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1. Pályázati kiírás: „Sport és Környezet”
Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok!
Kedves Gyerekek!
A sport szeretetére, a rendszerességre nevelés céljából, s egyben a környezetvédelem és
egészséges életmód fontosságának hangsúlyozására az Aquaprofit Zrt. pályázatot hirdet,
amelynek mottója:
„Sport és Környezet”.
A pályázat célja, hogy minél lényegre törőbben mutassák be a diákok, hogy mit jelent
számukra a környezetvédelem és a sport, az „egészséges környezetben egészséges sport”
gondolata, összefüggése.
Első évben 2010-ben az Ökoiskolák diákja számára, rajpályázat formájában meghirdetett
versenyünk a levegő és a víz minőségének megóvására, így elsősorban a vízi sportok
szeretetére összpontosít.
Nevezési kategóriák:
I. 5-8. évfolyam
II. 9-13. évfolyam
Általános nevezési feltételek:
● A rajzpályázat célja, hogy minden diák a számára legközelebb álló technikai megoldás
keretein belül mutassa meg azt, hogy mit jelent számára a sport és a környezetvédelem
összefüggése.
● A pályamunkák mérete: A/3
● Az alkalmazott technika szabadon választható. Lehet pl.: vízfesték, tempera, olajfesték,
filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell; mindemellett vegyes technika is alkalmazható.
● Iskolánként egy nevezési kategóriából maximum 2 pályamű indulhat a rajzpályázaton. A
rajz készítőjének nevét, nevezési kategóriáját, az iskola nevét és címét kérjük jól láthatóan
feltüntetni a beküldött munka hátulján.
● A pályázaton való részvétel feltétele a nevezési lap hiánytalan kitöltése.

● A „Sport és Környezet” pályázatra érkező pályamunkák bírálatában hangsúlyt kap az
alkotás gondolatvilága, a gyermekek és felnőttek számára megfogalmazott üzenete és a
kivitelezés minősége.
A pályázati kiírás teljes szövege és a nevezési lap a http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/kiirassport-kornyezet címe érhető el.
2. Pályázati kiírás: „Energiajátékok 2010”
Az IME - Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület „Energiajátékok” címmel
pályázatot hirdet gyermek és fiatal korcsoport számára megújuló energiaforrásokat használó
játékok megalkotására. A pályázat célja, a művészet és a tudomány kapcsolatának
felfedeztetése a gyermek és fiatal korcsoport számára.
Vajon lehet a nappal zenélni? Hogyan lehet bemutatni a színek és formák változását az
energiaáramlás függvényében? Meg lehet mutatni játékos formában azt a sugárözönt, ami
folyamatosan éri a Föld nevű bolygót? Hogyan lehet rádöbbenteni az embereket arra, hogy
energiaproblémáink megoldása itt van a fejünk fölött?
Minden részvevőt arra bátorítunk, hogy ilyen és hasonló kérdéseket tegyen föl, bátran indítsa
el a fantáziáját, gondolja végig a technikai és művészi lehetőségek tárházát.
Pályázhatnak: 14-20 éves tanulók egyénileg vagy csoportban
Beadási határidő: 2010. június 1.
Cím: IME, H-7621, Pécs, Megye u.21
Díjátadás helyszíne: Mecsextrém Park (7628 Pécs-Árpádtető)
Díjátadás időpontja: 2010. június 21. (Nap napja)
Beküldendő:
•
energiajáték terve
•
működési leírása
•
működő modell
•
jelentkezési lap
Valamennyi modell bemutatásra kerül 2010. június 21-én Pécsett a Mecsextrém Parkban.
A beérkező pályázatokat szervezetünk elnöksége és a Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Kar oktatói bírálják el.
A pályázati kiírás teljes szövege a http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/kiiras-energiajatekok
címe érhető el.
További információ:
Zakupszki Tamás
Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület
7621 Pécs. Megye U. 21.
+36-20/203-5521

+36-72/511-834
zakupszki.tamas@greenenergy.hu
www.greenenergy.hu
3. "A hónap zöld programja"
Az ERSTE Bank Nyrt. és az Egészséges Településekért Alapítvány közös pályázati kiírása,
hátrányos helyzetű települések oktatási intézményei számára
"A hónap zöld programja" címmel
A pályázat tartalma:
Az Erste Bank Nyrt és az Egészséges Településekért Alapítvány pályázatot ír ki oktatási
intézmények számára környezettudatos nevelés kialakítását célzó programok támogatására. A
pályázatban olyan tevékenyégre nyújtható be a kérelem, mely túlmutat a kötelező tanmentben
előírtakon, továbbá törekszik bevonni az intézménybe járó gyermekek minél szélesebb körét.
A pályázati programok területileg megvalósíthatóak lehetnek az oktatási intézmény közvetlen
területén és a pályázó intézmény település határian belül is.
A pályázat célja, hogy az intézmények innovatív, kreatív ötleteket dolgozzanak ki
környezetvédelmi nevelési programjaikhoz.
Maximálisan pályázható összeg: 100 000 Ft.
Pályázati összeg elszámolható:
- eszközre,
- versenydíjra,
- alapanyagra,
- kommunikációs költségre
- utazási költségre
- közreműködői tiszteletdíjra
- egyébre
A
részletes
pályázati
kiírás
elérhető
a
http://web.pafi.hu/_pafi/Palyazat.nsf/werverv/85A925B5756778BDC12576390061423D?Ope
nDocument címen.
4. Victor András előadása a Magosfa Alapítvány szervezésében
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának januári összejövetelén
Victor András (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, www.mkne.hu) előadását hallhatjuk.
„Meg kellene tanulnunk a természet komplementáris értelmi-érzelmi megközelítését. Ehhez
sok környezeti nevelési „játék” kifejezetten alkalmas.”
Az előadásban összehasonlítást hallunk a mai európai világképről, mely redukcionista,
determinista, mechanikai szemléletű és prioritásokban és ellentétekben gondolkodik, szemben
a komplementáris látásmóddal, mely az ellentéteket egymást teljessé kiegészítő,
komplementáris pároknak tekinti.

A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, aki tud jönni, jelezze az kinga(kukac)magosfa.hu e-mail címen.
Időpont: 2010. január 25. hétfő, 17:00. Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, (Vác,
Konstantin tér 1-5.) Szent Imre terem
Az előadás a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány környezeti nevelési
klubja keretében kerül megrendezésre. A klubban egy-egy témát szeretnénk környezeti
nevelési szempontból körbejárni: hosszabb-rövidebb előadást ötvözve a témák gyakorlati
feldolgozásához nyújtott, illetve ehhez várt ötletekkel.
Következő klubdélután:
Február 22. A madárbarát kert. Előadónk Schmidt Emese (Magyar Madártani Egyesület)
A klub mindannyiunké, így mindenki tehet javaslatot, hogy milyen témában szeretne előadást
hallgatni, vagy saját tapasztalatait megosztani velünk. A javaslatokat lehetőleg e-mailben
várjuk a kinga[kukac]magosfa.hu címre.
5. Megjelent a Bókay Árpád Általános Iskola környezettudatosságra nevelő
oktatócsomagjának második félévi anyaga
Kedves Kollégák!
Megjelent környezettudatosságra nevelő oktatócsomagunk második félévi anyaga. Az Önök
kérésére sikerült megszervezni, hogy ne csak egy osztálynyi anyagot lehessen megrendelni.
Így az egy félévre szóló oktatócsomag 8000 Ft-os áron beszerezhető.
Az oktatócsomag részei: az egész iskolában alkalmazható iskolarádiós Ökopercek hanganyag
(heti 5 perc)
Ökofüzet, amely kiválóan alkalmazható a nem szakrendszerű oktatásnál (játékos
képességfejlesztő, tehetséggondozó feladatok)
Tanári segédlet
Bővebb információ, bemutató anyag a www.okosuli.hu honlapon látható.
Krakkerné Berki Hajnalka
Budapest, Bókay Árpád Általános Iskola
Email: okosuli@extra.hu
6. Kiemelten kerékpárosbarát munkahely címet nyert a Városi Kollégium
Idén harmadik alkalommal hirdette meg a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium a Kerékpárosbarát Munkahely 2009.
pályázatot.
A Városi Kollégium a Közintézmények kategóriában nyújtotta be pályamunkáját.

A Címre harmincöten pályáztak.
Simon Zsuzsanna, a Városi Kollégium igazgatója, az első helyezettnek ítélt, Kiemelten
Kerékpárosbarát Munkahely Címet és Díjat,2009.december 22-én, Budapesten, Dr. Oláh
Lajostól, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium államtitkárától vette át.
Szívből gratulálunk az elismeréshez!
Kövesse példáját minden magyar munkahely!

