Kedves Tanárok, Kedves Diákok!
A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány a környezeti nevelést célzó programja keretében
idén tizenötödik alkalommal hirdeti meg környezetismereti vetélkedősorozatát

„TAVASZLESEN

2022”

címmel az 5.-8. évfolyamos tanulók számára a Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó Tisza menti térség iskoláiban.
A vetélkedősorozat célja, hogy a gyerekek, fiatalok „közelebb kerüljenek” környezetükhöz, megismerkedjenek a régió
természeti értékeivel, lakóhelyük ősi paraszti gazdálkodási hagyományaival, és tudatosodjon bennük környezetünk
védelmének fontossága. Emellett segítséget szeretnénk nyújtani a pedagógusoknak diákjaik motiválásában, környezeti
kultúránk és természeti értékeink izgalmas világának kötelező tananyagon túli megismertetésében.
A Tiszatáj Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó Tisza menti régiót, melyben a játékos megmérettetést
meghirdetjük, nagy arányban vidéki jellegű települések, községek alkotják. Vetélkedőnknek célja az is, hogy támogassuk
a városi oktatási intézményekhez képest szerényebb lehetőségekkel rendelkező ezen vidéki iskolák tehetséges diákjait,
akiknek ezáltal, a vetélkedősorozatba bekapcsolódva alkalmuk nyílhat a versenyzésre és tehetségük megcsillogtatására.
A résztvevők köre:
A régiót alkotó települések listája, ahol eddig meghirdettük a vetélkedősorozatot, megtalálható a levél végén, de örömmel
vesszük, ha más települések is érdeklődnek vetélkedőnk iránt és bekapcsolódnak a programba! Ez esetben kérjük,
vegyék fel velünk előzetesen a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségen! Felkészítő tevékenység végzése nem feltétel,
azonban minden iskolából szükséges megadni legalább egy pedagógust, aki közvetlen kapcsolatot tart a résztvevő
gyerekekkel és akit tájékoztatni tudunk a legfrissebb tudnivalókról.
A diákok olyan 2 fős csapatokban indulhatnak a megmérettetésen, amelyeknek mindkét tagja ugyanazon iskola
valamelyik 5.-8. közötti évfolyamába jár.
A verseny menete:
A csapatok hagyományosan két fordulón keresztül mérik össze tudásukat. Az első fordulót beküldős formában valósítjuk
meg. A második forduló lebonyolításának mikéntjéről a mindenkori járványügyi intézkedések és a benevezett csapatok
számának függvényében döntünk.
Az első fordulón való részvétel:
Fontos, hogy a vetélkedőn való részvételi szándék esetén a csapatok előzetesen regisztráljanak be a honlapunk
(http://tiszatajkozalapitvany.hu) „Tavaszlesen vetélkedő” oldalán található Jelentkezés! pontra kattintva, ahol a
megnyíló on-line űrlapon fel tudják tölteni a jelentkezési adatokat (ezt intézheti a kapcsolattartó pedagógus is).
Az első fordulót jelentő feladatsor szintén a Közalapítványunk honlapjáról tölthető le a „Tavaszlesen vetélkedő” oldalról.
A megoldásokat elsősorban elektronikusan várjuk, de lehetőséget biztosítunk a postai beküldésre is.
Elektronikus beküldésre a nemrégiben nagy sikerrel bevezetett Elektronikus megoldólap használható, amelyet a
honlapunkról lehet megnyitni, és amelybe egy űrlaphoz hasonlóan lehet begépelni a feladatok kész megoldásait (egy
menetben, tehát elmentésre és későbbi folytatásra itt nincs lehetőség), majd a Küldés gomb lenyomásával beküldeni
azokat. A fejlesztéssel az a célunk, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és egyben környezetbarátabbá tegyük a csapatok
által beküldött munkák feldolgozását, értékelését.
Postán történő beküldés esetén a csapatok a megoldásaikat a honlapunkról letölthető, nyomtatható Megoldólapra írják
és ezt küldik be postán a címünkre: Tiszatáj Közalapítvány, 4450 Tiszalök, Rákóczi út 14. Egy borítékban több csapat
Megoldólapját is be lehet küldeni. (Kérjük, hogy a lapokat tűzzék össze csapatonként!) A borítékra írják rá:
„Tavaszlesen 2022”.
Az első forduló beküldési határideje: 2022. április 5. (Az elektronikus beküldés lehetőségének, illetve a postai levél
feladásának az utolsó napját jelenti.) A határidőn túl beküldött/ postára adott Megoldólapokat sajnos nem tudjuk értékelni,
ezért kérjük a határidő pontos betartását!
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A feladatsor mellett idén szintén kiírunk a csapatok számára egy terepi feladatot is, mely során a gyerekek a
lakókörnyezetükben, kint a szabadban végeznek megfigyeléseket adott szempontok szerint. Ennek a feladatnak a
megoldását legkésőbb 2022. április 20-ig szükséges eljuttatni elektronikusan a tiszatajkozalapitvany@gmail.com email címre. A szükséges adatlap és a részletes információk a terepi feladattal kapcsolatban szintén letölthetők a honlapról.
A beküldött munkák értékes pontokat fognak jelenteni a csapatoknak a záró forduló eredményében.
A terepi feladat legérdekesebb, legigényesebb megoldásait Közalapítványunk webes oldalán is közzé fogjuk tenni.
Jellemzően a legtöbb pontot elért csapato(ka)t hívjuk meg minden benevezett iskolából a Döntőbe, ahol versenybe
szállhatnak a főnyereményért. A Döntő időpontját, valamint annak lebonyolítási formáját az aktuális járványügyi helyzettel
kapcsolatos intézkedések és a benevezett csapatok számának figyelembevételével határozzuk meg.
És hogy mi is a főnyeremény?
A korábbi évek hagyománya szerint a Döntőn a legeredményesebben szereplő 8 csapat meghívást nyer a nyári
Tavaszlesen táborba, ahol a kirándulások, a kikapcsolódás és a más-más iskolákból érkezett diákokkal való
megismerkedés mellett sok gyakorlati ismerettel is gazdagodhatnak a gyerekek a természetvédelem terén, bepillantást
nyerhetnek az agrár-környezetgazdálkodásba, valamint testközelben ismerkedhetnek meg a magyar őshonos
állatfajtákkal és bemutató gazdaságunk tevékenységeivel.
– Amennyiben a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések, vagy a benevezett csapatok alacsony száma nem tenné
lehetővé a tábor megrendezését, egyéb értékes ajándékkal jutalmazzuk a legeredményesebben szereplő csapatokat.
Kérjük, hogy a "Tavaszlesen 2022" vetélkedővel kapcsolatos információkat szíveskedjék továbbítani a diákok és az
illetékes pedagógusok számára. A feladatsort ajánlatos minél hamarabb eljuttatni a tanulókhoz, hogy legyen idejük
alaposan utánanézni a helyes megoldásoknak.
A vetélkedőn való részvétel menete tehát:
a csapatok jelentkezési adatainak benyújtása a honlapon található elektronikus űrlap kitöltésével
a honlapról letöltött feladatsor megoldásainak beküldése csapatonként, a honlapon található Elektronikus
megoldólap kitöltésével, vagy postán (beküldési határidő: 2022. ápr. 5.)
a Terepi feladat beküldése, amely beleszámít a második forduló (Döntő) eredményébe
(beküldési határidő: 2022. ápr. 20.)
a továbbjutott csapatok részvétele a Döntőn (a megvalósítás lehetőségeihez igazodva)
A „Tavaszlesen” internetes oldaláról a vetélkedő színes plakátja is letölthető, amelyet – akár sokszorosítva is – ki tudnak
helyezni az iskola faliújságjaira, ezzel is felhívva a diákok és pedagógusok figyelmét a versenyre.
Amennyiben technikai problémájuk, vagy kérdésük merülne fel az első fordulóval, vagy a terepi feladattal kapcsolatban, az
alábbi elérhetőségek valamelyikén érdeklődhetnek:
Harangozó Edit, email: tavaszlesen@tiszatajkozalapitvany.hu, telefon: 30/324-7797.
A beérkezett Megoldólapok kijavítását követően honlapunkon tesszük közzé az eredményeket és a további tudnivalókat,
ezért kérjük, folyamatosan kísérjék figyelemmel az oldalt!
Tiszatáj Környezet- és
Természetvédelmi Közalapítvány

Izgalmas ismeretekben-gazdagodást kívánunk!

Tiszalök, 2022.03.03.
Az eddigiekben résztvevő iskolák településeinek listája:
Ároktő
Borsodivánka
Bőcs
Csobaj
Egyek
Gelej
Kesznyéten

Mezőberény
Mezőcsát
Mezőkeresztes
Mezőnagymihály
Polgár
Prügy
Rakamaz

Sajószöged
Szentistván
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada

Tarcal
Tenk
Tiszabábolna
Tiszacsege
Tiszadada
Tiszadob
Tiszadorogma
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Tiszaeszlár
Tiszagyulaháza
Tiszakeszi
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszanagyfalu

Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Tiszavasvári
Tokaj
Újszentmargita
Újtikos

