Fedezd fel az örökséged!
A növekvő erdők nyomában

Újra itt a 9-12. osztályos középiskolásoknak szóló erdőismereti vetélkedő
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FELHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK ÉS TANÁRAIK RÉSZÉRE
Vajon nő vagy csökken Magyarország erdőterülete? Hogyan változott legfontosabb természeti örökségünk térfoglalása az elmúlt évszázadban? Mik voltak ennek az okai? És legfőképpen: mit tehetünk mi,
XXI. századi magyar emberek erdeink gyarapításáért?
A „Fedezd fel az örökséged!” erdőismereti vetélkedő 2018. őszi témája a magyar erdőtörténet közelmúltjába kalauzol. Azt az időszakot tárjuk fel, ami örökségül hagyta ránk, mai utódokra a jelenlegi erdőállományokat. Tesszük mindezt azért, hogy megismerve az elődök munkáját, példát találjunk saját magunk
számára. Mit kell tennünk, hogy gyarapítva adhassuk tovább természeti örökségünket?
A tudásanyag alapját képezi az Erdők Hetén bemutatandó ismeretterjesztő ﬁlm, ami a trianoni időszaktól
napjainkig vázolja fel a legfontosabb folyamatokat. Itt a jó lehetőség tehát, hogy felfedezzétek erdei örökségetek történetét, majd az ismeretekről számot adva értékes ajándékokat nyerhessetek a vetélkedő
keretein belül!
Mindehhez mit kell tennetek?
• Alkossatok 9-12. osztályos középiskolai diákokból álló, háromfős csapatot.
• Válasszatok egy csapatnevet, és 2018. október 8-ig jelentkezzetek a fedezdfel@oee.hu e-mail címen.
A jelentkezés mindenképpen tartalmazza: a csapat neve, csapattagok neve, kapcsolattartó neve, e-mail
címe és telefonszáma, iskolátok neve és az osztályotok (vagy osztályaitok).
• A csapat rövid bemutatkozását és egy csapatfotót töltsetek fel a saját Instagram-oldalatokra, hogy a
verseny közösségi média felületein is megoszthassuk majd.
Használjátok a #fedezdfel-t, és a #novekvoerdok-et, valamint tageljétek be a vetélkedő Instragam-oldalát (https://www.instagram.com/oeefedezdfel/).
• Október-november folyamán oldjátok meg a hetente e-mailben megkapott, valamint a vetélkedő honlapján és Facebook-oldalán is közzétett 5 elméleti feladatot.
• Készítsetek saját videót a feladatok között megadott témában.
• Lépjetek be az erdőbe, ismerkedjetek meg közelebbről is természeti örökségetekkel!

Nyeremények:
1. helyezett csapat: fejenként 70 ezer forint értékű Decathlon-utalvány
2. helyezett csapat: fejenként 50 ezer forint értékű Decathlon-utalvány
3. helyezett csapat: fejenként 30 ezer forint értékű Decathlon-utalvány
Továbbá Turista Magazin és A mi erdőnk magazin előﬁzetések!

További információk:
http://vetelkedo.oee.hu/
https://www.instagram.com/oeefedezdfel/
https://www.facebook.com/fedezdfel/
A vetélkedő lebonyolítását az Agrárminisztérium támogatja.

