
     

  

                                                       

HUSKROUA/1001/039  ““An Issue to Share” international youth cooperation programs which breach 
barriers along the Upper-Tisa region.” 

Felhívás 

 

Az “An Issue to Share” international youth cooperation programs which breach 
barriers along the Upper-Tisa region című, HUSKROUA/1001/039 számú projekt 
kivitelezésének időtartama a menetközben felmerült problémák megoldása végett 
meghosszabodott. A programot 2013. 08.31 zárjuk. 

A programban résztvevő három középiskola a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium, a vásárosnaményi II Rákóczi Ferenc Gimnázium és a beregszászi Magyar 
Gimnázium diákjaihoz fordulunk a ezzel a felhívással. 

Tíz éve szervezzük a „Közös Űgyünk” környezetvédelmi vetélkedőt és ezzel 
párhuzamosan számos más környezetvédelmi programot valósítottunk meg, amelyek a 
középiskoláskorú diákok és a helyi közösségek környezettudatos gondolkodásának 
kialakítását, formálását célozták meg. 

A „ Gondokodj globálisan, cselekedj lokálisan” program keretében azt szeretnénk 
felmérni, hogy a diákok hogyan látják a helyi közösségek szerepét a globális környezti 
problémák megoldásában. Mit tehet az egyén, egy osztály, egy iskola vagy egy kis közösség, 
amivel megelőzheti vagy megakadályozhatja a természeti környezet további romlását. 

A program keretében készítsetek plakátot illetve ppt. bemutatókat ebben a 
témakörben. 

1. Plakát készítés 
- bármilyen technikával készülhet A/3 méretben 
Tematika: 
- egy olyan környeztvédelmi akciót mutasson be amit a ti szükebb vagy tágabb 
közösségetek valósított meg vagy tervez megvalósítani a jövőben 
- olyan jó példák bemutatása, amit a környezetetekben figyeltetek meg 
- olyan megoldások amit olvastatok, láttatok, de nálatok is alkalmazható lenne 
2. PPT. bemutató készítése  
- max 10-12 diából álljon  
- használjatok fel általatok készített fotókat 
- a téma úgyanaz, mint a plakát készítésnél 

Az elkészült pályamunkákat minden iskola tanulói a helyi szervezőnél Sárándi Annamária és 
Bartha Helga tanárnő (Szatmárnémeti), Toldi Zoltán tanár úr (Vásárosnamény), Gogola István 
tanár úr (Beregszász) adják le, 2013.04.17-ig. 
A legjobb pályaművekből minden iskola kiállítást illetve mini tudományos diák konferenciát 
szervez a Föld Napja alkalmából. 
 Jó munkát kivánunk! 
 
A szervezők nevében, 
 
Sárándi Annamária 
Projekt maneger 
Kölcsey ferenc Főgimnázium 
 
Szatmárnémeti, 2013.03.24 


