A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság és a Körlánc Egyesület által
meghirdetett „sulinetes” játék és vetélkedő 2008-ban lezárult. A verseny "számítógépes
játék"szakaszában 2008. szeptember 01. és november 30. között, azon iskolák tanulói
vehettek részt, melyek igazgatója a regisztráció során engedélyezte növendékeinek a
játékos tanulás eme formáját. A játék a www.sulinet.hu/korlanc web oldalon jelenleg is
elérhető/demo/.
Eredményesség:
A játékra 133 iskola igazgatója jelentkezett be, fogadta el a versenyfeltételeket és
ezzel engedélyezte tanulói számára a részvételt a vetélkedésen
A játékban 2 148 fő tanuló vett részt, próbálkozott meg a feladatok megoldásával,
illetve az ügyességi játék eredményes abszolválásával
Az első hat helyezett iskola a Kecskeméti Főiskolára kapott meghívást a végső
sorrend eldöntése céljából megszervezett vetélkedőre.
A 4. 5. 6. helyezettek a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán
rendezett vetélkedő alkalmával vehették át okleveleiket éa a versenykiírásban
meghirdetett pénzdíjakat.
Az első három helyezett iskola az Egészségügyi Minisztériumban 2008. december
09-én szervezett ünnepség keretében vehette át a versenykiírásban megjelölt
díjakat.
Vetélkedő:
Időpont: 2008. 12. 05.
Helyszín: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara 6000 Kecskemét,
Kaszap u. 6-14
A Zsűri Összetétele:
Elnök: Tompa Ferenc az OM képviselője, a Tárcaközi Bizottság tagja
Tagok: Brindzáné Kárpi Ilona a Kocsis Pál szakközépiskola igazgatója
Ádám Ferencné főiskolai docens KEFO TFK
Résztvevők: A sulinetes játékban első hat helyen végzett iskolák 3 fős
csapatai(+1fő kisérőtanár).
Tartalom: A csapatok háromféle kérdéscsoportban kaptak életkoruknak megfelelő
szintű feladatot a parlagfű-allergia témaköréből.
1. TOTO: a versenyzők életkoruknak megfelelő szintű feladatokat oldottak meg
a parlagfű-allergia témaköréből.
2. Bemutató: Minden csapat „otthon” elkészített Power point bemutatót tartott a
saját iskolájuk környezet-és egészségnevelési programjáról, kiemelve a
parlagfű-allaergia témakört.
3. Plakátkészítés: A csapatok azonos eszközökkel készítették el plakátjaikat
„Tégy ellene” címmel.

Minden feladat esetében a zsűri elbírálása alapján a versenyzők helyezési
számokat nyertek. A 3. feladat esetében a versenyzők maguk is pontoztak. A
sulineten megszerzett helyezési számaikat magukkal hozták, ami szintén
beszámított a sorrend kialakulásába. A végső döntést meghatározó összesített
zsűri pontozólap a www.korlanc.hu weblapon megtekinthető.

VÉGEREDMÉNY:
1. Algyői Általános Iskola /ökoiskola/

250.000 Ft

2. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol
Tannyelvű Gimnázium,Budapest /ökoiskola/

150.000 Ft

3. Kalocsai Belvárosi-Dunaszentbenedeki
Általános Iskola és Óvoda

50.000 Ft

4. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó
Szakközép-iskola és Szakiskola /Miskolc/

40.000 Ft

5. Budapest Csepel Önkormányzata Nagy Imre Művelődési
Központ Általános Iskolája /ökoiskola/

30.000 Ft

6. Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola

30.000 Ft

