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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Tolna Megyei 
Környezetvédelmi 

Vetélkedő

Gyalogolj a vízértFedezzük fel együtt a 
Szekszárdi-dombságot!

Rovarhotel

Föld napja

Víz világnapja



Vetélkedő témák az elmúlt években

▪ 2017/18-as tanév: „Klímariadó Tolna megyében” – A klímaváltozás hatásait 

vizsgáltuk szűkebb hazánkban.

▪ 2018/19-es tanév: "Sok víz lefolyik még a Dunán!" címmel. Ebben az évben 

Tolna megye természetes vizeinek élővilága és vizeinkkel kapcsolatos 

környezetvédelmi problémák kerültek előtérbe.

▪ 2019/20-as tanév: "Lásd a fától az erdőt!" címmel. Ekkor megyénk erdei 

élőhelyeinek élővilágáról, az erdőkkel kapcsolatos környezetvédelmi és 

természetvédelmi problémákról szóltak a feladatok. 





Vetélkedő témák az elmúlt években

▪ 2020/21-es tanév: „Legyen NULLA a hulladék!” címmel, a hulladékmennyiség 

csökkentésének lehetőségei és környezeti hatásai volt a téma. 

▪ 2021/22-es tanév: „Fenntartható településeink” címmel. A vetélkedő során a 

diákok felfedezhették, hogyan tehetjük zöldebbé, fenntarthatóbbá városainkat, 

falvainkat. Megmutathatták, hogy szerintük milyen egy környezettudatos 

település ma Tolna megyében.



Éltető kincsünk a víz – Tolna Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő 

2022/2023-as tanév

A klímánk változik, az idei nyár ezt mindenki számára láthatóvá tette. Itt a Kárpát-

medencében és szűkebb hazánkban Tolna megyében elsősorban a csapadék

mennyiségének megváltozása az, ami a mi életünket is megváltoztatja.

Miért is fontos nekünk a víz, hogyan is változhat az életünk, milyen a természetes

vizek állapota lakóhelyünk környékén, mely növények bírják a kertünkben a

megváltozó csapadékviszonyokat, mi mit tehetünk? Ezeket a kérdéseket és a

hozzájuk szorosan kapcsolódó megoldási lehetőségeket járjuk körbe a diákokkal a

vetélkedő mindkét fordulójában.



I. forduló: Az elődöntő

A vetélkedőre 3 fős csapatok nevezhetnek, 7-8. osztályos és 9-10. osztályos 

korcsoportban. Általános iskolás csapatok esetén junior tagokkal bővíthető a 

csapat maximum 5 főre. 

A csapatok jelentkezését 2022. szeptember 20-ig várjuk az 

ibelagimnazium@belamail.hu címre. Jelentkezéskor kérjük a csapat nevét, a 

csapattagok nevét és osztályát, az iskola és a felkészítő tanár nevét is feltüntetni.

Az első forduló feladatai 2022. szeptember 21-től október 21-ig lesznek elérhetőek 
az intézmény honlapján. A döntőbe kerülő csapatok 2022. október 28-ig kerülnek 
kiértesítésre.

mailto:ibelagimnazium@belamail.hu


Szemléletformálás

Környezettudatos gondolkodás

Jó hangulat

Csapatmunka

Aktív cselekvés



Tolna Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő
Éltető kincsünk a víz       2022. december 7. 

Helyszín: Szekszárdi I. Béla Gimnázium

11:30 –12:20-ig  Regisztráció
12:00  Hangoló – Diákjaink által készített kisfilmek vetítése: Kalandozások a Kelet-
Mecsekben és a Toroczkói-hegységben
12:20  Megnyitó
12:40 – 14:15-ig  Három szekció külön helyszínen 

1. szekció: Projektmunkák bemutatása: Neumann terem
2. szekció: Számítógépes feladatok megoldása
3. szekció: Laborfeladatok megoldása: labor

14:15 – 14:30 Szünet
14: 30 – 15:15  Feladatmegoldás: Neumann terem
16:10 Eredményhirdetés, a vetélkedő zárása





Köszönöm a figyelmet!


