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1. Pályázati felhívás Ökoiskola Cím elnyerésére!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet az
„Ökoiskola”
cím elnyerésére
A pályázók köre:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában
meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények.
A pályázat célja:
A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és
fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az
Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közösen létrehozta az „Ökoiskola” címet.
A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek
átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a
fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a
környezeti neveléssel.
Az „Ökoiskola” cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás”
2005–2014 évtizedének programjához. Az „Ökoiskola” cím pályázati rendszerének
kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több
évtizedes tapasztalatai alapján történt.
A cím elnyerésének előnyei:







A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar "Ökoiskola"
kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az
iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a
fenntartó számára.
Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a
környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Ökoiskoláknak szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú
programjain, rendezvényein, pályázatain.

Pályázati feltételek:



Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként,
telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.
Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon
tagintézményeire nyújtsa be külön-külön pályázatot, ahol a pályázati feltételek
adottak.

Pályázni a jelen felhívás mellékleteként csatolt alábbi formanyomtatványok kitöltésével
és 1 (egy) eredeti példányban papír alapon, postán és az önértékelési táblázat és az
adatlap további egy elektronikus példányának megküldésével lehet.
1.

Pályázati adatlap

2.

Szándéknyilatkozat

3.

Önértékelési táblázat

4.

Az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A pályázatot a következő címre küldjék:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Budapest
Dorottya u. 8.
1051
A borítékra írják rá: ÖKOISKOLA
E-mail: varga.attila@ofi.hu
A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2010. március
1.

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a http://ofi.hu/okoiskola/okoiskola-cim-palyazat
oldalon!

2. Megjelent a Saláta decemberi száma!
Kedves Pedagógusok, környezeti nevelők!
Idén utoljára jelentkezünk pedagógusi hírlevelünkkel, a Salátával. Reméljük, az eddig küldött
hírekkel sikerült valamelyest megkönnyítenünk munkájukat vagy legalább támpontot nyújtani
a zöld hírek közti keresgéléshez.
Szeretnénk megköszönni, hogy az idei évben is sokat tettek a fiatal generációk
környezettudatosságának fejlesztéséért, minden bizonnyal nem hiábavalók erőfeszítéseik.
Reméljük, az ünnepek alatt sikerül majd a következő félévhez feltöltődniük!
Karácsonyi ajándék gyanánt Böjte Csaba gondolatait szeretnénk továbbítani Önök felé.
Békés, áldott karácsonyt kíván mindenkinek
a HuMuSz csapata
Tartalom:
1. Gondolatok Böjte Csabától a karácsonyi bevásárlás előtt
2. A kamaszok környezettudatossága
3. Karácsonyi tippek, gondolatok pedagógusoknak a HuMuSztól
4. "Te jössz!" - pályázat
5. „Rajzolj nekem egy jogot!” - rajzverseny
6. Megjelent a Tudatos Vásárló Magazin "Ital" című száma
7. Díjnyertes HuMuSz-film!
8. "Tárgyaink története" magyarul! - filmajánló
9. Oktatási hálózat az MME-ben
10. Osztálykirándulás, oktatás, erdei iskola
11. „Égig érő fa” program - pályázat
12. „Fakönyvek” készítése - pályázat
13. Fogadj örökbe egy erdősávot! - pályázat
14. Új oktatóközpont Bakonyalján
15. Zöld Óvoda cím - pályázat
16. Környezetvédelmi akciók felsőoktatási intézményekben
17. Energiatakarékosság a kollégiumokban
Megtekinthető a http://humusz.hu/rovatok/salata címen!
3. Az Erdei Iskola Alapítvány terepi vezető továbbképzése
Felhívom tisztelt figyelmüket (elsösorban a Pest megyében vagy közelében
lakókét) az Erdei Iskola Alapítvány terepi vezető továbbképzésére.
A részleteket megtalálják az alábbi címen:
http://naporashaz.hu/eia/tovabbkepzesek.php
4. Regionális Ökoiskola találkozó Algyőn

Kedves Kollégák!
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy január végére tervezett ökoiskola találkozónkra Dr.
Nahalka István és Dr. Varga Attila elfogadták a meghívásunkat.
Sok szeretettel várunk Benneteket 2010. január 29-én, 14 órakor az Algyői Általános
Iskolában, a szokásos helyszínen (Kosárfonó u. 16. ún."Zöld iskolában").
Az előadások címei:
Dr. Nahalka István /KÖRLÁNC Egyesület elnöke/: Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése új lapot nyithatunk
Dr. Varga Attila /Ökoiskola Hálózat koordinátora/: Az új ökoiskola pályázati rendszer
Természetesen utána lehetőség van az előadókkal illetve egymással történő beszélgetésre.
Minden érdeklődőt nagyon várunk!
Kérjük, 2010. január 15-ig jelezzetek vissza.
Kellemes, békés karácsonyt és nagyon boldog, sikeres új évet kívánunk! Pihenjetek sokat!

Üdvözlettel: az algyői ökosulisok nevében Iván Zsuzsanna
5. Környezetbarát irodapapír olcsóbban?
A közbeszerzési tenderen nyertes normál papír ajánlattal szemben 669 Ft +Áfa / csomag, ill. 1
raklap vásárlása esetén: 629 Ft +Áfa/csomag áron 100%-ban újrahasznosított
fénymásolópapírt ajánlunk.
Tekintse meg webáruházunk kínálatát :

http://www.zoldbeszerzes.hu/
A döntés az Ön kezében van!
6. Karácsonyi díjeső a Mosonmagyaróvári Városi Kollégiumban

A Városi Kollégium több országos pályázaton elért elismeréssel, díjjal zárja a 2009-es
esztendőt.
Az ÖKO-Pack Kht. országos környezetvédelmi fotópályázatán képeinkkel
II. és III. helyezést értünk el. A díjkiosztóra a budapesti Ökoindustria Környezetipari
Szakkiállításon került sor.
Ezt követte a Magyar Telekom, Internettel az egyenlő esélyekért pályázatának
eredményhirdetése, melyen mindkét honlapunkkal, a www.varosikollegium-movar.egalnet.hu
és a www.emlekhely1956-movar.egalnet.hu cíművel is az első helyezettek lettünk.
A következő elismerés az E.ON Hungária Vállalat, „Így használom az Energiakaland
programot” című pedagógus pályázatán, - a beérkezett tizenhét pályamunkából- elért II.
helyezésünk volt.
Az Európa Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft, az Energia=Érték című pályázatának
eredményhirdetésére is decemberben került sor,melyen az esszé kategóriában nyertük el az
első díjat.
A sok értékes díj mellett, melyeket a pályázatokon nyertünk, a karácsony legszebb ajándéka a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Kerékpárosbarát Munkahely 2009.
című pályázatán elért I. helyezésünk, mely
az Ökoiskola, a Zöld Iroda Címek mellett olyan minőségjelzője a kollégiumban folyó
környezetnevelési munkának, melyre méltán lehetünk büszkék!
Simon Zsuzsanna
igazgató
7. Hulladékmentes Karácsony a Mosonmagyaróvári Városi Kollégiumban
A szeretet ünnepén szeressük Földünket is!
1. Idén együtt vásárolunk (diákok, kollégák, dolgozók).
Megyünk kerékpárral, de szükség szerint telekocsival. Előtte bevásárló listát készítünk és
nagyobb kiszerelésben vásárolunk bizonyos termékeket. Vásárlás után saját kosarainkba,
vászontáskáinkba pakolunk.
Bizonyos munkahelyi beszerzéssel együtt az otthonit is el tudjuk végezni. Például:
tisztítószer, irodaszer, munkaruházat.
2. Újévi fogadalmunk a komposztálás bevezetése lesz.
Jelenleg másodtápanyagnak a szerves hulladékok egy részét a takarító néni elviszi a
tyúkjainak, de mi lesz, ha nyugdíjba megy? 2010. a komposztálás éve lesz a kollégiumban.
3. Javíttatunk. Újrahasználunk.
Mindig megjavítjuk vagy javíttatjuk és továbbhasználjuk a kisebb háztartási eszközöket,
gépeket, elektrotechnikai berendezéseket, nem pedig újat veszünk.
4. Elcseréljük, vagy tovább adjuk.

A közös ajándékasztalunkra mindenki hozhat, de vihet is neki tetsző apróságokat,
dísztárgyakat, ruhaneműket, stb… Ugyanerről az asztalról töltjük meg az ” Egy cipős
doboznyi szeretet” című karácsonyi ajándékküldő felhívásra készítendő csomagjainkat is.
A kollégák és a gyerekek is összegyűjtik a számukra már haszontalan tárgyakat és kinőtt
ruháikat és továbbítjuk egy helyi alapítványba, a Családok Átmeneti Otthonába.
5. Idén már piacon is vásárolunk.
A kollégium Mikulás és Karácsonyi ünnepségére idén mindent a piacon szerzünk be.
Gyökeres fenyőfát veszünk, amit majd az udvarra kiültetünk. A batyus karácsonyra, a saját
tálcánkra, dobozunkba kért házi süteményt, savanyúságot, gyümölcsöt, házi szörpöt stb…
visszük a piacról.
Az ünnepségen mindenki a saját bögréjét, tányérját használja, így nem kell fölösleges
műanyag vagy papírpoharakat, tányérokat vásárolnunk.
6. Karácsonyi ajándékok újrahasznosított hulladékokból
Kartonpapírból mobiltelefon tartót, adventi naptárt, írószertartót, műanyagpalackból
madáretetőt, különböző üvegekből üvegfestéssel vázákat, mécses tartókat, italos
kartondobozokból varrással táskákat, műanyagkupakokból adventi koszorút, elhasznált
villanyégőkből karácsonyfadíszeket készítünk ( www.duoinfomovar.hu). Ajándékainkat nem
csomagoljuk drága, fölösleges csomagolópapírokba. Ami már gyárilag becsomagolt arra elég
egy masnit kötni, de készíthetünk cipős dobozból ajándékdobozt, felhasználva a tavalyról
eltett csomagolópapírokat.
Idén már egy papíralapú képeslapot sem küldünk partnereinknek, mindenki elektronikus
üdvözlőlapot kap.
7. A visszaválthatót választjuk.
Szinte elkerülhetetlen az italvásárlás, akár ajándékba, akár fogyasztásra. Figyelj arra, hogy a
palack visszaváltható legyen és a díszcsomagolt üvegeket is kerüld!
8. A tudást szomjazzuk nem a könyvet.
Szép és hasznos, de leginkább hulladékmentes ajándék a helyi könyvtárba szóló olvasójegy,
DVD kölcsönző kártya, színház, koncert jegy a dolgozóknak, családtagjaikkal együtt. De
ajándék lehet az is, ha bizonyos eszközöket a dolgozók kikölcsönözhetnek (házilag készített
kölcsönző kártyával) a munkahelyükről. Például: kerékpár, fűnyíró, szerszámok, kisebb
barkácsgépek.
Egészségünk megőrzése is fontos számunkra, ezért idén a Mikulás a helyi termálfürdőben
fogja várni a gyerekeket.
9. Nem fogadunk szemétpostát.
Házilag készített matricát ragasztunk ki, Reklámot nem kérek! felirattal.
Hulladékmentes Karácsonyt Kívánunk!

