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1. Felmérés az iskolák infrastrukturális helyzetéről és fejlesztéseiről
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kérdőíves felméréshez szeretnénk az ökoiskolák
segítségét kérni. A felmérés célja, hogy a pedagógusok tapasztalatait összegyűjtve, azok
alapján járuljon hozzá eredményes iskolaépület-fejlesztési programok kialakításához, segítse
ajánlások, mintaprogram-csomagok kidolgozását. A kérdőív célja továbbá az is, hogy
megismerje, mennyiben jelenik meg az iskolákban a fenntartható fejlődés mint szemléletmód.
A kérdőív a következő linken érhető el:
http://mintavetel.ofi.hu/index.php?action=view&id=103
A kérdőívhez tartozó jelszó: wellybob
A kérdőív kitöltése körülbelül negyed órát vesz igénybe. A kitöltés határideje május 1.
Köszönjük együttműködésüket.
Varga Attila
az ökoiskola hálózat koordinátora
2. Az EnergiaKaland program pályázatai.
Az E.ON - az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával energiatakarékosság témakörében két pályázatot ír ki, "Az energiatakarékosság ábrázolása"
és "Hová tűnt az energia?" címmel. A pályázatok részei az "EnergiaKaland" elnevezésű,
környezet- és energiatudatossági szemléletet erősítő oktatási programnak.
„Energiatakarékosság” pályázat.
Pályázat célja:
A meghirdetett pályázat a közoktatásban tanuló, a fenntartható fejlődés és az
energiatakarékosság iránt elkötelezett, a meghatározott témában elmélyedni, és önmagukat
kreatívan kifejezni képes tanulók, valamint az őket nevelő oktatási intézmények támogatását
és munkájuk elismerését szolgálja.
A pályázat kiírói az EnergiaKaland (www.energiakaland.hu) néven elindított, a környezet- és
energiatudatosság szemléletét erősítő tanulási programmal szakmai segítséget nyújtanak a 618 éves korosztály számára ahhoz, hogy önkifejező módon mutathassák be, mit jelent a
számukra az „Energiatakarékosság”.
A pályázat szakmai támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Pályázók köre:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában
meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények diákjai pályázhatnak a
következő korcsoportokban:
I. korcsoport: 1- 4. évfolyam
II. korcsoport: 5-8. évfolyam
III. korcsoport: 9-12. évfolyam
A pályázat témaköre:
Az Energiatakarékosság - rajz vagy plakát készítése
A pályázat a magyarországi iskolába járó, 6-18 éves korosztály tagjai számára kínál
alkotási, kreatív lehetőséget. A pályázó(k) rajzolja(k) le vagy készítsen(ek) meggyőző
és figyelemfelkeltő jellegű plakátot az energiatakarékosság témakörében.
http://www.energiakaland.hu/uj_palyazat/index
„Hová tűnt az energia?” pályázat
A meghirdetett pályázat a közoktatásban tanuló, a fenntartható fejlődés és az
energiahatékonyság iránt elkötelezett, a meghatározott témában elmélyedni, és önmagukat
kreatívan kifejezni képes tanulói csoportok, valamint az őket nevelő oktatási intézmények
támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.
A pályázat kiírói az EnergiaKaland (www.energiakaland.hu) néven elindított, a környezet- és
energiatudatosság szemléletét erősítő tanulási programmal szakmai segítséget nyújtanak a 918 éves korosztály számára, ahhoz, hogy önkifejező módon mutathassák be, mit jelent a
számukra az energiatakarékosság.
A pályázat szakmai támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.
Pályázók köre:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában
meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények minimum 5 - maximum 20
fős diákcsoportjai pályázhatnak két korcsoportban:
I. korcsoport: 4-8. évfolyam
II. korcsoport: 9-12. évfolyam
A pályázat témaköre:
„ Hová tűnt az energia?” (maximum 3 - 5 perces hangos vagy némafilm, video készítése)
A pályázat a 9-18 éves, magyarországi iskolákban tanuló diákcsoportok számára kerül
kiírásra. A csoport tagja csak iskoláskorú (9-18 év közötti) lehet. A segítő pedagógus vagy
felnőtt (szülő, családtag, ismerős) nevét a pályázaton fel kell tüntetni.
A csoportos pályázat célja egy digitálisan rögzített, eredeti alkotású videofilm elkészítése,
amely hatásosan és közérthetően bemutatja a környezetre kockázatos energiapazarlást, egy
képzeletbeli szereplő, vagy szereplők, a ’nyomozók’ akciójában. A video-alkotás tehát az
energiatakarékosság konkrét, helyi (iskolai, lakóhelyi, települési vagy más helyszínen való)
mérséklésének történetét vagy lehetőségeit mutatja be a takarékosság, a körültekintő
energiahatékonyság, a tudatos energia (elektromos áram, vezetékes vagy palackos gáz)
fogyasztás illetve a pazarlás konfliktusában.

A pályázatok beadása mindkét pályázat esetében:
A munkák postára adási határideje 2010. április 30.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Cím: E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály
"Energiatakarékosság"
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
A részletes pályázati kiírások és a pályaművek benyújtásához szükséges adatlapok
http://www.energiakaland.hu/uj_palyazat/index címen érhetők.. Kérjük, hogy a pályázatot
részletesen tanulmányozzák, és annak megfelelően készítsék el a pályaműveket.
A pályázatra természetesen azok jelentkezését is várjuk, akik még nem ismerik az
EnergiaKaland oktatási programot.
Kérdés esetén állunk rendelkezésre az energiakaland@eon-hungaria.com e-mailcímen.
A pályázathoz valamennyi induló diáknak sok sikert kívánunk!
www.energiakaland.hu
3. A Tiszta Tér Technológia magazin áprilisi száma ökoiskoláknak ingyenesen
Figyelmükbe ajánljuk a Tiszta Tér Technológia épülettisztítási szakmagazin következő
számát, mely április 27-re fog megjelenni. A lap egyik kiemelt témája az oktatási
intézmények takarítása lesz, ezen belül a zöld takarítás lehetőségeiről is fognak írni. A TTT-t
minden ökoiskola számára gratis eljuttatja a lap szerkesztősége, bízva abban, hogy találnak
benne hasznos információt.
http://tisztatertechnologia.hu/
4. Elfogadó - adaptív iskolákat keres az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Tisztelt Intézményvezető!
Az utóbbi években újabb kihívások érték az iskolákat a gyermeklétszám csökkenésével, a
heterogénebb tanulói csoportok elterjedésével, az iskolai agresszió társadalomban, médiában
is megjelenő problémájával, a kompetencialapú oktatás megjelenésével és a
kompetenciamérések bevezetésével. Számos intézményi válasz is érkezett a kihívásokra.
Több helyen innovációkba, fejlesztésekbe fogtak. Azt látjuk azonban, hogy ezek a
fejlesztések általában egymástól függetlenül zajlanak.
Erre a jelenlegi helyzetre reflektálva, mi, egy TÁMOP kutatás-fejlesztési projekt kutatói, úgy
gondoltuk szeretnénk egy olyan fejlesztést elősegíteni, ami épít a korábbi tapasztalatokra,
rugalmasan viszonyul a helyi igényekhez, több koncepciót is egyesít, az iskolákat hálózatba
kapcsolja. Az elfogadó (adaptív és inkluzív) iskola koncepcionális kereteinek kidolgozása c.
projekt célja nem egy teljesen új elgondolás megalkotása, hanem egyrészt már létező, de

inkább csak egymás mellett élő elképzelések összehangolása, integrálása (mint az adaptív
iskola vagy az inkluzív iskola koncepciói); másrészt a jövőben egy olyan iskolahálózat
segítése, amelyben a résztvevő intézmények kölcsönös segítséget nyújthatnának egymásnak:
mindenki megoszthatná egy jógyakorlatát és egy problémáját. Tehát a hálózatban a
jógyakorlata kapcsán mindenki „örökbe fogadná” egy másik iskola problémáját, saját kérdése
kapcsán pedig számíthatna rá, hogy egy másik intézmény „fogadja őt örökbe”.
A felhívás teljes szövege és csatlakozás módjának leírása az alábbi linken található:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/elfogado-adaptiv
5.

Ünnepeljük együtt a Föld Napját!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park programja
2010. április 18. vasárnap, 8-16 óráig
Helyszín
Pál-völgyi-barlang kőfejtője (1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.)
Program
8 órától Virágvásár
10 órától Természetismereti gyerekvetélkedő garantált nyereményekkel, ügyességi játékok,
természetvédelmi civil szervezetek bemutatkozása, üvegfestés, „Hozz egy használt nadrágot”
táskakészítés és még sok más érdekesség.
1030, 12 és 1330 órakor Az alkalmazkodás mesterei c. állatbemutató, ahol a gyerekek
testközelből ismerkedhetnek a városokba, parkokba beköltözött kisragadozókkal, mint a
szelíd nyest, görény vagy egér.
15 – 16 óráig Gryllus Vilmos koncert
Részvételi díj:
A Föld Napja rendezvény ingyenes.
A Pál-völgyi-barlangot egész nap kedvezményes belépővel lehet meglátogatni.
További információ:
Kővári Anita, tel.: 30/663-4670
A program ezen az oldalon érhető el:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/unnepeljuk-egyutta-fold

6. Felhívás a Körös-Maros Nemzeti Park értékeinek megismertetésére, valamint helyi
környezeti nevelési feladatokra épülő komplex tehetséggondozó program
kidolgozásában való részvételre
Iskolánk (Jankay Tibor Általános Iskola, Békéscsaba) sikeresen pályázott a TÁMOP 3.4.3.
Iskolai tehetséggondozás című pályázatán „Komplex, térségi környezeti nevelési
tehetségfejlesztő program” megvalósítására.
A program célja:
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával együttműködve olyan tehetséggondozó iskolai
programok és közös tevékenységek kidolgozásához segítségnyújtás, amely
•
sokféle tehetség azonosítására és fejlesztésére ad lehetőséget,
•
a Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP), valamint a saját lakóhely környezetitermészeti értékeire és problémáira irányul,
•
kiemelten fejleszti a tanulók természettudományos kompetenciáit.
A 2011. júniusig tartó program fő elemei:
1.
Komplex környezet- és természetvédelmi vetélkedő közös kidolgozása és kísérleti
megvalósítása. (Témája: a KMNP, lakóhelyi környezet- és természetvédelem.)
2.
Felkészítés a saját iskola adottságaira épülő tehetséggondozó program kialakítására,
fejlesztésére
A megvalósításhoz a jelentkezőkből álló munkacsoportot hozunk létre. A csoport tagjai
•
tehetséggondozással kapcsolatos 30 órás akkreditált továbbképzésen vesznek részt,
•
szakvezetés és terepgyakorlat során megismerik a KMNP értékeit.
A munkacsoportban való részvételt elsősorban 10-14 éves korosztállyal foglalkozó, bármely
szakos pedagógus számára hirdetjük. Különösen azon iskolák pedagógusaira számítunk,
melyek
•
a KMNP területének közelében működnek,
•
a környezeti neveléssel kiemelten kívánnak foglalkozni,
•
bármely tehetségterületen tehetséges tanulók fejlesztésében a környezeti nevelés
lehetőségeit is ki szeretnék használni,
•
van jól működő tehetségprogramjuk vagy ilyet kívánnak létrehozni.
A programok tervezett időpontjai, helyszínei, témái:
2010. április 23-24. Szarvas, KMNP Igazgatósága (Körösvölgyi Látogatóközpont)
A
KMNP bemutatása. Anna-ligeti tanösvény, halásztelki tanösvény, cserebökényi puszta
2010. május 14-15. Biharugra (Madárvárta)
Mágor-puszta, Bélmegyeri-fáspuszta, KisSárrét, halastavak; Kisvátyoni tanösvény
2010. május 28-29. Biharugra
Terepgyakorlat,
játékos
vetélkedő
feladatainak
kidolgozása, kipróbálása
•
A 2010-2011. tanévben félévente 2-3 hétvégi (péntek-szombati) elfoglaltság: a
KMNP más-más területén terepgyakorlat, tehetséggondozási témájú továbbképzés,
programfejlesztés, vetélkedő előkészítése, lebonyolítása.
Részvételi költségek:

•
A terepgyakorlatokra és továbbképzések helyszínére történő utazás költsége a
résztvevőket terheli.
A továbbképzés költségeit, valamint a képzés helyszínén a szállást, étkezést biztosítjuk. A
tanulmányi verseny programjának, feladatainak kidolgozásában való részvételért díjazás jár.
Jelentkezés, érdeklődés
15 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. (A jelentkezések sorrendjében.) Érdeklődés és
jelentkezés 2010. április 14-ig a következő elérhetőségeken:
Jankay Tibor Általános Iskola és Diákotthon
5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.
Tel.: 30-2158231
e-mail: korositi@freemail.hu
Tisztelettel:
Kőrösi Tibor
A projekt szakmai vezetője, tehetségfejlesztési szakértő Jankay Tibor Ált. Iskola
Békéscsaba, 2010. március 29.
A felhívás és a jelentkezési lap elérhető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/koros-maros-nemzeti
7. Jövőkereső országos konferencia
Jövőkereső országos konferencia 2010. április 20. Iparművészeti Múzeum
9.30-tól
regisztráció
10.00-10.10

Megnyitó
Láng István akadémikus, az NFFT társelnöke

10.10- 10.20

Köszöntő
Hartay Mihály ügyvezető ÖKO-Pack Nonprofit Kft

10.20- 11.00

Jelentés a magyar társadalomnak Magyarország fenntarthatósági
helyzetéről, a jövő irányairól. A Jövőkereső bemutatása
Gyulai Iván , az NFFT tagja

11.00-11.40

Fenntartó kultúra
Zalavári József formatervező művész, mestertanár

11.40-12.00

szünet Fair Trade kávézó

12.00-13.10

Kerekasztal-beszélgetés

A jövő kihívásai:társadalmi-gazdasági fejlődésünk lehetőségei és
korlátai
Résztvevők:
Malinák Judit kultúrakutató
Benda Judit gyógyszerész, egészség-tanácsadó
Rosivall László egyetemi tanár
Vida Gábor akadémikus
13.10-13.40

szünet Bioszendvicsek és Fair Trade kávézó

13.40 - 14.50

Kerekasztal-beszélgetés
A fenntartható társadalomról, a jövő irányairól
Résztvevők:
Herczog Mária szociológus
László Ervin, a Budapest Klub elnöke
Lóránt Károly közgazdász
Simonyi Gyula, a Bocs Alapítvány elnöke

14.50

A konferencia zárása (Hartay Mihály)

15.00-16.00

A kiállítás megtekintése (tárlatvezetők a Zöld fiatalok Egyesület tagjai)

16.00-tól

Részlet a ’Háború a nemzet ellen’ című filmből

16.30-tól

Beszélgetés a filmről
Bogár László, Gyulai Iván, Jelenczki István (rendező)

JELENTKEZÉS: nfft@parlament.hu
A programsorozat teljes terve az alábbi oldalon érhető el:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/tukorben-vilag

