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A Kitaibel-versennyel kapcsolatos változtatások előzetes tájékoztató körlevele
A Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny mostantól
csapatverseny lesz (azonban egyénileg is lehet indulni), amelyen a hazai középiskolai és gimnáziumi
tanulók, valamint a hazánkkal szomszédos országok magyar tannyelvű, azonos évfolyamú (életkorú)
tanulói vehetnek részt Felvidék, Erdély és Csángóföld, Horvátország, Kárpátalja, Muravidék és a
Vajdaság területéről. A verseny továbbra is magyar nyelven kerül megrendezésre.
A tanulmányi verseny alapvető célja a természettudományos gondolkodásmód széleskörű
elterjesztése, a környezettudatos gondolkodás és magatartás fejlődésének elősegítése a középiskolás
korosztálynál. Cél emellett az érdeklődő, tehetséges tanulók kiválasztása és természetvédelmiökológiai pályán történő elindításának elősegítése.
A verseny ebben a tanévben (2021/22 és 2022/23) két fordulóból (megyei/fővárosi, nemzetközi
döntő), a 2023/24-es tanévtől kezdődően pedig újra három fordulóból (iskolai, megyei/fővárosi,
nemzetközi döntő) áll.
A verseny törzsanyagát többek között a TermészetBÚVÁR, az Állatvilág, valamint a Földgömb
folyóiratokban a tanév során megjelenő biológiai, környezet- és természetvédelmi tárgyú publikációi,
továbbá a program honlapján előzetesen megadott, interneten elérhető cikkek, tanulmányok képezik,
kiegészítve Kitaibel Pál munkásságával, a nemzeti parkokra vonatkozó ismeretekkel, az év kiemelt élő
és élettelen értékeivel (év fajai), valamint ökológiai-környezetvédelmi témákra vonatkozó
részismeretekkel. A gimnáziumi ökológiai tananyag ismerete is ajánlott. A tesztfeladatok az emelt
szintű biológia érettségi vizsgára jellemző minőségben és mennyiségben kérik számon a szükséges,
elsajátított ismereteket.
A diákoknak emellett önálló kutatási feladatot is kell végezniük (projektkészítés), amelyben egy
lakóhelyük vagy iskolájuk környékén található terület természeti értékeinek vagy környezetvédelmi
problémáinak kutatásjellegű feltárását mutatják be (kutatástervezet), utóbbira megoldási lehetőségeket
is keresve.
A döntőben a diákoknak a már megvalósításra került kutatásokban elért eredményekről
(megfigyeléseikről, kidolgozott megoldásokról) kell szóban, rövid kiselőadásban beszámolniuk. A
döntőben díjazott tanulók lehetőséget kapnak a kutatásuk/projektjük bemutatására a Magyar Biológiai
Társaság honlapján. A verseny projekt feladata hasonló a középszintű érettségin választható
projektfeladathoz.
A verseny díjazottjai az oklevél mellett értékes ajándékot kapnak.
A koronavírus járvány miatt két verseny elmaradt, ezekből egy került pótlásra az előző tanévben. A
2022/23-as tanév során két versenyt rendezünk, melyek a szokásosnál rövidebbek lesznek, így a
következő tanévtől visszatérhetünk a szokásos háromfordulós, de új szabályok alapján megrendezett
versenyhez.
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2021/22. tanévi verseny tervezett ütemterve
A verseny két fordulóval kerül megrendezésre. Az első fordulóban a csapatoknak a lakókörnyezetük
vagy iskolájuk környékén kell felmérni a környezeti problémákat, és ezt egy rövid online előadás
során bemutatni a zsűrinek. A második fordulóban, az előzőekben felmértek közül egy kiválasztott
környezeti problémára kell megoldási javaslatokat készíteni és azt bemutatni.
Erre a versenyre a 9. és 10. évfolyamon tanulók nevezhetnek csapatokat.
Tervezett határidők:
●
2022. szeptember 2. a versenyfelhívás megjelenése
●
2022. október 9. első forduló anyagának leadása
●
2022. október 21. első forduló (online)
●
2022. december 16. második forduló, Mosonmagyaróvár (jelenléti)
2022/23 verseny tervezett ütemterve
Ez a versenyt is két fordulóval kerül megrendezésre. Az első fordulóban online tesztfeladatokat kell
megoldani a csapatoknak. A második fordulóba bejutó csapatoknak a lakókörnyezetük vagy iskolájuk
környékén egy természetvédelmi problémát kell feltárni, arra megoldási javaslatot vagy kutatást
tervezni, esetleg valamilyen akciótervet végre is hajtani. A projektet a zsűri előtt kell bemutatni, a
terveink szerint Mosonmagyaróváron, személyesen.
Erre a versenyre a 10. és 11. esetleg a 12. évfolyamon tanulók nevezhetnek csapatokat.
Tervezett határidők:
●
2022. október közepe a versenyfelhívás megjelenése
●
2023. február vége első forduló (online)
●
2023. május vége második forduló, Mosonmagyaróvár (jelenléti)
2023/24-től megrendezendő versenyek várható ütemezése
A verseny három fordulóval kerül megrendezésre. Az első forduló online formában lesz megtartva,
amelyen tesztek alapján kell számot adni a csapatoknak az elméleti tudásukról. A második fordulóban
a tesztfeladatok mellett a csapatoknak lakóhelyük vagy iskolájuk környékén valamely
természetvédelmi vagy környezetvédelmi problémát kell felmérni és ezt a versenyen kiselőadás
formájában bemutatni a zsűrinek. Ez a forduló is online formában lesz megtartva. A harmadik fordulót
Mosonmagyaróváron rendezzük, személyes jelenléttel. Ekkor a csapatoknak szintén tesztfeladatokat
kell megoldani, valamint a második fordulóban bemutatott környezeti problémára kell megoldási
javaslatot, kutatást kidolgozni esetlegesen megoldásokat kivitelezni vagy legalább elindítani.
Tervezett határidők:
●
első forduló: október vége/ november eleje (online)
●
második forduló: február eleje (online)
●
harmadik forduló: május, Mosonmagyaróvár (jelenléti)
A részletekről a későbbiek során folyamatosan küldünk tájékoztatást. A versennyel kapcsolatos
információkat a Magyar Biológiai Társaság honlapján is megtalálhatják.
Az átalakított Kitaibel-versennyel kapcsolatban köszönettel várjuk a felkészítő tanárkollégák
visszajelzéseit az MBT központi e-mail címére: mbt@mbt-biologia.hu
A Szervezőbizottság
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