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A Magyar Földrajzi Társaság alapítása óta egyik fő célkitűzésének tekinti az ismeretterjesztést 
és a tehetséggondozást. Mindig is részt vett különféle földrajzi versenyek szervezésében, 
lebonyolításában, tagjai zsűritagként vagy szakértőként képviselték a Társaságot ezeken a 
rendezvényeken. A Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny 
megrendezése és lebonyolítása is ezt a célt szolgálta. 
Társszervezőnkkel, a KŐRIS Környezeti Nevelési, Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft.-vel (www.korisnonprofit.hu) 15 éve rendezzük meg a versenyt, ezért az ő 
tapasztalataik is mind hasznosultak az idei verseny szervezésekor és lebonyolítása során.  
 
A verseny komplex környezetvédelmi verseny volt, kiemelten az alábbi műveltségterületekre 
irányult, de átfogta és érintette a többi műveltségterületet is. 
Ember és természet -Földünk- környezetünk -Ember és társadalom -Életvitel és gyakorlati 
ismeretek -Vizuális kultúra -Informatika. 
 
A verseny pedagógiai célja: több műveltségterületet átfogó komplex programként a Nemzeti 
alaptanterv I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok/ kiemelten a Fenntarthatóság, 
környezettudatosság fejlesztési területhez illeszkedve, a Nemzeti Tehetség Program 
célkitűzéseinek megvalósítását segítette elő. 

A megvalósításban az alábbi szakemberek vettek részt: 
• Hajbáné Csuta Ildikó programvezető, KŐRIS Nonprofit Kft.  
• Kettingerné P. Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli Kirendeltség 

Győr 
• Bender Ferenc Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli Kirendeltség Győr 
• Goda István osztályvezető Fertő-Hanság Nemzeti Park Ökoturisztikai és Környezeti 

Nevelési Osztály 
• Mészáros Krisztina Fertő-Hanság Nemzeti Park Ökoturisztikai és Környezeti 

Nevelési Osztály 
• Kása Róbert munkatárs 

Szakmai zsűri 
• Peimli Piroska őrkerület-vezető Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, Sarród 
• Simon György, a zsűri elnöke Pro Geographia, Bonis Bona-díjas szaktanár, Széchenyi 

István Gimnázium, Sopron 
• Csuták Máté okleveles geográfus, National Geographic Magyarország felelős 

szerkesztő, Budapest 
• Garancsy Mihály főszerkesztő-helyettes TermészetBÚVÁR Alapítvány és Magazin, 

Budapest 
• Zátonyi Szilárd biológia szaktanár, tankövnyíró, Veres Péter Szakközépiskola Győr 



Mások számára is hasznosítható jó gyakorlatok felsorolása: 
• Az iskolai projektek, amelyeket a kiselőadásokban bemutattak a versenyzők. 
• Helyi környezeti problémák felderítése, azokra megoldási javaslatok kidolgozása, az 

iskolákban végzett, saját megfigyeléseken alapuló kísérletek, kutatások. 
• A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése 
• A Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny tartalmában és 

szemléletében illeszkedik a lisszaboni stratégiához, a Duna-stratégiához, a Nemzeti  
Tehetség Program célkitűzéseihez. 

Az alábbi módszereket alkalmaztuk a verseny lebonyolításához 
A verseny céljainak eléréséhez sokrétű megoldási módszereket választottunk és alkalmaztunk. 
Minél több tevékenységi formával kívántuk az elmélet és gyakorlat egészséges arányát, 
valamint a verseny komplexitását elérni, s egyúttal biztosítani a Nat céljainak való 
megfelelést. 
Alapelv: Olyan tanítási-tanulási helyzetek, tanulásszervezési módokat és értékelési 
eljárásokat biztosítottunk, amelyek alkalmazkodtak a tehetséges tanulók fejlesztési 
igényeihez, támogatták a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 
Nagy hangsúlyt kapott az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztése közvetlen 
(részben terepi) tapasztalatszerzéssel, megfigyelésekkel és a digitális világ nyújtotta 
lehetőségek felhasználásával. 
A tanulók felkészülése egyéni és csoportmunkában történt. 
Az alkalmazott módszerek eredményeként kialakult a gyerekekben az általános, az élet 
hétköznapi folyamataiban, az állampolgári léttel összefüggő döntésekben használható tudás. 
A versenyfeladatok teljesítése a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően formálta a 
tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. A környezettudatos, a természet 
kincseit védő, óvó magatartás a Föld iránt érzett felelősség kialakításához járult hozzá. 

Szakmai program 

Június 05. - Terepgyakorlat 

A szakmai program első napján volt a terepgyakorlat, amelyet idén is a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztálya szervezett és bonyolított le. Útvonal: 
Győr – Csorna – Bősárkány – Acsalag – Földsziget - Király-tó - Öntésmajor – Győr volt. 
Kiváló szakvezetéssel járták be a diákok a kijelölt területeket, ahol megfigyeléseket végeztek, 
- pl. égeres, lápmaradványok, tőzegbánya, gyurgyalagtelep stb., - majd írásban számot adtak a 
látottakból és a kapott információkból.  

Június 06. - Írásbeli, szóbeli 
Az írásbeli feladatsor döntően a kiadott szakirodalmi TermészetBÚVÁR cikkek ismeretére 
épült. A többség jól teljesített, átlag 65%. A legjobb, 90%-os teljesítmény lett.  
A szóbeli kiselőadások magas színvonalú felkészítő munkáról tanúskodtak. A témaválasztás a 
versenykiírásnak, valamint a diákok életkorának megfelelő, egyben aktuális volt, kiváló az 
előadások kidolgozása, logikus a felépítése. A zsűri értékelése szerint jelentős a fejlődés, 
előrelépés a prezentációkban, PP - ékben.  
A csapatok jól gazdálkodtak az időkerettel, senkit nem kellett leállítani. Törekedtek arra, hogy 
a problémaazonosítást, - felvetést helyzetelemzés, majd a kutatómunkaára alapozva a 
megoldási javaslatok készítése kövesse. Az előadások egyik legfőbb értéke volt, hogy helyi 
vonatkozású kutatási témát tartalmaztak, s az elemzések és javaslatok legtöbb esetben saját 
megfigyelés, kísérlet, felmérés eredményére épültek. A csapattagok minden szerepeltek, és 



voltak a tartalmi megerősítést szolgáló rövid szituációs játékok, dramatizálások is az 
előadásokban. Az előadások jól szolgálták a jó gyakorlatok disszeminációját és az egymástól 
való tanulást, segítették a kortársak szemléletformáló hatását. 

Plakát tervezés 
A Népességrobbanás/túlnépesedés volt a témája a plakát feladatnak.  
Elgondolkodtató, ötletes, kreatív megoldásokkal jelenítették meg a probléma üzenetét. A 
munkákat a győri városháza aulájában kiállítottuk a döntő idején. A döntőt megelőző 
időszakban internetes szavazásra is lehetőséget adtunk, ezzel is biztosítva nyilvánosságot, és 
azt, hogy közönségdíjakat is adhassunk. A szakmai zsűri értékelése és díjazása mellett így 
több irányból kaptak elismerést és sikerélményt a versenyzők.  

Eredmény 
A már másfél évtizedes hagyományos verseny jól összeszokott és jól együttműködő szakmai, 
szervezeti háttérrel rendelkezik. A szervezés és kommunikáció gördülékeny, a Kárpát-
medencei hálózat bázisintézményei színvonalas, példaértékű munkát végeztek 2014-ben is. 
Nagy húzóerő és motivációs elem volt, mind a hazai és a határon túli csapatoknak a győri 
döntő és annak méltó helyszínei: a megnyitó és díjkiosztó ünnepély a városháza dísztermében 
volt, minisztériumi és támogatói képviseletekkel, valamint a kifogástalan ellátás a Nyugat-
magyarországi Egyetem Famulus Kollégiumában. 
Kiemelkedő szakmai program volt a terepgyakorlat, amelyet az idén is a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park szervezett és bonyolított le. A csapatoknak és a pedagógusoknak gazdag 
élményt jelentett a Fertő kultúrtáj, mint világörökség megismerése. Kiváló szakvezetéssel 
járták be a diákok a kijelölt területeket, ahol megfigyeléseket végeztek, majd írásban számot 
adtak a látottakból és a kapott információkból. 
A motiváltság és az elkötelezettség, a magas felkészültség megmutatkozott a színvonalas 
kiselőadásokban és az írásbeli feladatsor megoldásában egyaránt. Bizonyítja, hogy a zsűri 
több különdíjat is odaítélt az összesített eredmények és helyezések mellett. 
 
Köszönjük a Minisztérium támogatását, hogy ismét lehetővé tette a Sajó Károly Kárpát-
medencei környezetvédelmi csapatverseny sikeres lebonyolítását. 

 
 
Budapest, 2014. június 
 
        Dr.Mari László  

 


