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1. Iskolafejlesztési tréninglehetőség ökoiskolák pedagógusai számára
A TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés koordináció” kiemelt projekt
megvalósítását az Educatio Kft és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) konzorciumi
együttműködésben valósítja meg. A kiemelt projekt keretében az OFI többek között
iskolafejlesztések támogatásával foglalkozik. A 6.5.1 számú alprojekt témája: Az
iskolafejlesztést támogató szakemberháttér biztosítása, szakértőképzés. Az itt zajló szakmai
munka célja, hogy a TÁMOP további (2013-ig tartó) szakaszában megvalósuló
iskolafejlesztési projektek számára új típusú támogató szakemberek képzését segítse elő úgy,
hogy az e szakemberek képzésére trénereket készít fel.
A projekt szakmai felfogása David Hopkins meghatározásából indul ki, amely szerint „Az
iskolafejlesztés a nevelést és oktatást érintő változásoknak olyan értelmezése, mely a tanulói
eredmények javítása mellett az iskolának a változás kezelésére való képességének a
fejlesztését is célul tűzi ki”. A hazai és a nemzetközi iskolafejlesztési tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy a 21. századi iskola sikeressége nagyban függ a változásra/fejlődésre való
képességétől. Az is látható, hogy az iskolák, mint szervezetek – éppúgy mint a diákok –
különböző módon és ütemben változnak/fejlődnek. Az eredményes fejlődéshez pedig
nélkülözhetetlen, hogy a szervezet világos, közös célokkal rendelkezzen, felismerje a változás
elkerülhetetlenségét, és támogatást kapjon a változás megvalósításához. Minden intézmény
számára azonban – helyzetétől és adottságaitól függően - különböző típusú támogatás lehet
hatékony. Az ilyen típusú – az iskolák szükségleteihez igazodó - támogatásokra való
felkészítésre szeretnénk alkalmassá tenni azokat a jelentkezőket, akik vállalkoznak a
fejlesztésre kerülő képzés kipróbálásában való részvételre.
Gyakorlati tudnivalók:
A képzésen való részvétel ingyenes és önkéntes, a vidéki résztvevők útiköltségét a program
finanszírozza. A résztvevőktől elvárjuk, hogy a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikat
megosszák a fejlesztőkkel. A képzésről a résztvevők az OFI által kiállított igazolást kapnak.
A képzés időtartama: 120 óra.
A megvalósítás módja:
1. Bentlakásos képzés július 5-10-ig (6 nap).
2. 2x3 napos képzés szeptemberben és októberben 1-1 hétvégén (csütörtök-péntek-szombat).
A pontos időpont a tanévnyitó utasítás megjelenése után kerül meghatározásra. A résztvevők
szállás- és az ellátási költségeit a program fizeti.

Kik jelentkezzenek: - az öko-iskolafejlesztés iránt elkötelezett szakemberek, akik a TÁMOP
későbbi iskolafejlesztési projektjeiben szívesen vállalkoznának iskolafejlesztést támogató
szakemberek képzésére.
lehetnek
iskolafejlesztők,
(szak)tanácsadók,
közoktatási
intézményvezetők, közoktatási intézmények középvezetői, pedagógusok, kistérségi
oktatásirányítási szakemberek…
A jelentkezés módja: Egy kb. egy oldalas motivációs levél elküldésével, amely tartalmazza a
jelentkezőnek a témához kötődő szakmai tapasztalatait és a képzéssel kapcsolatos
elképzeléseit e-mailben Dr Fodorné Méhes Katalin (mehes.katalin@ofi.hu) és Nagy Andrea
(nagy.andrea@ofi.hu) kutatásszervezőknek.
Kérjük, a levélben tüntessék fel: „öko-iskolafejlesztés”.
A jelentkezés határideje: 2010. május 20. A jelentkezőket
jelentkezésük elfogadásáról.

május 31-ig értesítjük

Budapest, 2010. április 15.
Dr. Szabó Mária
témavezető
2. Legyen a Szén-dioxid Nyomozók projekt csoport tagja
Kedves Intézményvezetők és Kollegák!
Szeretettel hívjuk, hogy iskolájuk csatlakozzon egy nemzetközi környezettudatos diák
közösséghez, legyen a Carbon Detectives, magyarul Szén-dioxid Nyomozók európai uniós
projekt csoport tagja! A program a 8 – 14 éves diákoknak és tanáraiknak szól.
A program során a gyerekek tanáraik segítségével kinyomozzák, hogy az iskolai életük során
milyen területeken és milyen mértékben keletkezik szén-dioxid. A projekt célja továbbá, hogy
a gyerekek ötleteket gyűjtsenek, terveket készítsenek egy akció tervben, miként lehetne a
felesleges szén-dioxid kibocsátást csökkenteni.
Ezekkel az ötletekkel, tervekkel az iskolai Szén-dioxid Nyomozó csoportok versenyre
kelhetnek tíz európai ország iskoláinak csoportjaival a 2010/11-es tanévben. A verseny
záróeseménye 2011. júniusában lesz. A tíz hazai nyertes Szén-dioxid Nyomozó csoport közül
az első egy nemzetközi környezetvédelmi programon vesz részt.
Miközben a Szén-dioxid Nyomozó csoport a versenyre készül, az iskola többi diákja is
találkozhat a klímaváltozás és a szén-dioxid kibocsátás kérdéseivel. Részletesen kidolgozott
tantervi anyagaink segítik ezt a munkát.
Mindehhez segítséget nyújt a www.carbondetectives.hu honlap. amely a 2011/12-es tanévben
is elérhető lesz.
A projektet az Oktatási és Kulturális Minisztérium is támogatja, a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosa pedig ajánló levelet ad a diák csoportoknak az adatok gyűjtéséhez. A
projekt fővédnökének Sólyom László köztársasági elnök urat kértük fel.
Reméljük sikerült felkelteni az érdeklődésüket olyannyira, hogy szívesen csatlakoznak
diákjaikkal!

Keressék a www.carbondetectives.hu –t!
Ha angolul is szeretnék látni, keressék a www.carbondetectiveseurope.org_ -ot!
Az első pedagógus továbbképzés időpontja 2010. május 28., péntek 14:00–19:00 óra
Hely: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, 1088 Bp. Trefort u. 8.
Ha szeretnének részt venni bármely továbbképzésen keressék:
Darvas Katát darvas.kata@mkne.hu
A 2010. május 28-i képzésre jelentkezési határidő május 17., e-mailben
(darvas.kata@mkne.hu), vagy a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület irodájában
(Telefon/fax: 3214796)
2010. augusztus-szeptemberi időszak képzéseire – a fenti módon - a jelentkezési határidő
június 21.
További információ: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/carbon-detectives
3. Felhívás általános és középiskolák számára mellyel sokmillió baromfit mentünk meg a
szenvedéstől!
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
További információk a projektről:
http://fauna.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Ite
mid=75&lang=en

4. Közelgő E.ON pályázati határidő!
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.
A pályázatok beadása mindkét pályázat esetében: 2010. április 30.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Részletek: http://www.ofi.hu/okoiskola
5. Vándorkiállítás a Dél-alföldi Régió oktatási intézményei számára
Kedves Pedagógusok!
Az Algyői Általános Iskola a KEOP 6.1.0/B-2008-0022 kódszámú „Első lépés a fenntartható
háztartások felé - regionális képzés és kampány” elnevezésű projektjének keretében 2010.
május 01. - június 30. között vándorkiállítást szervez a Dél-alföldi Régió oktatási
intézményei számára.
A vándorkiállítás a fenntartható életvitel és energiahatékonyság jegyében valósul meg a
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület együttműködésével. A kiállítás
látványelemeit 6 db óriás plakát képezi, melyek mérete egyenként kb. 60 x 90 cm. A plakátok
könnyen összetekerhetők, sérülésmentesen szállíthatók.
Az első hat jelentkező iskola számára bruttó 20.000 Ft-ot biztosítunk, melynek átutalására
számla ellenében, a kiállítás megszervezése kapcsán kerül sor. A később jelentkező iskolák
számára is hozzáférhetővé válik a kiállítás anyaga, de már anyagi juttatás nélkül, önköltségi
áron kell a szervezésről gondoskodni.
Amennyiben részt kívánnak venni a programon, kérem, jelezzék felém legkésőbb 2010.
április 26-ig az alábbi telefonszámon: 62/517 192, vagy e-mail címen: algyo@okosulik.hu
Üdvözlettel:
Iván Zsuzsanna
igazgató

Algyő, 2010. 04. 15.
6. A jászberényi Zöld Diákparlament takarítási akciója
FÖLD NAPJÁN A FENNTARTHATÓ LAKÓHELYÉRT
A jászberényi Zöld Diákparlament 2010. április 22-én takarítási akcióra hívja mindazokat,
akiknek fontos lakóhelyük tisztasága, környezetvédelme.
Szőnyi Márton sk.
a jászberényi Zöld DP elnöke
7. Elindult a „Jól lakni” weboldal
Elindult a „Jól lakni” (www.jollakni.hu), a környezettudatosabb életre vágyó városlakók
weboldala!
Magyarország első környezeti tanácsadó irodája, az Ökoszolgálat elindította interaktív
környezettudatos weboldalát, a www.jollakni.hu -t, mely praktikus, közérthető tanácsokkal
segít a városi otthonok környezettudatosabbá tételében. A könnyen megvalósítható szakmai
tanácsokon túl a felhasználók megoszthatják egymással a „zöldítésben” szerzett
tapasztalataikat, saját ötleteiket is.
A Jól lakni egy virtuális otthon, melyet kívülről és belülről is megtekinthetünk, s
megismerhetjük a környezettudatos életmód alapvető praktikáit a filléres energiatakarékossági
ötletektől a mérgező anyagoktól mentes felületkezelőkön át a környezetkímélő és olcsó
tisztítószerekig. A tippek az alábbi témák szerint csoportosítva böngészhetők:
•
•
•
•
•
•
•

energia
hulladék
vízhasználat
életmód – takarítás, tisztítás, táplálkozás, szépségápolás
lakberendezés
mobilitás
tudatos vásárlás

Ugyanezen témák szerint tudják megosztani egymással saját tippjeiket, tapasztalataikat a
felhasználók az oldal Fórumán.
Az oldalon található még egy energia kalkulátor, mely megmutatja mire elég 1kW-nyi áram,
illetve rengeteg hasznos link a téma iránt érdeklődők számára.
A weblap jelen formájában csak az első lépés, tartalma folyamatosan bővülni fog már a
következő hónapokban is.
Végső cél egy közösségépítő, a felhasználókat aktívan bevonó, állandóan bővülő tudástár
kialakítása, mely a környezettudatos életmód iránt érdeklődők számára egyfajta kiinduló pont
lehet.

Az oldal létrehozásában szakmai partner volt az Energia Klub.
A program főtámogatója a Magyar Telekom, megvalósulását támogatta ezen kívül Izland,
Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmuson keresztül.
További információ: Szabó
szabo.gyula@okoszolgalat.hu

Gyula

igazgató,

tel.:
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e-mail:

8. Ökológiai lábnyom számítás gyakorlata előadás a jUNIor Egyetem szervezésében
A jUNIor Egyetem 4. előadására 2010. május 5-én 15:00 órakor kerül sor a Széchenyi István
Egyetem "F" előadójában.
Dr. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus előadásának címe: Ökológiai lábnyom számítás
gyakorlata.
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szervezés megkönnyítése érdekében
részvételi szándékát szíveskedjen előre jelezni az alábbi regisztrációs űrlap kitöltésével.
http://tamop423.sze.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=
342
9. Oktatási segédanyag a biztonságos napozásról
Ahogy közeledik a nyár egyre aktuálisabb lesz, hogy az ökoiskolák felkészítsék diákjaikat a
nyári erős napsugárzás veszélyeire és felhívják a figyelmet a megelőzés lehetőségeire. Ehhez
a pedagógiai feladathoz nyújt segítséget a Magyar Vöröskereszt és az MTA Szociológia
Kutatóintézetének közös „Biztonságos napozás” című egészségvédő programja iskolák
számára. A program elérhető a következő címen:
http://napsugarzas.hu/mta/index.php#ie
10. BOCS Alapítvány 2 hét Afrikában
A BOCS Alapítvány az A.W.A.R.E. projekt keretében pályázatot hirdet 18 és 23 év közötti
fiatalok körében. Feladatuk egy egy perces televíziós és/vagy rádió spot elkészítése, mely
felhívja a figyelmet a fekete-afrikai országokban élő gyerekek oktatáshoz való jogainak
hiányára.
A pályázatok beadási határideje április 30., a fődíj 2 hét Afrikában.
Részletek az alábbi linken: http://bocs.hu/index.php?&t=/fdk/minden.php?d=1994&

