
A Süni ökológiai gyereklap és a Vadon tudomá-
nyos-ismeretterjesztő folyóirat a 2011-2012-es 
tanévben is megrendezi tanéven át tartó ökoló-
giai vetélkedőit. A versenyt olyan nebulóknak  

szervezzük, akik többet szeretnének megtudni a természet 
csodáiról. Kalandra, felfedezőútra, búvárkodásra, kísérle-
tezésre, gyűjtőmunkára, a társakkal való izgalmas együtt-
gondolkodásra hívjuk a gyerekeket és segítő tanáraikat.

A Süni Vetélkedőre 4-5. évfolyamos, a Vadon Vetélkedőre 
6-7. évfolyamos diákok négyfős csapatait várjuk, egy szer-
vező pedagógus (esetleg szülő) kíséretében. A részvétel in-
gyenes!
A verseny szeptember-október hónapoktól indul. Három 
írásbeli forduló levelezős rendszerben zajlik, ahol a felké-
szülés alapja a Süni ill. Vadon magazinok három, egymást 
követő száma. Az ökológiai tematikájú anyag feldolgozá-
sán keresztül egyéb készségek, kompetenciák fejlesztését 
célozzuk. (Részletes szakmai célkitűzések a www.goncol.
hu oldalon találhatók.

Három írásbeli forduló után kerül kiválasztásra az a 12-12 
csapat (48-48 diák és 12-12 csapatszervező pedagógus), aki 
részt vehet a vetélkedő döntőjén. A SÜNI vetélkedő dön-
tője 2012. áprilisban, a VADON vetélkedő döntője 2012. 
májusban lesz. 

Írásbeli, levelezős fordulók

A felkészülés alapja (Süni vagy Vadon vetélke-
dő függvényében) a Süni és a Vadon magazinok 
2011/5.,6. és 2012/1.,2. számainak általunk kije-
lölt szöveg- és képanyaga. Visszatérő elem ezek 

mellett a közös alkotómunka. Előfordulnak olyan kérdé-
sek, amelyek megválaszolásához nem található meg min-
den információ az újságban. Ilyenkor a könyvtárban vagy 
a természetben való kutakodás, megfigyelés, kísérletezés 
során kapható meg a helyes válasz.

A csapatokat négy fő, 4. és/vagy 5-es (Süni) vagy 6. és/vagy
7-es (Vadon) diák alkothatja. A versenyzőket csapatonként 
egy tanár segítheti. Minden iskola tetszőleges számú csa-
pattal indulhat. A csapatot felkészítő pedagógus bármilyen 
szakos tanár vagy tanító lehet. Egy pedagógus több csapa-
tot is nevezhet.

Az első három forduló levelező formában zajlik, október 
és március között, kéthavi szakaszokban. A fordulók érté-
kelése után a 12 legjobb eredményt elért csapatot hívjuk 
meg a döntőre, melyet 2012 tavaszán tartunk a Bakonyban. 
Ezeknek a csapatoknak és a felkészítő tanároknak térítés-
mentesen szállást, étkezést és programot, valamint utazási 
költségtérítést biztosítunk.

döntők

Három írásbeli forduló után kerül kiválasztásra 
az a 12-12 csapat (48-48 diák és 12-12 csapat-
szervező szülő vagy pedagógus), aki részt vehet 
a vetélkedő döntőjén. A SÜNI vetélkedő dön-

tője 2012. áprilisban, a VADON vetélkedő döntője 2012. 
májusban lesz. A helyszín mind két esetben a Bakony: 
a Pangea Egyesület Pénzesgyőri Oktatóközpontja.

A döntők kétnaposak, a szállást, étkezést és az uta-
zás költségeit biztosítjuk. A döntők kétszer há-
rom órás blokkban zajlanak. Itt már forgószínpad 
szerűen, állomásokon kapott gyakorlati feladatok 

megoldásával, személyesen kell számot adniuk a gyerekek-
nek természetismereti, környezetvédelmi tudásukról és a 
csapaton belüli együttműködés készségéről. Amíg az ered-
mények kiértékelése folyik, a nap hátralévő felében meg-
tekintik a gyerekek az Oktatóközpont gazdaságát, gyógy-
növénykertjét, majd vacsora és alvás. Másnap reggeli után  
vezetett túrát szervezünk a környékbeli védett völgyekbe, a 
rendezvényt az ünnepélyes eredményhirdetés
zárja.

A döntő minden részvevője és a nyertes csapatok tagjai a 
következő ajándékokban részesülnek:

 � A vetélkedők első három helyezett csapatainak diákjai 
táborozást nyernek a Pangea Egyesület szervezésében 
működő Süni Környezetvédelmi Nomád Táborba. A 
tábor tíz napig tart, teljes ellátással, változatos szakmai 
programokkal, többek közt a Szent István Egyetem ok-
tatóinak közreműködésével.

 � A 3-3 nyertes csapatot vezető csapatszervező felnőt-
tek két személyes, 2-2 napos bakonyi hétvégét nyer-
nek, melyhez a szállást a Pénzesgyőri Oktatóközpont-
ban biztosítunk.

 � A döntő minden részvevő diákja ajándékba kap egy Ba-
rangoló ökológiai társasjátékot.

 � A társasjátékon kívül számos könyvnyereményt osz-
tunk szét a Döntők résztvevői között. Ezeket a kiadvá-
nyokat a hazai természeti értékek és a fenntartható élet-
vitel ismerettárából válogatjuk majd.

A részvétel költségeit pályázati támogatásból fedezzük, így 
a csapatok számára térítésmentes. A jelentkező csapatok-
nak kéthavi ritmusban eljuttatjuk a Süni/Vadon magazin 
négyszer 4-4 számát és a feladatlapokat; a szervező peda-
gógusoknak az ajándék éves előfizetések lapszámait és egy 
példány Barangoló ökológiai társasjátékot. ill. fedezzük a 
bakonyi döntő, a táborozások és a pedagógusok ajándékai-
nak költségeit (lásd túloldali leírás). 
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Tisztelt Igazgató Asszony / Úr! 

A kompetenciafejlesztés előtérbe kerülése a taní-
tás-tanulás folyamatát, módszereinek megválasztá-
sát, a személyiségfejlesztés újragondolását is igény-
li mindannyiunktól. A kompetenciafejlesztés fontos 

színtere az iskolai tanóra. De a kompetencia alapú fejlesztés-
nek széles lehetőségét találjuk meg az iskolán kívüli tanulásban 
is: egy erdei iskolában, egy projektben való munkálkodásban, a 
médiák- és a digitális tudásbázis használata közben, vagy egy 
komplex csapatversenyben való részvétel során. Szeretnénk se-
gítséget nyújtani azoknak a pedagógusoknak, akik kedvet érez-
nek arra, hogy a kompetenciafejlesztés lehetőségeit - a világot 
egy komplexebb szemlélettel megközelítő módot - kipróbálják, 
kihasználják az iskola tantárgyakhoz kötött, atomizált tudás-
struktúrájával szemben. Egy olyan csapatvetélkedőben, ahol a 
tanulók a különböző tantárgyak tanulása során szerzett ismere-
teiket új helyzetben alkalmazhatják. 

Az általunk meghirdetett SÜNI és VADON ORSZÁGOS CSA-
PATVETÉLKEDŐK szellemisége, fejlesztési területei tökélete-
sen megfelelnek a kompetencia alapú oktatás szemléletének. A 
felkészülés alapja a Süni c. ökológiai gyereklap, illetve a nagyob-
bak esetében a Vadon c. ismeretterjesztő folyóirat. A két lap a 
vetélkedők idejére megemelt oldalszámmal, külön mellékletek-
kel jelenik meg! Ezeken az oldalakon olyan, fenntarhatósággal, 
egészséges életmóddal foglalkozó írások szerepelnek, melyek az 
idei versenyek egyik súlypontját képzik - természetesen a két 
korcsoport számára eltérő tematikával és nehézségi fokkal. A 
magazinok színessége, reklámmentessége és ifjúság felé fordu-
lása mellett az is segíti munkánkat, hogy minden számban talá-
lunk kiemelt téma köré csoportosított cikkeket. Ez a tematikus 
felépítés is segít bennünket abban, hogy igazán kompetenciafej-
lesztő feladatlapot állíthassunk össze. 

A vetélkedőt negyedik éve országos szinten hirdetjük meg, me-
lyen tavaly közel 290 csapat mérte össze képességeit, tudását. A 
Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. az „Alsó tagozat -Tanítói Kin-
csestár” 2007. szeptemberi, 2009. februári és 2009. novemberi 
számában 40-40 oldalnyi mennyiséget jelentetett meg a vetél-
kedő feladataiból, megoldókulccsal együtt. A lapok kiadó szer-
vezetei pedig oktatási segédanyagot jelenttettek meg a program 
kapcsán.

A versenyre csapatot nevező pedagógusok/iskolák ajándékba 
kapnak egy példányt a Barangoló ökológiai társasjátékból és egy 
éves előfizetést a Süni ökológiai gyereklapra és a Vadon tudo-
mányos-ismeretterjesztő folyóiratra. A döntőn résztvevő diákok 
és tanárok nyereményeit a túloldali leírásban már ismertettük.

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy legyen segítségünkre 
abban, hogy iskolájának  pedagógusai megismerhessék a túlol-
dalon található részletes versenyfelhívásunkat!

Szívességét, támogatását előre is köszönjük!

Budapest, 2011. augusztus 10. 

Gyenes Csilla pedagógiai szakértő
Dr. Katona Józsefné ny. szaktanácsadó

Kérjük, hogy az iskolák a mellékelt jelentkezési lapból 
annyit küldjenek vissza a Süni szerkesztőség címére 
(Bp. 1242, pf.455; vetelkedo@goncol.hu), ahány csapatot 
indítanak a versenyen. A versenyről további informá-
ciót Fuchs Adrienn munkatársunk ad a 06 1 266-5449 
vagy 06 20 772-7964-es telefonszámokon vagy a fenti 
e-mail címen.  www.goncol.hu

A Süni Táborról és az Oktatóközpontról a 
www.pangea.hu-n 
találhatnak leírást.

SÜNI ÉS VADON ORSZÁGOS 
CSAPATVETÉLKEDŐK

2011/2012

JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük, fénymásolja le és nyomtatott nagybetűvel töltse ki!

 � Melyik vetélkedőre nevez a csapat?  
(a megfelelő aláhúzandó)
Süni Országos Csapatvetélkedő 
Vadon Országos Csapatvetélkedő

 � A csapat iskolájának neve és postázási címe 
(amennyiben iskolán belül szerveződő csapat nevez): 

 � A csapat neve: 

 
 � A csapat tagjai (név, évfolyam):

 � A csapatot segítő, kapcsolattartó pedagógus vagy 
szülő neve, e-mail címe, telefonszáma (az adatokat 
csak a vetélkedőt érintő kapcsolattartásra használjuk): 

A jelentkezési lapok feladási határideje: 

2011. október 15.

A szervező magazinok részéről Fuchs Adrienn munkatársunk 
lesz a kapcsolattartó, aki elérhető a 06 1 266-5449 
és 06 20 772-7964 -es telefonszámon vagy a vetelkedo@goncol.hu 
és suni@zpok.hu e-mail címen.

Jelentkezés e-mailben, vagy: 
Süni és Vadon Szerkesztőség 1242 Bp., Pf. 455. 
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