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1. Regionális ökoiskola találkozó március 26-án a Kaposvári Kodály Zoltán Központi
Általános Iskola Toponári Tagiskolájában

Meghívó
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy intézményünk - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából - a
TÁMOP-3.1.1.-08/1-2008-0002 azonosítószámú 6.5.2 elemi projekt keretében lehetőséget kapott arra,
hogy regionális ökoiskolai találkozót szervezzen.
A rendezvény célja, intézményünk Ökoiskolai programjának bemutatása. Előadások a környezeti
kompetenciák fejlesztése, valamint az új ökoiskola pályázati rendszer témakörben. Konzultáció,
személyes beszélgetések.
Szeretettel meghívjuk és várjuk a dél-dunántúli régió Ökoiskoláit – általános- és középiskolákat 1-2
tanár részvételével – rendezvényünkre, melynek:

Időpontja: 2010. március 26. 10.00 – 15.00
Regisztráció: 9.30 – 10.00
Helyszíne: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola
Toponári Tagiskola (7400 Kaposvár, Toponári út 62.)
Program
1. Iskolánk bemutatása – Kromjákné Hilt Angéla tagintézmény-igazgató
2. Környezeti nevelés az óvodától az egyetemig
- Bekesné Porczió Margit – Festetics Karolina Központi Óvoda: óvodavezető
- Pétervári Katalin – Toponári Tagiskola: környezetnevelési munkaközösség-vezető
- Práger Zsófia – Kaposvári Egyetem: egyetemi hallgató
3. Környezeti kompetenciák fejlesztésének lehetőségei – előadó: dr. Körmendi Sándor
egyetemi docens, Kaposvári Egyetem természetvédelmi tanszék vezetője

4. Bemutató foglalkozások – a tavasz témahét alsó tagozatos záró foglalkozásai
5. Szünet – ebéd
6. „ Gyomok ” az irodalomban – előadó: dr. Pozsgai Jenő egyetemi docens, Kaposvári
Egyetem Növénytani és Növénytermesztéstani Tanszék munkatársa
7. Az új ökoiskola pályázati rendszer. Aktuális témák. - előadó Varga Péter az OFI
munkatársa
8. A tanösvény megtekintése
A rendezvényen való részvétel térítésmentes. Kérjük, 2010. március 12-ig jelezzék részvételi
szándékukat petervarikata.hu@freemail.hu e-mail címen vagy a 82- 313-112 telefonon.
Kaposvár, 2010. február 22.
A meghívó és a program: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-100303

2. Regionális ökoiskola találkozó március 26-án a budapesti Az Arany János Általános
Iskola és Gimnáziumban

ÖKOISKOLAI TALÁLKOZÓ
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy intézményünk - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából - a
TÁMOP-3.1.1.-08/1-2008-0002 azonosítószámú 6.5.2 elemi projekt keretében lehetőséget kapott arra,
hogy regionális ökoiskolai találkozót szervezzen.
Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium szeretettel meghívja Önt és tisztelt Kollégáit az
Ökoiskolák soron következő találkozójára, melynek

Időpontja: 2010. március 26.
Helyszíne: Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Sas-hegy oldalában elhelyezkedő iskolája
Program
10.00–10.30

Aszódi
Judit
angol
szakos
tanárnő,
AJG
Az iskolánkban zajló ökológiai szemléletformálás módszerei és tapasztalatai egy
nemzetközi ökológiai pályázat kapcsán

10.30–10.40 Szünet (pogácsa, üdítő, kávé)
10.40–12.00

Dr.
Standovár
Tibor
egyetemi
docens,
Hogyan segítheti az ökológiai gondolkodásmód az Ökoiskolai munkát?

ELTE

Az előadás után a résztvevők konkrét tapasztalatainak megbeszélése
12.00–12.30 Szünet (szendvics, üdítő, kávé)
12.30–13.30 Dr. Tóth Zoltán egyetemi adjunktus, ELTE
Hogyan kapcsolódhatnak be az Ökoiskolák diákjai a környezetükben végzett
helyreállító és fenntartó természetvédelmi kezelések munkálataiba?
Az előadás után a résztvevők konkrét tapasztalatainak megbeszélése

13.30–14.00 Szünet, közben 10 perces sétával felmegyünk a Sas-hegyre
14.00–

Kremnicsán
János
természetvédelmi
munkatárs
Mit tehetnek mit tesznek az Arany János Gimnázium és a budapesti Ökoiskolák
diákjai a Sas-hegy természetvédelmi területén

Az előadás után kötetlen beszélgetés Kremnicsán János természetvédelmi munkatárssal, Dr. Tóth
Zoltán egyetemi adjunktussal és az ELTE Természetvédelmi speciálkollégiumának
hallgatóival, akik éppen akkor élőhely rehabilitációs megfigyeléseket végeznek a
Sas-hegyen
JELENTKEZÉS
2010. március 10-ig e-mailben (hegyi.laszlo@aranyj.hu), vagy telefonon az iskola titkárságán +361319-33-81
A PROGRAM AZ ÖKOISKOLÁK TANÁRAINAK INGYENES!
Az iskola címe: 1124 Budapest, Meredek u. 1.
Megközelíthető:
Gyalog: az Astoriától vagy a Ferenciek terétől 8-as autóbusszal a Vas Gereben utcáig (a BAH-csomóponttól a 3.
megálló), onnan a Sion-lépcsőn gyalog 2 perc
Autóval: a BAH-csomóponttól a Hegyalja úton felfelé, a piros-fehérre felfestett zebra után a második keresztutca
(Sasfiók u.) balra fel, majd kétszer újra balra (Korompai u. és Meredek u.), nagy, sárga épület, a parkolás
ingyenes

A meghívó és a program: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-100303-3

3. Zöld Fesztivál Címet nyert a Mosonmagyaróvári Diákjogi Képzés
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium-törvényi kötelezettségének megfelelően-2010-ben
ismét megszervezi az Országos Diákparlamentet. Az Oktatásért Közalapítvány az Országos
Diákparlamentre való sikeres felkészülés érdekében diákönkormányzati képzések
megszervezésére írt ki pályázatot közoktatási intézményekben működő diákönkormányzatok
részére.
A
pályázaton a Városi Kollégium Diákönkormányzata is részt vett. Az elnyert
támogatásból az intézmény a Diákközéletért Alapítvány szakmai részvételével 2010.március
23-24-én Városi Diákjogi Képzést szervez a mosonmagyaróvári közoktatási intézmények
diákönkormányzati képviselői,érdeklődő diákjai,a diákönkormányzatok működését segítő
pedagógusai,civil szervezetek képviselői,valamint a képzés iránt érdeklődő magánszemélyek
részére.
A képzés célja a diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, valamint gyakorlati munka
keretében való felkészítésük a 2010-ben megrendezésre kerülő helyi, térségi és országos
diákparlamenten való részvételre.
A Városi Kollégium az Oktatásért Közalapítvány pályázatán kívül, a képzés környezetbarát
módon történő megszervezése elismeréseképpen, elnyerte a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium pályázatán a Zöld Fesztivál Címet is. A pályázatban kidolgozásra került a
rendezvény idején megvalósítandó hulladék megelőzés illetve a szelektív hulladékgyűjtés
megvalósítása,a szervezett közösségi közlekedés népszerűsítése, egy Zöld Házirend
elkészítése, valamint a környezetbarát beszerzések bemutatása is.
A benyújtott dokumentációt a KVVM által felállított bíráló bizottság pozitív elbírálásban
részesítette és az intézményt feljogosította a Zöld Fesztivál Cím és logó használatára. A
szakminisztérium sajtóközleményt tesz közzé a Zöld Fesztivál Cím elnyeréséről,valamint a

program lezárását követően a vállalt kritériumok teljesítéséről. A szervezők bíznak a képzésen
résztvevők környezetbarát hozzáállásában és aktivitásában is.
A Városi Diákjogi Képzésről és a Zöld Fesztivál Címről további információk a
www.diakonkormanyzat.egalnet.hu weboldalon találhatók.
4. Továbbképzés: erdőpedagógiai szakmai műhely

A Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
Erdőpedagógiai szakmai műhelyt szervez.
20 órás nem akkreditált képzés, mely a 277/1997, (XII.22.) sz. 4§ (3) d)
Kormányrendelet szerint tanúsítványt ad.
Képzés időpontja: 2010. május 27. -29.
Képzés helyszíne: Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő háza –
Hetvehely, Sásvölgy Erdő Háza, mely a Mecsek hegység és a Zselic találkozásánál fekszik
Pécstől és Komlótól 30 km-re, Szentlőrinctől 15 km-re.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
Képzés programja:
Május 27. – csütörtök
15.00 - Köszöntő - Szőnyi János erdőmérnök, Mecseki Erdészeti Zrt.,
Vezérigazgató helyettes
15. 30 - Erdészeti Erdei Iskolák Magyarországon – Puskás Lajos erdőmérnök,
Délalföldi Erdészeti Zrt., Oktatási Igazgató
17.00 - Szünet
17.30 - A Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola 15 éve – Adorján Rita, Mecseki
Erdészeti Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza, erdészeti erdei
iskola vezető
18.30 - Vacsora
19.30 - Természet a művészetben kézműves program és táncház - Vassné Papp
Viktória, Néptánc pedagógus, Mecsek Táncegyüttes, Berze Nagy János AMI
Május 28. – péntek
9.00 - Fenntarthatóságra nevelés pedagógiája - Mit tartsunk fent és hogyan tartsuk
fent
Hajnal Klára Adjunktus, PTE TTK Földrajzi Intézet, Társadalomföldrajzi és
Urbanisztikai Tanszék
10.30 – Szünet
11.00 - Az erdő, mint a földi élet fenntarthatóságának egyik záloga
Klíma és erdő – az erdő, mint megújuló energiaforrás - Ripszám István
erdőmérnök, Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Erdészete, Igazgató
13.00 – Ebéd
14.00 - Fizikai kísérletek az energiával - Fizikaóra mindenkinek, „játék” az
energiával
Tóth Pál, ELMŰ-ÉMÁSZ Fizibusz program
15.30 - Szünet
16.00 - „Kincs projekt” - Adorján Rita, Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza, Erdészeti erdei iskola vezető
18.00 – Erdőpedagógiai játékok – Adorján Rita, Scheitler Adrienn Mecseki
Erdészeti Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza, Erdei iskola oktató

19.30 - Vacsora
Május 21. – szombat
9.00 – Műhelymunka - A „falu kincsei” faluprojekt - Fenntarthatóság pedagógiája
a gyakorlatban - Adorján Rita, Scheitler Adrienn Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus
Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza, Erdei iskola oktató
12.00 - A szakmai napok zárása
12.30 - Ebéd
A helyszín:
Nem véletlenül választottuk ki a továbbképzés helyszínét, mivel a környezetvédelem
és fenntarthatóság az oktatóközpont minden tevékenységében jelen van. A házat napkollektor
és aggregátor működteti, a vizet ásott kútból nyerjük. Ezért az itt tartózkodók ennek
ismeretében használják a házat oly módon, hogy minél kevesebb felesleges energia
használódjon el.
Sásvölgy és Hetvehely a Mecsek hegység és a Zselic találkozásánál fekszik Pécstől és
Komlótól 30 km-re, Szentlőrinctől 15 km-re. Megközelítése vasúton és közúton is lehetséges.
Autóbusszal Hetvehely buszmegállótól gyalogosan 2,2 km, vasúton a Hetvehelyi
vasútállomástól gyalogosan 1,8 km erdészeti aszfaltos úton. Az erdészeti aszfaltos üzemi
műúton autóval és külön busszal is megközelíthető.
Elérhetőség:
A programról, megközelíthetőségről információ kérhető:
adorjan.rita@mecsekerdo.hu (30/66-30-940), scheitler.adrienn@mecsekerdo.hu (30/66-30924)
Sás-völgyben nincs térerő!
Jelentkezés határideje: 2010. április 8.
A kitöltött jelentkezési lapokat a feltüntetett elérhetőségekre várjuk. Kérjük a határidő pontos
betartását, a programok és az étkezés szervezése miatt!
Postai úton az alábbi címre: 7628 Pécs-Árpádtető, Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza
Faxon: 06/72/518-122
E-mail-en az alábbi címre:adorjan.rita@mecsekerdo.hu, scheitler.adrienn@mecsekerdo.hu
További információ és a jelentkezési lap:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/tovabbkepzes-100303
5. A Tiszta Vízért Alapítvány Utazás Kiállítása
Tisztelt Pedagógusok!
A Tiszta Vízért Alapítvány szeretettel meghívja Önöket az Utazás Kiállítás (március 5-7.), D
pavilon, 201/a standjára, ahol a Balaton Bike House területén környezetvédelmi kvíz-játékkal
és hasznos környezetbarát megoldásokkal várunk minden érdeklődőt. Naponta 2 alkalommal
értékes ajándékokat sorsolunk ki a kvízjátékok résztvevői közt.

Tevékenységünkről (élővizeink védelme, környezeti nevelés elősegítése, víztakarékos
megoldások, iskolai szakmai előadások) bővebb információ: www.tisztavizert.hu
(iratkozzanak fel hírlevelünkre)
Öko iskoláknak ajánljuk a Balaton egyedi táborprogramjait is, melyekre személyesen tudnak
regisztrálni, ill. érdeklődni szintén a Balaton Bike House-ban (D, 201/a.)!
Nyári táborok a Balatonnál:
kerékpáros vándortáborok (8-10 éveseknek)
Diák bringa-túravezető táborok (10-14 éveseknek)
BringaSuli Camp
- Minden, ami Balaton (csak csoportoknak)
Balatoni táborhelyeink (Balatonalmádi, Siófok, Balatonlelle) tökéletes tábori hangulatot és
természet közeli élményt biztosítanak. A táj remek lehetőséget ad természetjárásra,
kerékpártúrákra a szálláshelyeken, pedig változatos szabadtéri és fedett programok,
lebonyolítására van lehetőség.
A táborlehetőségekről és programokról kérje részletes tájékoztatónkat: sport@marathon.hu .
Üdvözlettel
Nyíri Zsuzsa
Tiszta Vízért Alapítvány
Kuratórium elnöke
www.tisztavizert.hu

06209453565
6. Megjelent a Saláta februári száma
Kedves pedagógusok, környezeti nevelők!
A Humusz számítógépes rendszerének átállítása miatt megkésve bár, de
küldjük az idei év februári számát.
A hírek ettől függetlenül aktuálisak, s reméljük hasznos információkat
adnak közre.
További jó munkát s kellemes kora tavaszi napokat kíván mindenkinek a
HuMuSz csapata!
Tartalom:
1. Kedvezményes erdei iskolai program a Magosfa Alapítványnál
2. Vegyi anyagok és környezetvédelem - segédanyag pedagógusoknak
3. Jó példák kerestetnek!
4. Akkreditált továbbképzés terepi természet-ismereti programok
vezetéséhez Túrkevén
5. Bio közételek - mit tehetnek az óvodák, iskolák?
6. Energetikai pályázat iskoláknak, óvodáknak
7. Fecskefigyelő események ovisoknak, iskolásoknak
8. Állatvédelem - képzőművészeti pályázat iskolásoknak
9. Iskolai foglalkozások a méltányos kereskedelem (fair trade) témájában

10. Környezetvédelmi kiadványok igényelhetők

http://humusz.hu/rovatok/salata
7. A Fauna felhívása általános és középiskolák számára
Legyen az Önök iskolája is részese egy nemzetközi kezdeményezésnek, mellyel sokmillió
baromfit mentünk meg a szenvedéstől!
Mit nyerhet az iskola?




EGY NEMZETKÖZI ELISMERÉS DÍJAZOTTJA LEHET!
EGÉSZSÉGESEBB TÁPLÁLKOZÁS AZ ISKOLA TANULÓINAK
FRISS INFORMÁCIÓK, ÉS TUDATFORMÁLÁS A FENNTARTHATÓ
MEZŐGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A TUDATOS FOGYASZTÁSRÓL!

Immár Magyarországon is két éve fut sikeresen az Aranytojás Díj program, mellyel az angol
Compassion in World Farming (CIWF) azokat az európai élelmiszeripari vállalatokat
jutalmazza, amelyek áttérnek a nemketreces tojás árusítására és felhasználására. A projekt
magyarországi koordinátora a 2008-09-es évben a Fauna Egyesület volt. Olyan jelentős cégek
kapcsolódtak a projekthez és nyerték el a díjat, mint a Spar Magyarország, vagy a
McDonalds.
Ugyancsak a CIWF-fel együttműködve 2010-ben egy az Aranytojás Díjtól teljesen különálló,
azzal mégis sok rokonságot mutató kampányhoz keressük együttműködő partnereinket. A
különbség, hogy amíg az Aranytojás Díj résztvevői és nyertesi a vállalati szektorból kerültek
ki, addig ez évben kampányunkkal a közigazgatási szektor felé fordulunk. Számos európai
példa bizonyítja, hogy egy önkormányzat, egy általános iskola, középiskola, egyetem vagy
egyéb közigazgatási egység sikeresen tud részt vállalni az állatjólétet támogató nemzetközi
projektünkben, és menzáikon, ellátó egységeikben a gyakorlatban is át tudtak állni a ketreces
tojások használatáról a humánus és környezetbarát állattartásból származó produktumok
használatára. Hiszünk benne, hogy a felnövekvő generációk tudatformálása és aktív bevonása
nélkül nem érhető el jelentős előrelépés környezetünk megóvásában. Ehhez kérjük most az
Önök segítségét is.
Amennyiben szívesen csatlakoznának az európai szintű kezdeményezéshez, kérjük,
jelentkezzenek a következő elérhetőségeken munkatársunknál. Ugyanezen elérhetőségeken
részletesebb információkkal is szolgálunk az érdeklődő iskoláknak:
Polgár Emese, projektvezető, E-mail: fauna@fauna.hu, Mobil: 20/587-2372

