BEAGLE

Tanárok, pedagógusok figyelmébe!

Nemzetközi projekt az élővilág
sokféleségének megőrzéséért

A BEAGLE egy ingyenes online biodiverzitásprogram, amely nyitott Európa minden iskolája
számára. Célja az iskolán kívüli oktatás színvonalának emelése és a biológiai sokféleséggel
kapcsolatos tanulás iránti motiváció növelése.

A csatlakozó pedagógusok és diákcsoportjuk a honlapról
letölthető határozó segítségével kiválasztott, egy vagy
több fa éves működésének változását figyelik meg az év
során. Az adatokat a honlapon rögzítik. A fenológiai
(= jelenségtani) megfigyeléseken túl a biodiverzitás,
a klímaváltozás vagy a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozó egyéb tevékenység elvégzésére is van lehetőség.
A diákok valódi tudományos megfigyelésekben vehetnek
részt, és „igazi” kutatóktól tanulhatnak, hiszen időről
időre a rendelkezésre álló adatok alapján egy kutató
értékeli az eredményeket.
A pedagógus kollégák részletes útmutatóhoz és egyéb
tanári segédanyagokhoz (pl. két színes, képes határozó)
férhetnek hozzá a honlapon. A program beilleszthető az
iskola környezeti nevelési tantervébe, és számos tantárggyal, tananyaggal mutat kapcsolódási pontokat.
A honlap 2010. február 15-én indult, és még öt évig áll
a pedagógusok és diákok rendelkezésére, közben folyamatos fejlesztés, javítás alatt áll.
2010. a biodiverzitás nemzetközi éve volt. Ebből az alkalomból a honlapon regisztrált iskolák diákjai számára
fotópályázatot hirdettünk meg. A beérkezett sok szép fotó
közül a zsűri 19-et tartott alkalmasnak arra, hogy vándorkiállítás keretében megmutassa a pályázaton részt vevő
diákok iskolatársainak is, milyen nagyszerű munkát
végeztek társaik. Az első három képet láthatják a kedves
Olvasók ezen az oldalon.

A programhoz eddig több mint 600 iskola
csatlakozott Európa-szerte, csatlakozzon
Ön is diákjaival! Az összes anyag letölthető magyar nyelven is a projekt nemzetközi honlapjáról: www.beagleproject.org
További információk találhatók a hazai
projektgazda, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület honlapján: www.mkne.hu

2. helyezett: Mézike virágai
Mák Tamás (8. oszt.), Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola, Jászberény

1. helyezett: Bagolyfa
Tenke Dániel (5. oszt.), Kiss Ferenc
Általános Iskola, Ásotthalom

3. helyezett: yírfa őszi napfényben
Juhász Márton (3. oszt.) Janikovszky Éva
Általános Művelődési Központ, Kozármisleny

