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FELHÍVÁS
Térségi klímabarát tanulmányi verseny
Előzmények:
Békés Város Önkormányzata a Zöld 14 „Békés-Bihor Eurorégió Fenntartható Fejlődéséért Egyesülettel konzorciumban a
Széchenyi 2020 Környezet és Energiahatékonyság Operatív Programban (KEHOP) sikeresen pályázott, így 20 millió forint
vissza nem térítendő támogatásból helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor 2020. és 2021. években, mely keretében – több környezeti
szemléletformálási tevékenység és program mellett - Békés város és térségének általánosai és középiskolásai részére
térségi klímabarát tanulmányi verseny kerül kiírásra. A verseny célja a klímatudatos életmód kialakításához szükséges
gyakorlatorientált ismeretek átadása, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példák
közvetítése az iskolások számára.
A pályázat kiírója:
Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.)
A verseny menete:
A klímabarát tanulmányi verseny egy olyan, 2021. áprilistól októberig tartó, osztályok és csapatok között zajló térségi
verseny, amely során versenyfeladatok teljesítésével pontokat lehet szerezni, mely pontok alapján kialakul a végső
sorrend. A legjobb csapat viselheti a Klímabarát Közösség címet, illetve a legjobb csapatok nyereményekben részesülnek.
Kik jelentkezhetnek?
Osztályok vagy csapatok egy pedagógus vezetésével a Békési járásban vagy az ezzel szomszédos járásban működő
általános és középiskolákból (érintett járások: Békési, Békéscsabai, Sarkadi, Szeghalomi, Gyomaendrődi, Szarvasi). Egy
csapat létszáma legalább 3 fő kell hogy legyen, felső korlát nincs.
A jelentkezés menete:
A versenyre jelentkezni az alábbi linkre kattintva, a jelentkezési lap kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-V4CAgMDRwv6beyHKj5El6t4wJ_0vcSBDEPa7bJWZXl9UnA/viewform
A jelentkezési lap linkje a Klímabarát tanulmányi verseny facebook oldalon is megtalálható. A részvétel díjmentes. A
verseny a részvételt visszaigazoló e-mail kiküldésétől indul, ezért nagyon fontos, hogy a regisztráció során megadott email címet folyamatosan figyeljék a csapattagok.
A verseny menete:
A verseny időtartama: 2021.04.19-2021.10.29. Eredményhirdetésre ezt követően kerül sor.
A versenyfeladatok folyamatosan kerülnek kiírásra online felületeken (a https://www.bekesvaros.hu/klimatudatosbekes
weboldalon és a Klímabarát tanulmányi verseny facebook oldalon, ezeket az ott meghatározott módokon kell a megadott
határidőkig teljesíteni. Összesen 10 feladat kerül meghirdetésre, mindegyikhez külön határidő lesz rendelve és részletesen
leírásra kerül a teljesítés és a dokumentálás módja.
A versenyfeladatok megoldása csoportosan lehetséges, egy részük online módon oldható meg, egy részük pedig a valós
fizikai térben. A verseny során pontokat lehet megszerezni. Nem kötelező minden feladat teljesítése, de a maximális
pontot csak az összes feladat teljesítésével lehet elérni.
Néhány példa a versenyfeladatokra:
- Bringázzon az osztály összesen 200 km-t két nap alatt úgy, hogy az egyes tanulók teljesítményei összeadódnak.
Dokumentáljátok ezt valamely applikáción vagy fényképekkel vagy videóval.
- Készítsetek bemutatkozó anyagot magatokról valamely webes felületen és osszátok meg a verseny fb oldalán.
Nyeremény:
A legtöbb pontot összegyűjtő csapat 50 000 Ft pénzjutalomban részesül. Azok a csapatok, amelyek legalább 8 feladatot
teljesítenek értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A versennyel kapcsolatban kérdéseket a klimatudatosbekes@gmail.com e-mail címen lehet feltenni.

