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Ökookos vetélkedő  

 

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola ÖKO iskola és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata ÖKO-OKOS címmel ökológiai témájú online vetélkedőt hirdetett 2021 május 6-án 

hagyományteremtő szándékkal. 

A verseny célja:  a természetet szerető, a környezetvédelmi problémákra érzékeny gyerekek 

ismereteinek a bővítése, kreativitásuk, IKT kompetenciáik kiaknázása.  

A verseny résztvevői: alsó tagozatról 3. és 4. évfolyamos diákok, felső tagozatról 5. és 6. év-

folyamos diákok, egyéni vagy páros kategóriában a város és városkörnyéki iskolákból. 

A vetélkedőt az iskolánkban természettudományt illetve környezetismeretet tanító három 

pedagógus készítette. 

Az online feladatlapot az 5-6 osztályosok számára én állítottam össze a főszervező kollégám 

segítségével.  A vetélkedő a gyerekek ökológiai tájékozottságát, természet- és környezetvé-

delmi elhivatottságát célozta, elsősorban a saját mindennapi életükben és az iskolában.   

A járványhelyzet miatt a lebonyolítás egy fordulóban, tisztán online formában történt, így a 

digitális jártasság, az online felületek használata is szükséges volt (online feladatlap kitöltése, 

fényképes összeállítások, filmek készítése, információgyűjtés az interneten, szófelhő-, gondo-

lattérkép-készítő linkek használata). 

Az idei tanévben indítottuk először a vetélkedőt, a lebonyolítást nehezítette, hogy nem lehe-

tett személyes részvétel. Az online feltöltés nem mindenkinek sikerült, voltak, akik nem jó 

címre küldték az anyagot, és a határidő is elég közeli volt. Az értékeléssel és jutalmazással így 

is csak a tanév utolsó napjaira végeztünk .  

Az idei tanévben remélhetőleg hagyományos, jelenléti formában tarthatjuk a vetélkedőt, de 

mindenképpen lesz online része is, hiszen a digitális kompetenciák fejlesztése is nagyon fon-

tos. 

Tapasztalataink szerint jól tudják használni az online felületeket,  információkat, szívesen és 

ügyesen készítenek digitális anyagokat. 
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A kreativitás és motiváltság is megmutatkozott, sokan igazán eredeti, innovatív fenntartható-

sági ötleteket küldtek nekünk.  

Tervezzük, hogy válogatást készítünk a legjobb ötletekből és ezt eljuttatjuk az iskolák szá-

mára, tanulságos lehet nekünk pedagógusoknak is az a környezettudatos és jövőbemutató 

látásmód, ami a pályamunkákat jellemezte. 

Szintén hasznos lenne egy iskolai háziversennyel kezdeni, ahol a korosztályból sokkal több 

tanuló vehetne részt, így jobban felkelthetnénk az érdeklődést a következők iránt: 

- fenntarthatóság 

- globális környezeti problémák, klímaváltozás 

- megújuló energiaforrások 

- tudatos táplálkozás 

- fenntartható gazdálkodás 

- ökológiai lábnyomunk csökkentése 

- egyetemes emberi értékek, társadalmi érzékenység 

A vetélkedő és az arra való készülés hasznos eleme lehet a tehetséggondozásnak, az ismere-

tek alkalmazásának, az önálló gondolkodás fejlesztésének, az innovatív, természettudomá-

nyos szemlélet kialakításának. A versenyre párban is lehetett nevezni, ez a közös munka fej-

leszti az együttműködést, véleménycserét, kommunikációs képességeket, egymás ötleteinek 

elfogadását, kreatív továbbgondolását.  

A vetélkedő olyan pedagógiai helyzeteket teremt, amelyek segítik a gyermekek komplex sze-

mélyiségfejlődését, tudatos értékválasztásra ösztönöz. 
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