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Kedves "Tavaszlesen2020"-ban Részt Vevő Csapatok!
Az idei hirtelen jött korlátozó intézkedések és az iskolákban a tantermen kívüli digitális munkarend
bevezetése érzéseink szerint feladta a leckét mind a tanárok, mind a diákok számára, de bevalljuk,
számunkra, a vetélkedőszervezőknek is. A kialakult helyzetben a "Tavaszlesen2020" indulásának híre
vélhetően jóval kevesebb diákhoz jutott el, és még kevesebbeknek nyílt lehetősége, hogy az
otthonról tanulás nehézségei mellett még nyakukba vegyék a vetélkedőnkkel járó kihívásokat is.
Aggódva tekintettünk az előző években ilyentájt már levelektől roskadozó postaládánkra: vajon idén
érkeznek-e "Tavaszlesen" tárgyú küldemények? Bár a benevezettek száma jóval alul maradt az
eddigiekhez képest, örömmel tapasztaltuk, hogy néhány csapat – mondhatni a legelszántabbak –
sikerrel vették az első fordulót jelentő ismeretszerző kalandok akadályait.
Környezeti nevelési küldetésünk tükrében nagyon fontosnak tartjuk az érdeklődő fiatalok
felkarolását, tehetségük kibontakoztatását, támogatását. Nagyra értékeljük, hogy a benevezett
csapatok ilyen elhivatottan belefektették idejüket és energiájukat az első forduló teljes
feladatsorának megoldásába még ebben a rendkívüli helyzetben is, és nagy részük a terepi feladatot
úgyszintén teljesíteni tudta.
Ezért - bár a jutalomtábort sem a még továbbra is fennálló veszélyhelyzet, sem az első fordulón részt
vevő csapatok igen kis száma miatt sajnos nem áll módunkban megrendezni - úgy döntöttünk, hogy a
feltételeknek megfelelő (azaz az 1. fordulót és a terepi feladatot beküldött) csapatok számára
megszervezzük döntőként a második fordulót, mely során – idén különleges módon – a vetélkedő
témájához kapcsolódó értékes tárgyi nyereményekért szállhatnak versenybe a legkitartóbb
résztvevők. (A nyeremények kiléte egyelőre maradjon meglepetés! :)
Mivel a kis létszámú döntős mezőny egymástól viszonylag távolabb lévő településeken lakik, úgy
határoztunk, hogy a második forduló lebonyolítását is elektronikusan, egy internetes felület
segítségével valósítjuk meg, az eddigiektől kicsit eltérő formában.

Technikailag hogyan lesz lebonyolítva ez a különleges Döntő?
A megmérettetésen való részvételhez az első fordulót és a terepi feladatot beküldött csapatoknak
egy gmail-es fiókra és stabil, szélessávú internetkapcsolatra lesz szükségük, amelyen keresztül az
előre kitűzött napon hozzáférhetővé válik számukra a második forduló feladatsora, melyet adott
időn belül oldhatnak meg. A határidő lejártát követően a feladatlap elérhetősége megszűnik a
csapatok számára, az értékelés az addig felvitt megoldások alapján fog történni.
Ezúttal nem egy űrlap mezőiben lehet majd felvinni a megoldásokat, hanem egy megosztott
dokumentumban lehet csapatonként külön, on-line dolgozni, melyen köztes mentésekre is lehetőség
nyílik - ezt a rendszer automatikusan végzi. Ha a csapat két tagja nem együtt, egy helyen akar/tud
haladni a feladatok megoldásával, hanem például beosztanák egymás között, hogy ki melyik résszel
foglalkozzon, vagy csak egyszerűen szeretnének saját otthonukból mindketten hozzáférni a
feladatokhoz, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a két csapattag egyaránt hozzáférjen ugyanahhoz a
feladatlaphoz. Ehhez azonban mindenképpen szükséges, hogy a csapat elküldje mindkét tag saját
gmail-es e-mailcímét a Döntőn való részvétel visszaigazolásában! (Részleteket lásd lentebb!)

Önállóan kell-e a Döntő feladatsorát megoldani egy-egy csapatnak, vagy segíthet benne
valaki?
Az előttünk álló második forduló versenyszerűsége érdekében arra kérjük a csapatokat, hogy ezúttal
valóban csak ők maguk vegyenek részt a feladatok megoldásában! Elhisszük, hogy vannak esetleg
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olyan családtagjaitok, barátaitok, esetleg ismerőseitek, tanárjaitok is, akik érdeklődnek a Tavaszlesen
témakörei iránt, azonban mi most kizárólag a TI megoldásaitokra, a TI feladatmegoldóképességetekre leszünk kíváncsiak, és ezek alapján szeretnénk a díjakat is az azt leginkább
megérdemlőknek odaítélni. Tehát kérjük, legyetek versenyszerűek!

Használhatnak-e segédanyagokat a csapatok a Döntő feladatainak megoldásához?
Könyvek, szakirodalmak, internetes szakmai anyagok használata megengedett lesz a második
fordulóban a csapatok számára. Arra azért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az interneten
található töménytelen információt nem árt fenntartásokkal, értőn használni, hiszen az ember gyakran
találkozhat a világhálón olyan nem megbízható vagy ismeretlen forrásokból feltöltött anyagokkal,
amelyek bizony hibás, valótlan adatokat is tartalmaznak. Ezért elsősorban az ismert (és elismert)
természetvédő szervezetek, kutatóintézetek, szakmai csoportok honlapjainak böngészését ajánljuk az
ismeretszerzéshez.

Mikor lesz a Döntő és meddig tart?
A Döntő feladatsorát a tervek szerint 2020.06.03-án szerdán 10:00 órakor tesszük elérhetővé a
visszajelzett csapatok számára, melyen a megadott határidőig dolgozhatnak. A megoldásra
rendelkezésre álló időt 1-2 nap hosszúságúra tervezzük, hogy az egyéb elfoglaltságok mellett is
legyen idő utánanézni a helyes válaszoknak, de erről részletes tájékoztatást fogunk küldeni a Döntőre
visszaigazolt csapatoknak.
A rendszer automatikusan menteni fogja a Döntő feladatlapjába beírtakat, melyet a megadott
határidőig lehet tetszőlegesen szerkeszteni, kitölteni. A határidőt követően megszűnik a hozzáférése
a csapatoknak a dokumentumhoz, és az addig beírtak alapján történik meg az értékelés.
FONTOS! Ha a csapat a határidő előtt végez a feladatok megoldásával, FONTOS, hogy küldje el ezt a
szót: "Kész"
- sms-ben a +36 30 3247797-es telefonszámra a csapat által a visszaigazolásban megadott
telefonszámról,
- vagy a tiszatajkozalapitvany@gmail.com címre a csapat megadott címéről,
mert csak így tudjuk figyelembe venni a gyorsaságból származó előnyét! A "Kész" szó elküldését
követően bármelyik csapattag tesz változtatásokat az adott feladatlapon, azokat már nem tudjuk
figyelembe venni az értékelésnél, erre ügyeljetek!

Hogyan történik a kitöltött feladatsorok beküldése és értékelése?
Fontos információ, hogy a csapatok számára megosztott feladatlap stabil, gyors internetkapcsolat
esetén tud hibátlanul működni.
Ha ez rendelkezésre áll, a rendszer automatikusan menti a dokumentumba beírtakat, ezt a felület
felső részén minden változtatást követően a következő üzenetek valamelyike is nyugtázza: "Mentve a
Google Drive-ra" vagy "A Drive az összes módosítást mentette", tehát külön Mentés gomb
megnyomogatására nincs szükség (és lehetőség sincs).

A rendszer automatikusan menti a dokumentumban a változtatásokat,
beírásokat, külön "mentés"-ekre nem lesz szükség.
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((Saját számítógépen eltárolható biztonsági mentésre az internetes dokumentumon belül a Fájl menü - Letöltés
pontjában található - Microsoft Word pont kiválasztásával van lehetőség, ha valaki szeretné.))

A csapatok a személyre szóló feladatlapokat egészen a döntő kitűzött határidejének lejártáig
szerkeszthetik. A határidőt követően megszűnik a hozzáférése a csapatoknak a dokumentumhoz, és
az addig beírtak alapján történik meg az értékelés.
Ha két vagy több csapat azonos pontszámot ér el, a sorrendet a gyorsaság alapján állapítjuk meg,
tehát az ér el előkelőbb helyezést, aki hamarabb végzett a feladatlappal. Ezért is fontos, hogy ha már
biztosan készen vagytok minden feladattal, küldjétek el a "Kész" szót a fent megadott módok
valamelyikén!

Milyen témák várhatók a Döntőn?
A döntőn az év fajainak választott élőlényekkel, általános fajismerettel, a Kesznyéteni Tájvédelmi
Körzettel és élővilágával, valamint az első forduló témáival kapcsolatos kérdésekre lehet számítani.
Ezekből már előre is nyugodtan készülhettek, hogy gördülékenyebben menjen a Döntő feladatainak
megoldása.

Mit kell tennie a csapatnak, ha vállalja a kihívást és részt kíván venni a rendkívüli Döntőn?
A csapat küldjön egy visszaigazoló e-mailt 2020.05.29-ig a tiszatajkozalapitvany@gmail.com címre,
amelyben
- megírják, hogy vállalni tudják mindketten az internetes Döntőn való részvételt;
- megadják a csapatuk azon egy vagy két, saját hozzáférésű gmail-es e-mail címet, amelyekkel
részt fognak venni a feladatmegoldásban. Ezekről tudják majd megnyitni a feladatlapot;
- megadnak egy telefonszámot, amelyen fel tudjuk venni a csapattal a kapcsolatot, ha
valamilyen technikai probléma adódna (valamint a feladatlap befejeztét is erről a számról
jelezhetik a "Kész" szó elküldésével, ha az sms-küldést választják).

Ha bármilyen kérdés merülne fel bennetek a rendkívüli Döntővel kapcsolatban, keressetek meg
bátran a 30/3247797-es telefonszámon, vagy a tiszatajkozalapitvany@gmail.com címen.
Várjuk a csapatok visszajelzését!

