Savaria Egyetemi Központ Szombathely, Károlyi G. tér 4. Tanácsterem 2016. május 3.
du: 14,00 óra
• az elkészített film bemutatása
• környezetvédelmi TOTO kitöltése
Eredményhirdetés az ÖKO-MAJÁLIS ünnepélyes megnyitóján.

VERSENYFELHÍVÁS
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány , a Herman Ottó Szakképző Iskola
és a NYME Földrajz és Környezettudományi Intézet
„Melyiket válasszam?” címmel kétfordulós megyei környezetvédelmi vetélkedőt hirdet
a középfokú oktatási intézmények 9-11 évfolyamos diákjai részére
3 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Első forduló – Nagyszüleink emlékezete:
Célja bemutatni azt, hogy a nagyszülők, az idősebb generáció emlékezetében hogyan él a természeti környezet, mit jelent számukra a helyi
környezeti érték. Ők mit tartanak fontosnak, megőrzendőnek szűkebb környezetükben.
Az első fordulóban a csapatok mobiltelefon alkalmazásával teljesítik a feladatot.
Első feladat:
Dolgozzatok együtt, egy mobilalkalmazás segítségével gyűjtsetek adatokat, fényképeket, hanganyagot, GPS koordinátákat a nagyszüleitek által
fontosnak tartott természeti, környezeti, kulturális stb. értékekről. A felméréshez használt applikáció letölthető a Play Áruházból, az adatlap
egyszerűen kitölthető, majd egy gombnyomással feltölthető az adatgyűjtő szerverre.
Az applikáció letöltésről, a telepítésről és a rendszer működéséről bővebb információ letölthető a www.kornyezetkozpont.hu
weboldalról.
Konzultációs lehetőség: Németh László, NYME Földrajz és Környezettudományi Intézet, E-mail cím: nemethl@ttk.nyme.hu
Az adatok feltöltése egyben jelentkezés és regisztráció a vetélkedőre. Határidő: 2016. április 22.
Második feladat:
Az adatfelvételben szereplő anyagból mobiltelefonnal készítsetek egy max. 3 perces filmet „Kincsként kell őrizni” címmel. Vágjátok meg, ha
szükséges tegyetek alá hangot, esetleg zenét. A stáblista ne maradjon le!
(Valamennyi elkészített filmet levetítjük az ÖKO-MAJÁLIS rendezvényen 2015. május 7-én szombaton, 10,40 órától.)
Második forduló – NYME Savaria Egyetemi Központ

2016. május 3. du: 14,00 óra

(Szombathely, Károlyi G. tér 4. Tanácsterem)

Első feladat:
Az elkészített max. 3 perces film bemutatása.
Második feladat:
A helyszínen kiosztásra kerülő környezetvédelmi TOTO kitöltése. A kérdések a megújuló energiák témaköre, valamint napjaink környezeti
problémái köré csoportosulnak. A felkészüléshez április 2-án e-mailen küldünk egy áttekintő anyagot, ezen túlmenően használjátok az internet
adta 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 szakmaiság.
A vetélkedő eredményhirdetésére 2015. május 7-én 10,00 órakor az ÖKO-MAJÁLIS ünnepélyes megnyitón kerül sor. Helye: Szombathely,
11-es Huszár úti laktanya.
Díjazás: Az első hat csapat (+ 1 fő kísérő tanár) részt vesz 2016. szeptember hó első felében egy 1 napos autóbuszos kiránduláson. Úti célunk:
Bős-Pozsony-Dévény-Dunakiliti (a tervezett Bős-Nagymaros Vízlépcső, elterelt Duna, Szigetköz)
Szombathely, 2016. március 23.
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