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1. Jane Goodall a Pécsi Tudományegyetem vendége
A ma már világszerte ismert főemlőskutató, természetvédő, és ENSZ béke nagykövet Dr. Jane
Goodall, 2010. november 12-13. között ismét Magyarországra látogat.
Ebből az alkalomból a Jane Goodall Intézet tisztelettel meghívja Önt a kutatónő úttörő
csimpánz kutatásait bemutató programsorozatra, ahol Dr. Goodall személyesen is ismerteti a
jövőre vonatkozó terveit nyilvános előadása során.
Időpont: 2010. november 12., 15:00
Helyszín: Pécsi Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/A)
A Jane Goodall Intézet szervezésében, a Pécsi Tudományegyetem jóvoltából az előadás
meghallgatása ingyenes. A férőhelyek száma véges (400 fő), regisztráció ajánlott. Az előadás
nyelve angol, tolmácsot biztosítunk.
Program:
14:00-15:00: Jane Goodall Intézet programjainak bemutatása az információs standoknál
14:30: Kapunyitás
15:00-16:30: A Jane Goodall Intézet rövid bemutatása és Dr. Jane Goodall előadása (előadás
végén Ön is kérdezhet Jane Goodalltól)
16:30-17:30: Jane Goodall könyveit dedikálja, mellette adományozó est.
regisztráció: http://www.janegoodall.hu/
2. Az „Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában” című oktatási program
továbbfejlesztése.
Szakmai teamünk egy olyan egészségtan tanítási kísérletet mutat be, mely a kooperatív
tanulási technikák alkalmazásával, az élményszerű oktatáson keresztül segítik a helyes
egészségmagatartás formálását, az egészséges életvitel kialakítását. A debreceni Bolyai János
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mint ökoiskola kiemelt
hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre, melyben prioritást kap a környezetvédelem és az
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összehangolása.
magatartásforma alakítása.
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Az oktatási intézmény a program kétéves futamideje alatt külső kapcsolatokkal gazdagodott,
sikerült a civil társadalmat bevonni az iskola mindennapi életébe. A projekt első évében
/2008/2009-es tanév/ a kezdeményező szerepet az ÁNTSZ egészségfejlesztő munkatársa és az
Egészségtan munkatankönyvek szerzője vállalta. A második futamidő /2009/2010-es tanév/
alatt további külső szakemberek, az E.ON önkéntesei csatlakoztak az életvitelprogramhoz.
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3. Kézmosási Világnap a kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskolában
A kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola az UNICEF felhívására 2009/2010-ben
csatlakozott először a programhoz.
A program szakmai és részben anyagi támogatója az Amway, Pap Levente koordinátor.
A 2010/2011. tanévben az UNICEF javasolt programjainak felhasználását kiegészítettük a
tavalyi év helyi tapasztalataival és a meglévő lehetőségeink kihasználásával.
Célkitűzésünk volt:
 felhívni a diákok és felnőttek figyelmét a kézmosás egészségmegóvó szerepére,
 elősegíteni a kézmosás fontosságához kapcsolódó ismeretek bővülését,
 a diákok készmosási szokásainak alakítása,
 a diákok egészségmegőrző készségeink formálása.
Tevékenységeink:
 rajzpályázat,
 projektóra,
 plakátkészítés,
 interaktív beszélgetés,
 filmnézés, filmelemzés,
 közös kézmosás,
 kiállítás,
 verstanulás,
 gyűjtőmunka,
 „kézvizsgálat”
 ünnepi faliújság,
 drámajáték,
 eredményhirdetés,
 produktumok kihelyezése,
A program megrendezésétől a következő kedvező változásokat reméljük:
 a diákok tudják, hogy a kézmosással az egészségük megóvását szolgálják,
 ismerik a kézmosás hatékony technikáját,
 szokásrendszerükbe illeszkedik a gyakori kézmosás,
 nyitottak és elfogadóak lesznek a nem-pedagógustól érkező információk befogadására,
 törekednek az eltérő korú társakkal való együttműködésre,








ismerkednek a tantestület minden tagjával,
növekszik a tantestület tagjai közötti kooperáció,
bővül a szülők és tanárok együttműködése,
elismerik az ökocsoport minőségi munkáját,
gazdag tartalmi munka bemutatásával pályázhatunk az ÖKOISKOLAI címre,
nyilvánossá és nyitottá válik munkánk.

4. Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében 2010/2011
A verseny címe: Lehoczky János Komplex Környezeti Emlékverseny a Kárpát-medencében
2010/2011
A verseny meghirdetője:

- HUNNIAREG Pedagógiai Intézet Kecskeméti Irodája
- Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetsége (KOKOSZ)
- Teleki Sándor Oktatóközpont (Solt)

A verseny célja: A tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése elméleti és terepi szinten
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 7. évfolyam
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: általános iskola, 6 osztályos gimnázium, 8 osztályos

gimnázium; a versenyt meghirdetjük a határokon kívüli iskoláknak is (Vajdaság, Erdély,
Kárpátalja)
A jelentkezés és a részvétel feltételei: 7. évfolyam
A versenyen való részvétel kizáró okai: a versenyszabályzat megszegése
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Talaj, víz, levegő témakörök
Felhasználható irodalom:
Kémia tankönyv 7. évf.
(Kecskés Andrásné, Nemzeti Kiadó)
Biológia tankönyv és munkafüzet 7. évf.
(Jámbor Gyuláné, Mozaik Kiadó)
Földi Környezetünk Atlasza
(Cartographia)
Természet- és Környezetvédelem olvasókönyv 12-16 éveseknek (Dr. Paál Tamásné, Nemzeti
Kiadó)
A nevezés módja, határideje e-mail, levelezés ; 2010. november 29.
Kacziba Lajosné 6320 Solt, Petőfi Sándor utca 3.
kaczibaica@gmail.com
Nevezési díj:

nincs

van:……….Ft/ fő;

……….Ft/ csapat

……….Ft/ iskola

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
1. forduló: iskolai forduló 2011. január 28.
(levelező forma, feladatlapot és javítókulcsot küldünk a jelentkező intézményeknek)

Téma: élő és élettelen környezeti tényezők ismerete, csoportosítása a jelzett témákban;
környezetvédelem, természetvédelem – nemzeti parkok- veszélyeztetett fajok, ajánlott atlasz
kötelező alkalmazása, szóegyenletek, környezeti ártalmak- betegségek
2. forduló: 2011. március 28.
Levelező forma, kivétel Bács – Kiskun megye
Téma: az év madara, fája (latin megnevezéssel is); életközösségekben zajló élettani folyamatok,
természetkutatók munkássága, nemzetközi egyezmények (vizes élőhelyek, Földünk környezeti
problémái), energiák típusai, aktuális környezeti információk (honlapok, tv)
Gyakorlat: tanult kémiai anyagok felismerése, csoportosítása; egészségre ártalmas anyagok az
emberi szervezetre (kiselőadás), számítások.

3. forduló: országos döntő 2011. május 27-28. ( Solt)
részvétel feltételei:
az első 16 tanuló juthat be az országos döntőbe (80 % - tól)

1 db. tabló összeállítása a fenntarthatóság jegyében
jegyzőkönyv készítés helyi ökológiai megfigyelések alapján (egy hónapos időszak 4
megfigyeléssel)
Felhasznált irodalom: Természet-és Környezetvédelem olvasókönyv 12-16 éveseknek, valamint a
fent javasoltak.
Témák:
1. védett növény avagy állatfaj bemutatása (latin névvel) az adott településről algoritmus alapján
(prezentáció, projektor használat, 5 perc)
2. Ökológiai kísérlet bemutatása, mely otthoni választás alapján történik, megfelelő kísérleti
eszközkészlettel és alkalmazással (probléma beállítása – megoldásra javaslat, következtetések
levonása (6 perc)
3. az adott településről hozott problémás környezeti téma bemutatása, megoldások keresése.
(egyén esetében prezentáció projektor használattal, - ha egy intézményből esetleg több tanuló
jut be a döntőbe, akkor szituációs játék alkalmazása javasolt. (6 perc)
Célszerű ismerkedni a település Környezetvédelmi Programjával.
4. Terepgyakorlat: 10 ártéri fafaj felismerése az adott ökológiai környezetben (szervtani jegyek,
védelem, felhasználás) - tesztlap feldolgozása (6 perc)
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

80 % a határérték, mely meghatározza az I. és a II. fordulóból a továbbjutást.
E-mailen jelzünk két héten belül az intézményeknek továbbjutás céljából.
Az eredmények közzétételének módja:

HUNNIAREG Pedagógiai Intézet honlapja, KOKOSZ honlapja, Köznevelés
Díjazás: vándorserleg - táboroztatás – terepgyakorlat,

értékes könyvjutalmak,
A szervezők elérhetősége
Kacziba Lajosné (6320 Solt, Petőfi Sándor u.3.)
kaczibaica@gmail.com
Tel:. 06 70 6179324

5. Emlékeztető a Dél-alföldi Regionális Ökoiskola találkozóról

Hagyományunkhoz híven 2010. október 08-án az Algyői Általános Iskola „Zöld” iskola
épületében megtartottuk az őszi Ökoiskola Találkozó-t, 15 ökoiskolából 29 pedagógus vett
részt.
A találkozó témája:
1. Körlánc Ökoiskola Munkacsoport munkatervének összeállítása
2. Dél-alföldi Zöld Diákparlament III. ülésének helyszínválasztása
3.Egyebek
1. Az összejövetelen Iván Zsuzsanna, az Algyői Általános Iskola igazgatónője üdvözölte a
megjelenteket, majd ezt követte régi és új ökoiskola képviselők bemutatkozása.
A munkacsoport a Körlánc Ökoiskola Munkacsoport munkatervét állította össze.
2. A Dél-alföldi Zöld Diákparlament első ülését az Algyői Általános Iskola 2009. március 28án, a másodikat a csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola 2010. április 23-án rendezte meg.
A harmadik ülését az Üllési Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2011 tavaszán szervezi meg, a munkacsoport szavazata alapján.
A következő Ökoiskola találkozó-t várhatóan 2011 februárjában tartjuk.
Témája: Nemzeti Parkok és az ökoiskolák kapcsolata, együttműködési lehetőségei.
Szivacski Angéla a Körlánc Ökoiskola Munkacsoport - vezető

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.

