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Versenyfeladatok: 

10 feladat kerül kiírásra, különböző határidőkkel és különböző pontértékekért. Minden teljesítő kap 

pontot. A feladatok nem épülnek egymásra, megadott határidőre kell őket teljesíteni, párhuzamosan 

is lehet végezni őket, és az online pontozótáblán nyomon követhető, hogy melyik osztály éppen hol 

tart. Ha valamelyik csapatnak a feladattal kapcsolatban technikai vagy egyéb problémái akadnak, akkor 

segítséget kérhetnek a +36 30 6179891-es telefonszámon vagy a klimatudatosbekes@gmail.com e-

mail címen.  

 

1. Klímakövet kijelölése és képzésen való részvétel 

 

Csapatonként 1 főt nevezzetek ki, aki klímakövetként képviseli a csapatot. Adatait, elérhetőségeit 

adjátok meg az alábbi űrlapon. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes5-cA_6PlRu3rf-Ly-

gjXswqdNT9vPHSJQb3HauIgZv4_nA/viewform  

 

A klímakövetek esetében fontos szempont, hogy a kiválasztandó csapattag alkalmas legyen arra, hogy 

képviselje a csapatot, hogy használja a kapcsolati tőkéjét, hogy tudja a közösségét megszervezni, 

feladatok elvégzésére motiválni,  használja magabiztosan az online eszközöket.  

 

A klímakövet részt kell hogy vegyen egy egynapos online képzésen, ahol felkészítésre kerül a 

környezetbarát életmód bemutatására kortársai körében, információkat kap a tudatos fogyasztás, 

újrahasznosítás, feldolgozás témájában, hogy megfelelően tudja képviselni a csapatát a  

versenyfeladatokban. A képzés végén az elhangzottak alapján egy rövid tesztet töltenek ki a 

klímakövetek, ez lesz az első pontérték.  

A képzés 2021. májusban kerül megszervezésre, a klímaköveteket értesítjük a pontos időpontról. 

Kötelező feladat. Elérhető: 50 pont 

 

2. Közösségi felület létrehozása 

Hozzatok létre egy olyan online közösségi felületet legyen az facebook, tiktok, insta, pinterest, 

youtube, vagy bármi, amit szerettek használni, ahol klímatudatos ötleteket adtok más iskolásoknak. Az 

a csapat kap több pontot, amelyik hatékonyan és kreatív módon mutatja be a környezettudatos 

életmód eszközeit, illetve az is pontot ér, hogy mennyi főt értek el. A létrehozott közösségi felület 

elérhetőségét töltsd fel ide: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScETCzR0_5JjIP_amNwduEXTTtu7ZVisOD4ywBstrrmZYx

B1w/viewform  

Kötelező feladat. Elérhető: 100 pont. 
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3.  

Tanterem vagy terület átalakítása 

Legalább 2 óra időtartamra a klímavédelem jegyében alakítsátok át az osztálytermet. Hozzatok létre 

klímabarát standot. A csapatokra van bízva, hogy miként képzelitek el a megvalósítást, a standokon 

legyetek aktívak, például tartsatok kézműves foglalkozást hulladékból, divatbemutatót 

újrahasznosítható hulladékból, vetélkedőt a téma kapcsán.  

Amennyiben online oktatásban vesztek részt, akkor szervezzetek otthon vagy közterületen, egyénileg 

vagy csoportosan olyan akciókat, amellyel a klímavédelemre hívjátok fel a figyelmet.  (Például 

virágültetés, virágcsokrok elhelyezése, kültéri installáció, aszfaltrajz krétával). A fotózásnál helyezd el 

a #klimasuli hashtaget, vagy papíron írd mellé, vagy az aszfaltrajznál rajzold oda, majd amikor a fotót, 

videót feltöltöd, akkor is hashtagelj. #klimatudatos #klimabarat #klimatudatosbekes #klimasuli 

#környezet 

Elérhető pontok: 100 pont, + 50 pont, ha minimum 5 db, a témába vágó poszt megjelenik. 

 

4. feladat: Faültetés 

Ültessetek fát! A csapat ültessen el legalább egy, de lehetőség szerint minél több fát az iskola udvarán, 

otthon, vagy csatlakozzatok a dánfoki vagy a békési tündérkerti közösségi faültetésekhez! A faültetés 

magában is nagyon szép eredmény, de gondoskodjatok róla, hogy az első évben a gondozás is 

megtörténjen! Osszátok be magatok között, hogy mikor ki gondoskodik a fáról, és dokumentáljátok, 

hogy a fátok kap elég vizet és gondozva van! A képeket a csapat létrehozott közösségi felületére 

töltsétek föl, hashtageljétek be és a linkjét ebbe a posztba kommenteljétek be. #klimatudatos 

#klimabarat #klimatudatosbekes #klimasuli #környezet 

A közösségi falültetések időpontjai közzétételre kerülnek a 

https://www.facebook.com/Kl%C3%ADmabar%C3%A1t-tanulm%C3%A1nyi-verseny-

102169125232838 oldalon a későbbiekben. 

Elérhető pontok: 100 pontot ér a faültetés és annak dokumentálása, illetve +50 pontot ér a fa 

gondozása, öntözése, növekedésének dokumentálása. 
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5.  Feladat: Bringára fel!  

A mozgáson van a hangsúly, bringázzon a csapat összesen 200 km-t két nap alatt, vagy sétáljon 150 

km-t, úgy, hogy az egyes tanulók teljesítményei összeadódnak. Dokumentáljátok ezt valamely 

applikáción (például Pedometer, BikeCitizens, google térkép, stb) vagy fényképekkel vagy videóval. 

Mozgás közben fotózzatok, vagy videózzatok, hogy később tudjátok népszerűsíteni a mozgást.  

#klimatudatos #klimabarat #klimatudatosbekes #klimasuli #környezet 

Az eredményt bemutató képernyőmentéseket, képeket, videókat tegyétek közzé a csapat közösségi 

média felületén, hashtageljétek be #klimatudatos #klimabarat #klimatudatosbekes #klimasuli 

#környezet és a posztok linkjét töltsétek fel ide: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1RvxqvxUF2upvX4QI1Q9PmDpoTz6fYYTcw0uBvDolH

KF8A/viewform 

Elérhető pontok: 50 pont, ha teljesítettétek és dokumentáltátok a bringás 200  km-t vagy a gyalogos 

150 km-t. +50 pont, ha ezen felül videót is közzétettetek. 

 

6. Számold ki az ökológiai lábnyomod!  

 

A csapat tagjai számolják ki egyenként az ökológiai lábnyomukat! Ezen a felületen számoljátok ki: 

http://www.kothalo.hu/labnyom/ , utána pedig küldjétek el a csapat nevének feltüntetésével a kapott 

értéket. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrY_LsFO8jrw5ALOeEA5FRdZI5OXOLme0oUFWEqUrVg

f5mVQ/viewform  

Aki elküldte az ökológiai lábnyomát, kap egy klímatudatos facebook profil keretet, és ha kiteszi az 

oldalára, akkor az plusz pontokat ér.  

  

Elérhető pontok: 50 pont, +50 pont a facebook képkeret feltöltéséért.  

 

7.  Klíma kvíz kitöltése 

A feladat a Klíma kvíz kitöltése, amelyet papír alapon bocsátunk rendelkezésetekre. Motiváljátok a 

kortársaitokat arra, hogy minél több kvíz kerüljön kitöltésre. 

Fontos, hogy egy személy csak egyet tölthet ki. Amennyiben további tesztekre van szükségetek, akkor 

jelezzétek a klimatudatosbekes@gmail.com e-mail címen, vagy a 30/6179891-es telefonszámon, 

illetve a kitöltetlen teszteket fénymásolhatjátok is. A kitöltött teszteket a klímakövetek gyűjtsék össze 

és amikor a feladattal kész vagytok, akkor jelezzétek a megadott elérhetőségek egyikén.  

Elérhető pontok: 1 kitöltött kvíz 1 pontot ér, egy csapat legfeljebb 100 pontot érhet el. Pontot arra a 

kitöltött kvízre kaphattok, amelyet általános vagy középiskolás diák tölt ki hiánytalanul.  
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8. Tegyél egy vállalást! 

 

A csapat az alábbi listából jelöljön meg tevékenységeket: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP0Axaab-b9f3t-

05jDGw05Y3s5tSKKZpWQQjxCTRDaZ5k2g/viewform  

amellyel lehet alkalmazkodni vagy segíti az alkalmazkodást az éghajlatváltozás okozta hatásokhoz. Itt 

is fontos, hogy minél több, általatok is teljesíthető tevékenységet válasszatok ki. A kiválasztott 

tevékenységeket dokumentálnotok kell (pl. fotó vagy videó, illetve a felkészítő tanár igazolása a vállalás 

teljesítéséről). A képeket, videókat tegyétek közzé a csapat közösségi média felületén, hashtageljétek 

be #klimatudatos #klimabarat #klimatudatosbekes #klimasuli #környezet  és a posztok linkjét töltsétek 

fel ide: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN7oB7uoAEdGSoPf7IHQMAlGkOmnGh7NqAQy5dJ0N

PSnnsfw/viewform  

 

Elérhető pontok: 20 pont a vállalásokért, további 20 pont minden vállalás dokumentálásáért, összesen 

legfeljebb 100 pont kapható 

 

9. Klímarajz készítés  

Készítsetek tetszőleges technikával papírra vagy képszerkesztő programmal csapatonként legalább 1 

rajzot, de egy csapat több rajzot is elküldhet! Téma: Meleg a helyzet – azaz Klímaváltozás a 

városomban.  Manapság kiemelt hír a klíma- vagy éghajlatváltozás, melynek hatásai sokfélék lehetnek: 

nő a Föld átlaghőmérséklete, ami miatt a sarki jégtakaró és a magashegységi hósapkák olvadnak, 

húzódnak vissza a gleccserek, emelkedik a tengerszint, egyre több a szélsőséges időjárási jelenség, 

illetve a természeti katasztrófa (aszály, bozóttűz, árvizek a megszokottnál jóval erősebb viharok, 

zivatarok stb.). 

Olyan rajzokat várunk, amelyek azon túl, hogy bemutatják ezen természeti jelenségek szépségét, 
ugyanakkor felhívják a figyelmet a klímaváltozás jelenlétére, hatásaira a városban.  
Az elkészült képeket küldjétek el a klimatudatosbekes@gmail.com e-mail címre. Az e-mail tárgya 

“Klímabarát tanulmányi verseny” legyen. A kért fájlformátum: jpg, png, tiff. A küldött  fájlt a következők 

szerint kérjük elnevezni: csapatneve.pályázatsorszáma (pl: kankalincsapat.2.jpg) 

Elérhető pontok: 10 pont egy rajz elküldése, és legfeljebb 100 pont adható 

10. Receptírás 

A feladat szezonális helyi termékekből vagy saját termesztésű, készítésű, alapanyagokból, valamilyen 

étel készítése (szendvics, leves, főétel, sütemény, püré, köret, stb.) készítése. A készített ételt 

fotózzátok le, ha van kedvetek akkor videót is készíthettek az étel elkészítésének módjáról. A fotót vagy 

videót töltsétek fel a csapat közösségi média felületén, hashtageljétek be #klimatudatos #klimabarat 

#klimatudatosbekes #klimasuli #környezet a receptet pedig írjátok ki a kép vagy videó mellé.  

Elérhető pontok: 50 pont 
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