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1. Ökoiskola – Pályázat Gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban, az Ökoiskola Cím Pályázattal kapcsolatban eddig leggyakrabban felmerült
kérdéseket válaszoljuk meg a sikeres pályázás érdekében.
1. Újrapályázó iskolának elegendő a 4. számú melléklet kitöltése?
Nem.
A cím megújítása háromévente új teljes pályázati anyag benyújtásával történik. Az új
pályázatban az iskola bemutatja az eddig elért eredményeit és e mellett meghatározza a
következő három év legfontosabb feladatait.
2. Csak a dokumentációs segédanyagban említett dokumentumok tüntethetők fel az
önértékelési táblázatban?
Nem.
A dokumentációs segédanyag csak javaslatokat, ötleteket ad az önértékelés
dokumentálásához. Attól függetlenül, hogy említi-e a dokumentációs segédanyag vagy ne,
minden olyan dokumentum, bizonyíték feltüntethető a táblázatban mellyel igazolható, hogy
az iskolában az adott szempont teljesül
3. Pontszámítási bizonytalanságaim vannak. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy megfelelően
számoltam-e ki az önértékelési pontszámot?
Azt javasoljuk, hogy az elkészült önértékelési táblázatot küldjék el elektronikusan a
pályázatban megadott e-mail címre. Szakértőink átnézik és visszajeleznek, ha bármilyen
problémát találnak a pályázatban, és így már a javított pályázat adható postára.
2. Jó gyakorlat átadási lehetőségek Ökoiskoláknak
A TÁMOP 3.1.4 pályázati konstrukció egyik elemeként a megvalósító intézményeknek
lehetőségük nyílik, pénzügyi forrásokat kapnak „Jó gyakorlatok” átvételére. Az Educatio
Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít a „Jó gyakorlatok” tulajdonosainak, hogy
bemutatkozzanak, azért hogy könnyebben megtalálhassák őket az átvevő intézmények. Az
oktatásban fejlesztett és kipróbált jó gyakorlatokat egységes szempontok szerinti leírásokkal,
a pályázati célok megvalósulását alátámasztó módon tartalmazó, területi, intézménytípus
szerinti, tematikus, tartalmi szempontok szerint egyaránt kereshető adatbázisban jeleníti meg.

A „Jó gyakorlatok” adatbázisba való bekerülésről további információ:
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_leiras/1264427204.
edu
Az „Jó gyakorlatok” átadásán túl a TÁMOP 3.1.4 pályázati konstrukcióban lehetőség van
referencia intézményi minősítést szerezni, mely további lehetőségeket jelent egy intézmény
számára arra, hogy fejlesztéseit, eredményeit széles körben terjessze. A referencia intézmény
típusok között az Ökoiskolai/óvodai programmal dolgozó intézmények nevesítésre kerültek,
vagyis az Educatio Nonprofit Kft kifejezetten várja azon ökoiskolák jelentkezését, melyek
szeretnék ökoiskolai fejlesztési eredményeiket a TÁMOP 3.1.4 pályázat nyertesi között
terjeszteni.
A referenciaintézményekről, a minősítésről bővebb információ:
http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/referencia_intezmenyek_leiras/1264
427092.edu
3. Regionális ökoiskola találkozó március 5-én Algyőn és Szegeden
Kedves Kollégák!
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy március 05-re tervezett Dél-alföldi
Regionális Ökoiskola Találkozó programja kibővült, a programokat két helyszínre tervezzük:
1)
Előadások, konzultáció, személyes beszélgetések az Algyői Általános Iskolában 14
órától a szokásos helyszínen (Kosárfonó u. 16. ún. „Zöld iskolában”) az előzetesen
meghirdetettek szerint.
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.
Aktuális témák.
Jelentkezés határideje: 2010. február 19.
Jelentkezés módja: e-mailen: algyo@okosulik.hu
telefonon/faxon: 62/517 192
2)
Ökoiskolák bemutatkozása a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskolában (6720 Szeged, Tömörkény u. 1.) az alábbi, már külön is kiküldött
meghívó alapján:
„Kedves Ökoiskolák!
Szeretettel meghívunk Titeket a 2010. március 5-én pénteken 14:00 - 16:00-ig tartandó
Ökoiskola napunkra! A találkozó helyszíne a szegedi Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola. Szeretettel várjuk a dél-alföldi régió Ökoiskoláit – általános- és
középiskolákat 1-2 tanár és 3-3 kreatív diák kíséretében.
Programunkat minél színesebbé szeretnénk tenni:
Előzetes feladat:
„Ettől vagyunk mi a „legzöldebbek”.” Egy A/1-es méretű poszter készítése (fotók, az
iskoláitok programjának rövid leírása, amelyben bemutatjátok a környezeti nevelési,

környezetvédelmi, természettudományokkal kapcsolatos programjaitok legsikeresebbnek ítélt
elemeit). A poszteren jelenjen meg a diákok aktivitásának dokumentálása. A posztereket
hozzátok magatokkal, az iskola folyosóján paravánokra kifüggesztjük.
Program a helyszínen:
I. Poszter kiállítás.
II. Iskolánk környezeti nevelési munkacsoportjainak bemutatkozása, diákelőadások.
III. Gyerekeknek szóló játékos foglalkozás a meghallgatott előadások alapján.
A jelentkezés határideje: 2010. február 19.
Jelentkezés módja: az iskola e-mail címén: tig@tomorkenygimn.hu , telefonszámán: 62/547105, 547-106 vagy faxszámán: 62/547-108! Kérünk Titeket, hogy a jelentkezésben jelöljétek
meg a várható tanár-diák létszámot, a készülő poszter témáját (pl.: egészséges táplálkozás,
szelektív hulladékgyűjtés,
természetvédelem, tájbejárás, iskolai kirándulás a környezetvédelem jegyében, stb.)!”
Javasoljuk, hogy Algyőre azok a kollégák jöjjenek, akiket inkább a szakmai kérdések
és az ökoiskola működtetése érdekel. A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskolába az iskolájukat bemutató diákok és az őket kísérő nevelők látogassanak el.
Természetesen mindenkit mindkét helyszínre sok szeretettel várunk.

2010. 01. 25.
Üdvözlettel, a program felelősei:
Iván Zsuzsanna igazgató, Algyői Általános Iskola
Dr. Kovács Józsefné igazgatóhelyettes, szegedi Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola
A találkozó megvalósulását az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.1 program
keretében támogatja
4. 2010 - A Biológiai Sokféleség Világéve
2010 - A Biológiai Sokféleség Világéve
Kezdetét vette a 2010-es esztendő, melyet az ENSZ a biológiai sokféleség világévének
nyilvánított. Azt kívánja ezzel elérni, hogy minden eddiginél jobban ráirányítsa az emberek
figyelmét arra, hogy a földi élet sokszínűségének védelme nem pusztán erkölcsi
kötelességünk, hanem az emberiség fennmaradása érdekében egyben mindannyiunk
felelőssége is.
Mivel kiemelt esztendő számunkra az idei, így a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
honlapján is külön fel szeretnénk hívni az emberek figyelmét a biológiai sokféleség
megőrzésének fontosságára. Hamarosan elérhető lesz honlapunk világévi eseményeket
bemutató oldala, ahol e jeles év kapcsán az ország különböző pontjain meghirdetett
programokat fogjuk bemutatni.
Szeretnénk, ha minél több tudományos és oktatási intézmény, civil és egyéb szervezet
csatlakozna programokkal a biológiai sokféleség világévéhez. Kérjük, tájékoztassanak
bennünket a biodiv@mail.kvvm.hu címen, amennyiben Önök is szerveznek olyan eseményt,

amely a hazai természeti, kulturális örökségünk megőrzéséhez kötődik. A hozzánk eljutó
információkat, fényképeket és híreket így még szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni.
http://biodiv.kvvm.hu/news/2010-biologiai-sokfeleseg-vilageve
Greguss Ditta
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Biodiverzitás osztály
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Tel.: 06.1.457 3555
Fax.: 06.1.275 4505
http://biodiv.kvvm.hu/
5. A Zöld Iroda Ellátó versenyt hirdet
Ki pályázhat?
A versenyre nevezhet bármely olyan vállalat, hivatal, intézmény, ahol irodai munka folyik. A
díjra pályázhatnak a már környezet- és emberbarát módon üzemeltetett irodák és azok is, akik
a közeljövőben térnek át a zöld irodaműködtetésre.
Jelentkezési határidő: 2010. február 1.
A versenyről:
A versenybe bekapcsolódó irodáknak két hónap áll majd rendelkezésükre, hogy a lehető
legtöbbet kihozva irodai működésükből Zöld Irodává váljanak. A verseny indulásakor a
jelentkezőknek egy tesztet kell kitölteniük, amely alapján felmérjük az induló iroda jelenlegi
állapotát, a legnagyobb segítségre szoruló területeket és a segítségnyújtással kapcsolatos
igényeket.
Versenyzőink számára folyamatosan segítséget nyújtunk a zöldüléshez:
•A versenyzők megkapják a Zöld iroda kézikönyvet;
•A versenyzőknek félnapos műhelymunka keretében segítünk eligazodni a Zöld Iroda
alapismeretekben, lehetőséget biztosítunk számukra kérdéseik feltételére, továbbá tippeket és
ötleteket is gyűjthetnek;
•A versenyzők számára telefonon és e-mailben is segítséget nyújtunk a verseny ideje alatt
felmerülő kérdésekben;
•Elektronikus hírlevél is támogatja majd a munkát, aminek a segítségével az irodák lépésről
lépésre felülvizsgálhatják és javíthatják környezeti teljesítményüket.
A verseny az állapotfelmérő kérdőívek ismételt kitöltésével és egy helyszíni bejárással
(audit) zárul, amikor a KÖVET szakértői vizsgálják meg, hogy az adott versenyző mennyit
fejlődött a verseny ideje alatt, mennyire aktívan vett részt a versenyben, illetve milyen
mértékben tudott megfelelni a Zöld Iroda kritériumoknak.
A versenyzők teljesítményét pontokká számoljuk át. A díjakat egy független zsűri ítéli oda,
nyilvános szempontrendszer alapján. A legtöbbet fejlődött - a versenyben a legnagyobb
pontszámváltozást elérő – iroda a 2010 Legtöbbet Zöldült Irodája, míg a legtöbb pontot elérő
– a versenyben legjobban teljesítő – iroda a 2010 Zöld Irodája díjat kapja meg.
A végeredmény a 2010-es Zöld Iroda Kiállításon ünnepélyes keretek között kerül
kihirdetésre.
A verseny célja:

Minél nagyobb mértékben megfelelni a Zöld Iroda szempontrendszernek, amely a Zöld iroda
kézikönyv mellékletében megtalálható.
Bővebben: http://www.zoldiroda.hu/?Verseny_és_Kiállítás_2010:Verseny
6. Oktatóanyagok – kedvezményesen
Az Energiaklub kedvezményes oktatóanyag kínálata.
Minden korosztály számára könnyen érthető, látványos, ráadásul az éghajlatváltozás
témájában hiánypótló oktatási anyagainkat február 15-ig 50% kedvezménnyel vásárolhatja
meg.
A papír alapú plakátjaink (nem megújuló energiaforrások, megújuló energiaforrások,
energiahatékonyság és éghajlatváltozás témában) ára egyenként 1200 Ft + áfa + postaköltség
helyett 600 Ft + áfa + postaköltség.
Mérd Magad munkafüzet és tanári segédanyag, mely segítségével a diákok az
éghajlatváltozás jelenségével, okaival és következményeivel ismerkedhetnek meg, és
megtudhatják, mi mindent tehetnek ők maguk is a klímaváltozás megfékezéséért.
A „Szakkör-csomag” 15 darab diák munkafüzetet + 1 darab tanári segédlet tartalmaz, ára
6.100 Ft + áfa + postaköltség helyett 3000 Ft + áfa + postaköltség.
Az "Osztály-csomag” 30 darab diák munkafüzetet + 1 darab tanári segédletet tartalmaz, ára
10.200 Ft + áfa + postaköltség helyett 5000 Ft + áfa + postaköltség.
Az Éghajlatváltozás Oktatási Segédanyag az éghajlatváltozás okait, jeleit, folyamatát,
következményeit, valamint a mindennapokban is megvalósítható éghajlatvédelmi lépéseket
mutatja be. Az oktatócsomag írásvetítő fóliákból és a hozzájuk tartozó, a tanárok munkáját
segítő magyarázó anyagból áll. Az oktatóanyag ára CD melléklettel 6000 Ft + áfa +
postaköltség helyett 3000 Ft + áfa + postaköltség.
Akciós csomagunk tartalmazza az ismeretterjesztő plakátsorozatunk 5 tagját, valamint a
Éghajlatváltozás című oktatócsomagot. A csomag ára 9000 Ft + áfa + postaköltség helyett
4500 Ft + áfa + postaköltség.
Megrendelhető: oktatas@energiaklub.hu
http://www.energiaklub.hu/hu/ismeretek/oktatas/oktatocsomag/
7. Akkreditált továbbképzés ¬ terepi természet-ismereti programok vezetéséhez
Túrkevén
„Továbbképzés terepi természet-ismereti programok vezetéséhez”címmel. A 60 órás
akkreditált képzés célja természetet ismerő, a gyerekek vezetéséhez értő, helyismerettel
rendelkező szakmai vezetők képzése, akik a tanfolyam elvégzése után képesek lesznek
természetismereti terepi programok kidolgozására és megtartására. A képzésen
természetismereti és módszertani ismeretek elméleti és gyakorlati átadására kerül sor, neves
előadók segítségével. A képzés szervezői: Herman Ottó Természetvédő Kör
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Azok jelentkezését várjuk,
- Akik pedagógusok, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek;
- akiknek már van tapasztalatuk (elsősorban gyerek) csoportok vezetésében, vagy akiknek
még nincs tapasztalatuk, de van kedvük természetismereti programokat tartani;
- a megszerzett tudást saját osztályuk vagy más csoportok terepen való vezetése kapcsán
hasznosítani tudják.

Helyszín: Fekete István Oktatóközpont
5420 Túrkeve, Erdőszél utca 1.
Részvételi díj: 32 000Ft
Akció: most minden jelentkezőnek 25 000Ft a részvételi díj. Az
összeg tartalmazza a képzés részvételi díját, valamint az oktatási
segédanyagokat.
Képzés idıpontjai: 2010. március 26-27-28.
május 7-8-9.
május 28-29-30.
Jelentkezési határidő: MÁRCIUS 1...
Jelentkezés módja: a honlapról letölthetı jelentkezési lapon
www.nimfea.hu
A tanfolyamot legalább 14 főtől indítjuk el, illetve maximum 20 fő jelentkezését
fogadjuk el (jelentkezések regisztrálása érkezési sorrendben történik).
A képzés alapítási engedély száma: OKM-3/24/2006
Felnıttképzési akkreditációs szám: 13-0318-06
További információ:
Honlapok: www.nimfea.hu, www.magosfa.hu
Seres Orsolya, 56/361-505, orsi@nimfea.hu, vagy hotek@mail.datanet.hu,
Cím: Fekete István Oktatóközpont Túrkeve, Erdıszél u. 1. (Ecsegi u. 22/a felőli bejárat)

