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1. Elérhető az Ökoiskola adatbázis
Tisztelt Ökoiskolák!
Az Ökoiskola honlapra az Ökoiskola adatbázis menüpont alatt, vagy a
http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/okoiskola-adatbazis/sulik linkre kattintva elérhetővé vált
az Ökoiskola adtabázis, mely excel táblázat formában tartalmazza a jelenlegi Ökoiskolák és a
korábban Ökoiskola címmel rendelkező iskolák névsorát.
Amennyiben az adatbázisban hibát észlelnek iskolájukkal kapcsolatban, vagy az adatokba
változás állt be, a varga.peter@ofi.hu címen kérem jelezzék!
2. Zöld térképek a tudatos vásárlás érdekében
A zöld térképek a fenntartható életmódot és fogyasztást segítő szolgáltatási pontok
térképészeti módszerekkel megjelenített információs adatbázisai. Megmutatják többek között,
hol találhatóak javítóműhelyek, ivó kutak, kézművesek, helyi termék beszerző helyek,
ökoturisztikai lehetőségek, használtcikk-üzletek – mindazon szolgáltatások, amelyek fontosak
lehetnek a környezet- és társadalomtudatos, a helyi értékek iránt elkötelezett utazók és
lakosok számára. Az 1990-es évek eleje óta a világ több tucat országában készültek már zöld
térképek, Magyarországon a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) kezdett el velük
foglalkozni. Munkájuk eredményeként épül a zöldtérkép weboldal, ami a releváns "geoinformációk" 30 témakörre kiterjedő, bárki által szerkeszthető térképes adatbázisa. Az
adatbázis bár még fejlesztés alatt áll, már most is bő tízezer bejegyzést tartalmaz, és több száz
regisztrált felhasználóval bír.
forrás:
http://hirek.mnvh.hu/ptPortal/index.php?mod=news&action=showNews&newsid=11884&lan
g=hu
3. Környezeti nevelési kiadványok bővítése a Magosfa Alapítványnál
Kedves Barátaink!
Három évvel ezelőtt tettük fel először honlapunkra a civil szervezetek környezeti nevelési
kiadványait tartalmazó katalógust, mely jelen pillanatban 91 db címet tartalmaz (megnézheted
a www.magosfa.hu -n az adatbázisban, a jobb oldalon kattints a Környezeti nevelési
kiadványok katalógusa részre, a nyomtatott verziót is innen töltheted le). A gyűjtemény
létrehozásával az a célunk, hogy a pedagógusok, környezeti nevelési szakemberek számára

még inkább ismertté és elérhetővé váljanak ezek a kiadványok, megrendelhessék,
használhassák azokat, ezáltal hozzá tudunk járulni a hatékonyabb terjesztéshez is.
Idén frissíteni és bővíteni szeretnénk a listát, valamint a 2000 után megjelent kiadványokat
nyomtatott formában is kiadjuk, melyet iskolákba, erdei iskolai szolgáltatókhoz, civil
szervezetekhez juttatunk el. Ehhez kérjük segítségeteket és közreműködéseteket.
Ehhez egy adatlapot kell kiadványonként kitölteni (lehet másolni egymás mellé a B oszlopot,
vagy külön munkalapokba betenni egy file-on belül), majd juttassátok el hozzánk a
marta@magosfa.hu és a magosfa@magosfa.hu drótposta címekre. -Innen lehet az adatlapokat
is igényelniAmennyiben nincs kapacitásotok kitölteni az adatlapot, kérünk, küldjetek egy példányt a
kiadványból, (ebben az esetben beírjuk mi az adatokat), melyet betesszük az egyre bővülő
Magosfa Könyvtárba.
Kérünk még, hogy a kiadvány borítójáról küldjetek fényképet is (300 dpi felbontású, rövidebb
oldala 5 cm)!
Amennyiben kiadványotok szerepel már a katalógusban, úgy elküldjük ezek adatait
tartalmazó file-t is. Kérünk, hogy ez esetben nézzétek át ismét az adatokat, helyesek-e, ha
azóta történt változás, akkor más színnel kiemelve módosítsátok. Ha már nem lehet kapni
valamelyik kiadványt, akkor írjátok be, hol lehet megnézni (pl. szervezeti könyvtár, települési
könyvtár, egyéb hely).
Beküldési határidő: 2010. augusztus 31.
Pályázati kötelezettség miatt szeptember végéig ki kell adnunk a nyomtatott változatot, ezért
csak azokat a kiadványokat tudjuk így megjelentetni, amelyekről az adatok a fenti határidőig
beérkeztek. Az internetes adatbázist folyamatosan bővítjük.
Segítségeteket előre is köszönjük!
Üdvözlettel: Kurucz Márta
Vác, 2010. június 30.
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
2600 Vác, Lemez u. 3/a. (új cím)
Tel: (27) 501-530 és 501-532, fax: (27) 501-532 (új számok!!!)
E-posta: magosfa@magosfa.hu
Honlap: http://magosfa.hu
Adószám: 18698714-1-13
4. A Tömörkény István Gimnázium Ökoiskola programja
A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, 2009/2010-es tanévi
Ökoiskola programja felkerült az Ökoiskola honlapra.
Itt olvasható: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/szegedi-tomorkeny

