
 MEGHÍVÓ  
 

XIII. KÖRNYEZETVÉDELMI TANSZIMPÓZIUM 

2019 
 

  Iskola....................................................................................... 
  ................................................................. tanárnő/tanár úr 
 
 

Időpont: 2019. május 11. 
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna 
 
 

Téma:  Ásványvizeink 
 
 
A részvétel feltételei: - 3-5 tanulóból álló csapatok jelentkezését várjuk 

- csapatonként  készítsetek egy bemutatót (PPT vagy Prezi prezentációt) a megadott 
témában 

- készítsetek fotókat, rajzokat a választott forrásról, fürdőről, küldjétek el nekünk,  és a 
legérdekesebbeket, legszebbeket kiállításon is bemutatjuk 

- jelentkezni e-mailben lehet a kitöltött űrlap viszaküldésével  
 - a jelentkezés és a fotók beküldési határideje: 2019 április 19. 
 
Élményekben gazdag kirándulásokat, eredményes terepi munkát kívánunk! 
 

Kerekes Jenő 
Igazgató   

 
 

Tel/fax: 0267 315678 
e-mail: pcsfantugheorghe@gmail.com 
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Pro Natura - XIII. Környezetvédelmi Tanszimpózium 

Gyermekek Palotája,  Sepsiszentgyörgy, 2019. május 11. 

Szabályzat 

 

A vetélkedő célja: a környezetünkben található természeti értékek felismerése, felkutatása és 

tanulmányozása által kialakítani, fejleszteni a tanulókban a természet iránti felelősségérzetet,  erősíteni a 

környezetvédelmi szemléletet. 

A vetélkedő témája: Ásványvizeink 

Célcsoport: Kovászna megye iskoláinak diákjai és a Tanulók Palotájánál/Klubjainál működő körök 

diákjai. 

Korcsoportok: elemi (1-4. osztály), gimnáziumi (5-8. osztály), líceumi (9-12. osztály). 

A vetélkedő lebonyolítása 

Az idei vetélkedő több feladatból tevődik össze, a következő képpen: 

1. Írásbeli dolgozat 

2. Bemutató 

3. Fotó 

4. Városfelfedező séta 

 

1. Írásbeli dolgozat: a csapat választ egy, a településük közelében, környékén található természeti értéket, 

olyan földtani, vízrajzi képződményt, élőlényt vagy ökológiai társulást, amely máshol nem vagy csak ritkán 

fordul elő, és  írnak róla egy dolgozatot.  

2. Bemutató: készítenek  valamilyen prezentációt (PowerPoint, Prezi) a dolgozatban leírtakból, amit majd 

a vetélkedőn előadnak, max. 10 percben 

3. Fotó: felvételeket készítenek a választott természeti ritkaságról s a legjobbakatt kiállításon értékeljük. 

Csapatonként egy fotót, vagy egy legtöbb 3 fotóból álló sorozatot kérünk A4-es méretben, nyomtatott 

formában. A fotó hátán legyen feltüntetve a készítő neve, a korcsoport, a csapat, az iskola és a település 

neve. 

4. Városfelfedező séta: egy térkép és írásbeli utasítasok alapján sétára indulnak a városban és a megadott 

útvonal mentén különböző feladatokat oldanak meg. 

Az értékelés szempontjai:  

– a megadott téma betartása 

– a tanulók kutató munkájának tükröződése a dolgozatban és a bemutatóban 

– a bemutatás minősége (tudományosság, eredetiség, követhetőség, érthetőség)  

– a fotók minősége (esztétikum, kreativitás, tudományosság ) 

– a feladatok megoldásának pontossága, helyessége 

Minden korcsoportot külön díjazunk. A felkészítő tanárok részvételi igazolást kapnak. 

Az értékelő bizottságban szaktanárok és a Tanfelügyelőség képviselői vesznek részt.  

 

 

 



Részvételi feltételek:  

– a vétélkedőre 3-5 fős csapatokat várunk 

– jelentkezni az emailben kapott jelentkezési lap kitöltésével és elektronikus formában való 

beküldésével lehet,  a pcsfantugheorghe@gmail.com e-mail címre  

– a fotókat kinyomtatva kérjük eljuttatni a jelentkezési  határidő lejártáig személyesen vagy postán a 

Gyermekek Palotájába, Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor u.19 sz. 

– jelentkezési határidő: 2019. április 19. 

A vetélkedő programja 2019. május 11-én:   

8:00 – 9:00 érkezés, regisztráció Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna 

9:00 – 12:00 bemutatók 

12:00 – 13:00 ebéd 

13:00 – 15:00 városfelfedező séta 

15:30 értékelés és díjazás 

Szervezők és kapcsolattartó személyek: 

 Tanulók Palotája, Sepsiszentgyörgy 

 Kerekes Jenő, igazgató,  pcsfantugheorghe@gmail.com, tel. 0726 688 500 

 Szász Etelka Zita, körvezető tanár, szasz.eta.zita@gamil.com, tel. 0748 143 663 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 
 

PRO NATURA 
 XIII.  KÖRNYEZETVÉDELMI TANSZIMPÓZIUM 

2019 
 

 
Csapat neve:_______________________________________________________ 
 
Korcsoport*:________________________________________________________ 
 
Iskola:_____________________________________________________________ 
 
Település:__________________________________________________________ 
 
Felkészítő tanár neve:________________________________________________ 

telefonszáma:_________________________________________________ 

e-mail-címe:___________________________________________________ 
 
 

 

A csapat tagjai 

Ssz. Név Személyi szám  Osztály 

    

    

    

    

    

 
*elemi, gimnáziumi, líceumi 
 

Igazgató: Felkészítő tanár: 

............................................... ............................................... 

 

 

A jelentkezési lapot elektronikusan kitöltve a kérjük elküldeni a pcsfantugheorghe@gmail.com 

e-mail címre, 2019. április 19-ig. 
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