A tanulmányi verseny leírása
A verseny megnevezése: Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiai Verseny
Célcsoport: az alapiskolák 7. és a 8. évfolyamos tanulói, valamint a nyolcosztályos
gimnáziumok 3. és 4. évfolyamos tanulói.
A verseny célja, tartalma, hozadéka: A verseny célja Herman Ottó életének és
munkásságának minél szélesebb körben történő megismertetése, a Kárpát-medence és a diákok
lakóhelyének vagy annak tágabb, de nem védett helyi értékeinek bemutatása, feltárása,
tehetséggondozás.
A verseny kiírója és rendezője: Magyar Természettudományi Társulat
A verseny főszervezője: Csákvári Zoltán, Katona Mihály Alapiskola,
Búcs,
cszkarva@gmail.com
Győző Andrea, Katona Mihály Alapiskola, Búcs, kmaibucs@gmail.com
A verseny időpontjai, lebonyolítása, menete:
• Az iskolai fordulók megvalósításának határideje 2018. február 16-ig. A tavalyi
magyarországi biológia verseny megyei feladatlap tesztjét oldják meg a diákok az
iskolai fordulóban. A versenyfeladatokat a felkészítő pedagógusok elérhetik a
következő oldalon:
http://mtte.hu/sites/default/files/dokumentumok/versenyek/Herman/2016_2017/Herma
n_megyei_feladtlap_es_megoldokulcs_2017.pdf
Az iskolai fordulóból 2 tanuló nevezhető a felvidéki fordulóra. A továbbjutott tanulók
adatait 2018.február 21-ig a cszkarva@gmail.com vagy a kmaibucs@gmail.com címre
kérjük eljuttatni.
•

A felvidéki forduló 2018. április harmadik hetében kerül megrendezésre a búcsi Katona
Mihály Alapiskolában, amelyre a nevező iskolák kapnak meghívást. A versenyzők a
szervezők által összeállított központi feladatlapot töltik majd ki.

A dolgozatokat

központi javítókulcsok alapján a versenybizottság értékeli és javítja. A legjobb
eredményt elért 2 tanuló jut be a Kárpát-medencei döntőbe.

A felvidéki versenybe bekapcsolódó diákok számára a MENTOR TT a pályázati
források függvényében szakmai programon való részvételt lehetőségét biztosítja.
•

Kárpát - medencei döntő, 2018. június 1-2-3. – Móricz Zsigmond Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola 5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4. A felvidéki forduló
első és második helyezettje utazhat a nemzetközi döntőre, amelyet a Magyar
Természettudományi Társulat szervez.

A felvidéki forduló ismeretanyaga:
Magyarország legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek. Ökológiai alapismeretek.
TermészetBÚVÁR folyóirat 2017. év 3., 4., 5., 6. és a 2018.év 1. számában megjelenő cikkek
közül a felvidéki forduló ismeretanyagának gerincét a POSZTER kép és cikk,
VIRÁGKALENDÁRIUM kép és cikk valamint az ÚTRAVALÓ cikke adja, míg ajánlott
irodalomként a kérdések részét képezi a HAZAI TÁJAKON című cikk ismeretanyaga is. (A
honlapra ebben az évben nem kerülnek fel a cikkek!)
Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: www.tbuvar.hu
Magyarország 10 nemzeti parkjainak alapvető ismerete a TermészetBúvár által megjelentetett
LEPORELLÓK segítségével. A leporelló sorozat megrendelhető a kiadónál: www.tbuvar.hu

