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1. Ökoiskola pályázat – nyertesek
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Ökoiskola cím elnyerését célzó pályázati
felhívására beérkezett pályaművek értékelése megtörtént.
A pályázat nyerteseinek listája megtekinthető:
http://www.okm.gov.hu/kozoktatas/eredmenyek/okoiskola-cim-20092010
Az oklevelek átadásával kapcsolatos információkról a nyertesek postai úton értesítőt kapnak.
Minden nyertesnek gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!
Varga Attila és Varga Péter
Az Ökoiskola Hálózat koordinátorai
2. A Beagle program
A BEAGLE egy ingyenes online biodiverzitás program, ami nyitott Európa minden iskolája
számára. A BEAGLE nem csupán Charles Darwin hajójának neve, de a program címéből
képzett betűszó: Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért.
A BEAGLE az EU "Egész életen át tartó tanulás" programjának COMENIUS alprogramja
által támogatott projekt, amelynek célja az iskolán kívüli oktatás színvonalának emelése és a
biológiai sokféleségről való tanulás iránti motiváció növelése.
A BEAGLE Programot hat ország hat partnerintézménye hozta létre. Ezek:
Lengyelország (Varsói Egyetem), Nagy Britannia (FSC), Magyarország (Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület a Szegedi Egyetem közreműködésével), Németország (Helmholz
Környezeti Nevelési Kutatóintézet), Szlovákia (a besztercebányai Környezeti Ügynökség),
Norvégia (Bergeni Egyetem)
Ha csatlakozik iskolája egy-egy diákcsoportjával, az Önök által kiválasztott egy-két fa éves
működésének, változásának a megfigyelése lesz a feladatuk. A fenológiai megfigyelések

(rügyfakadás, virágzás, lombhullás) időpontjának rögzítésén túl sajátkészítésű fotókat is fel
tudnak tölteni a honlapra. Később a megfigyeléseket össze tudják majd vetni más iskolák
eredményeivel, s láthatóvá válik, hogyan alakul a kiválasztott fák állapota az év során szerte
Európában. A fenológiai megfigyeléseken túl a biodiverzitás, a klímaváltozás vagy a
fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozó egyéb feladat elvégzésére is van lehetőség.
Miért érdemes csatlakozniuk?
A projekt az oktatáshoz kapcsolódó, a diákok számára végrehajtható, valamint tudományos
értékkel is bír.
A diákok egy olyan gyakorlati program előnyeiből részesülhetnek, amely során:
o közvetlen megfigyeléseket végezhetnek a természetben,
o megoszthatják eredményeiket és összehasonlíthatják más európai iskolák
tapasztalataival,
o feltárhatják az ember környezetre gyakorolt hatásait,
o aktívan tehetnek a természeti környezet állapotának javításáért,
o érthetővé válhat számukra a helyi megfigyelések és a globális problémák, pl. a
klímaváltozás közti kapcsolat,
o valódi tudományos megfigyelésekben vehetnek részt, és tanulhatnak „igazi”
kutatóktól.
A pedagógus kollégák részletes útmutatóhoz és különféle egyéb tanári segédanyagokhoz (pl.:
színes határozókulcsok) férhetnek hozzá a honlapon illetve a szakértői csoport segítségével.
A program beilleszthető az iskola környezeti nevelési tantervébe, és számos tantárggyal,
tananyaggal mutat kapcsolódási pontokat.
Miért épp a fák?
A fák rengeteget elárulnak számunkra a környezetünkkel való viszonyunkról. A fák kiemelt
szerepet játszanak a Földön az élet egyensúlyának megőrzésében. Számos élőlény számára az
életet biztosító szigetként működnek, ezért a biodiverzitás-monitorozó programok kiválóan
alkalmas objektumai lehetnek. A fák fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Például
megkötik a szén-dioxidot és oxigént termelnek, megakadályozzák a talajeróziót, stb.
Szolgáltatásaik nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk. Ráadásul a fák történelmünk,
jelenünk és jövőnk tanúi.
A fák évente periodikusan történő változásait, fenofázisait Európa-szerte nyomon követve
lehetőségünk nyílik e folyamatok térbeli mintázatainak valamint – történeti adatok
ismeretében – időbeli változásainak feltárására. A fák a környezet változásainak jelzői
(indikátorai). A vizsgálatba vont fafajok (nemzetségek) már hosszú idő óta jelen vannak
szerte Európában, s nem utolsó sorban tőlük is „tanulhatjuk”, hogyan éljünk fenntartható
módon.
Csatlakozzon Ön is diákjaival!

A programhoz idáig több mint 600 iskolai csoport csatlakozott Európa-szerte. Ha ön is
szeretne bekapcsolódni a munkába, keresse fel a BEAGLE projekt honlapját:
www.beagleproject.org. A 6 partnerország nyelvére lefordított honlap 2010. február 15-én
indult, és a következő 5 év során áll az iskolák rendelkezésére. Ha kíváncsi a programmal
kapcsolatos egyéb részletekre, kattintson a www.mkne.hu címre, ahol a magyarországi
partnerszervezet projektoldalát találja.
3. Alternatív energiaforrások bemutatása, eszközrendszerek működtetése
Meghívó
Az Algyői Általános Iskola – a KEOP 6.1.0/B–2008-0022 azonosítószámú pályázat keretein
belül programot szervez 2010. április 29-én, csütörtökön Alternatív energiaforrások
bemutatása, eszközrendszerek működtetése címmel.
Találkozó: 2010. április 29. 12:00-kor Szegeden az SZTE JGYPK Boldogasszony sgt. 6 szám
alatti épülete előtt.
Program: Alternatív energiaforrások bemutatása, eszközrendszerek működtetése című előadás
a Technika tanszéken, majd az Ökocentrum segítségével működő rendszer bemutatása egy
lakóépületben.
Mivel a résztvevők száma korlátozott, kérjük, hogy minden csoport, egyéni látogató jelezze
részvételi szándékát e-mailben. A részvétel ingyenes.
A programsorozat lezárásaként egy vetélkedőn várjuk a terepi kirándulásokon részt vett
illetve részt vevő tanulókat, ahol számot adhatnak megszerzett tudásukról. További
információ:
Ábrahám Krisztián +3630/6380-297 knpi@t-online.hu
KNPI
Iván Zsuzsanna ivanzs@freemail.hu
Algyői Általános Iskola
4. Algyői Falunapok
2010. május 8.
Reggel 8-tól este 22-ig változatos programokkal várják az érdeklődőket a szervezők!
A plakát megtekinthető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/algyoi-falunapok
5. Felhívás rajzpályázatra
Kedves Gyerekek!
Tudtátok-e, hogy

- a biológiai sokféleség védelmének hangsúlyozása érdekében az ENSZ 2010-et a Biológia
Sokféleség Világévének nyilvánította?
- az 1. Magyar Biodiverzitás Napot 2006-ban a Baranya megyei Gyűrűfű ökofaluban
rendezték meg, melyet sorozatban követett a második és a negyedik, s ahol 3 nap alatt 2863
féle élőlényt találtak a kutatók?
Erre a páratlan természeti kincsünkre gondolván hívjuk-várjuk a természetet szerető, rajzos
kedvű gyerekek jelentkezését egy rajzpályázatra.
Téma: Mit tehetne családod lakóhelyed zöld területei élővilágának változatosabbá tételéhez?
Alkalmazható eszközök: vízfesték, tempera, színes ceruza, zsírkréta.
A pályamunkákat A 4-es félfamentes rajzlapon, küldjétek el a Veronika Erdei Iskola címére:
7683, Gyűrűfű 9.
Kategóriák: 1. felső tagozat (10-14 év)
2. középiskola (14-18 év)
Ha rajzlap hátuljára legyetek szívesek írjátok rá adataitokat! (név, életkor, iskola, e-mail cím)
A rajzokat szakértőkből álló zsűri értékeli.
Leadási határidő: május 31.
A legjobbnak ítélt rajzokat díjazzuk.
Az 1. kategória első két helyezettje meghívást kap az ökofaluba, ahol augusztus első hetében
2 napot nyaralhat.
A harmadik helyezett 1 órás lovasoktatásban részesül Gyűrűfűn.
A 2. kategória első három helyezettje egy közös őszi hétvégét tölthet el Gyűrűfűn, ahol
élőhely-bejárásra kerül sor.
Eredményhirdetés e-mailban: június 13-ig.
Várjuk ötletes, szép rajzaitokat!
A szervező: Veronika Erdei Iskola, lovastanya@t-online.hu, www.gyurufu.hu/erdeiiskola
6. A Földanya gyermekei vagyunk rajzpályázat
A Föld Napja alkalmából a Srí Prahláda Általános Iskola (Krisna-völgy) meghirdet egy
rajzpályázatot, melynek a címe:
A FÖLDANYA GYERMEKEI VAGYUNK.
A pályázatot általános iskolás korú gyermekek részére írjuk ki:
I. kategória: 6-8 éves kor közötti
II. kategória: 8-10 éves kor közötti
III. kategória 10-12 éves kor közötti
IV. kategória 12-14 éves kor közötti
Az egyes korcsoportokon belül az első három legsikeresebb mű alkotóját értékes jutalmakkal
díjazzuk, melyeket a Krisna-völgyi Búcsú alkalmával 2010. július 24-n lehet majd
személyesen átvenni a Nagyszínpadon.

A pályamunkák postára adási határideje: 2010. május 28.
Kizárólag borítékban beérkezett pályamunkákat fogadunk el, elektronikus változatokat sajnos
nem.
Postacímünk: Srí Prahláda Általános Iskola
8699 Somogyvámos, Fő u. 38.
A beküldött pályamunkákhoz csatolni kell a szerző nevét és életkorát.
A papírra készülő művekhez lehet használni ceruzát, festéket, zsírkrétát, filctollat.
A leadási határidőig beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja majd el.
Eredményhirdetés: 2010. június 8-án a Srí Prahláda Általános Iskola honlapján:
http://oktatas.krisnavolgy.hu/
Ezzel együtt a nyertes műveket a Krisna-völgyi Búcsúban az iskolánkban, valamint a
honlapunkon be is mutatjuk majd.
http://oktatas.krisnavolgy.hu/rajzpalyazat-a-foldanya-gyermekei-vagyunk#more
7. Rajz és/vagy fotópályázat!
Biztos érzeted már Te is úgy, hogy lassan belefulladsz / belefulladunk a szemétbe… kimész
az utcára és mindenhol eldobált egykor használt dolgok hevernek, a kukákból szinte kifolyik a
„bele való”.
Gondoltál már rá, hogy ez lehetne másként is? Vannak jó ötleteid? Szeretsz rajzolni, ötletelni,
valami újat (korszakalkotót) alkotni és megosztanád ezt másokkal is?
Elő a lapot, papírt, tollat, festéket, filcet és rajzold le, hogy milyennek képzeled el a világot,
az országot vagy éppen a lakóhelyed komposztáló ládákkal, szelektív hulladékgyűjtő
szigetekkel!
Vagy alkoss valamit a hulladékokból, ami használható és fotózd le, majd küld el nekünk.
Készíts róla képet használat közben is!
Ha kedvet és erőt érzel magadban, akkor rajzolj és fotózz is, s küld el mindkettőt!
Mire vársz még? Már látom… elkezdtél gondolkodni.
A rajzokat és a fotókat a következő címre várjuk:
EuroHungaricum Alapítvány, 1012 Budapest, Lovas út 31/B V. emelet
Beadási határidő: 2010. május 15.
Nevezési díj nincs.
A rajzok hátulján fel kell tüntetni a rajzot
Pályázat
kötelező
Adatlap, mely a következő adatokat tartalmazza:
 Pályázatot készítő neve, címe
 Születési dátuma

készítő

nevét

és

életkorát.
melléklete:








Szülő e-mail címe
Iskola neve
Iskola címe
Iskola telefonszáma
Iskola fax száma
Iskola e-mail címe

Korosztály:
Kiíró: Kör Iroda Szolgáltató Bt.

7-14

évesek

A legjobb rajzok készítői 5 napos ingyenes táborozási lehetőséget nyernek.
Az alapítvány nyári táborai közül - http://www.eurohungaricum.hu/hun/nyari_tabor.php a nyertesek szabadon választhatnak.
Az eredményről a nyerteseket e-mailben értesítünk, valamint a nyertesek listáját
weboldalunkon is megtekinthetik.

