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1. Felkérés az „Iskolavezetők a 21. században” című kérdőív kitöltésére
Felgyorsult, gyorsan változó világban élünk, amelyben növekvő szerepe van a tudásnak, a
tudás megszerzésének és folyamatos megújításának. Az információs társadalomban
felértékelődik a tanulás, a fejlődés alapja a motiváció (tanulni akarás) és cselekvőképesség (a
megvalósításra való képesség). Az iskola a megváltozott környezetben is kulcs szerepet tölt
be a tudás megtermelésében és a tanulásra való ösztönzésben – miközben maga is jelentősen
változik: új tartalmak, új módszerek jelennek meg gyakorlatában, a tanításról a tanulásra,
annak lehetővé, sikeressé tételére helyeződik a hangsúly.
Alapvető kérdés az, hogy milyen kompetenciákkal rendelkező vezetők lehetnek sikeresek,
illetve tehetik sikeressé iskolájukat a 21. században. Egy nemzetközi projekt keretében –
amelyben Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia vesz részt – e
kérdésre keressük a választ. Célunk az, hogy széles körű tájékozódásra építve kialakítsuk,
meghatározzuk azokat a kompetenciákat (tudást, készségeket, képességeket, attitűdöt),
amelyek birtoklása, elsajátítása az iskolavezetők számára kulcsfontosságú.
Ehhez kérjük az Ön segítségét. Szíveskedjék regisztrálni, majd kitölteni a kérdőívünket 2010.
november 17-ig, és ezzel elősegíteni azt, hogy megalapozottan, az érintettek –
oktatásirányítók, gyakorló vezetők, vezetőképzők – véleményére építve készítsük el a vezetés
fejlesztését segíteni kívánó szakmai elvárásokat, standardokat.
Regisztráció kérdőív kitöltésére: http://www.qualitas.hu/okoiskolak/#
Amennyiben még több információra van szüksége, kérem forduljon hozzám.
ökoiskolák
Szíves együttműködését köszönöm.
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2. SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási program
Szeretettel várjuk az érdeklődőket ingyenes téli képzéseinken:
2010. nov. 22
2010. nov. 23.
2010. nov. 24.
2010. nov. 26.
2010. nov. 29.
2010. nov. 30.
2010. dec. 1.
2010. dec. 7.
2010. dec. 8.
2010. dec. 10.
2011. jan. 14.

Szob, Fekete István Általános Iskola
Budapest, Derkovits Gyula Általános Iskola
Győr, Gyermekek Háza
Szeged, Jerney János Ált. Isk.
Nagykanizsa, Hevesi Sándor Általános Iskola
Cegléd, Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda
Debrecen, Szoboszló Úti Általános Iskola
Székesfehérvár, Zentai Úti Általános Iskola
Miskolc, Kazinczy Ferenc Ált. és Magyar-Angol Isk.
Pécs, Városközponti Iskola Mezőszél Utcai Általános
Nagyvárad, George Cosbuc Általános Iskola

Kérjük, regisztráljanak a honlapon: www.szitakoto.com
Bővebb információ: Dr. Horgas Judit programvezető
info@szitakoto.com
+36 20 322 6869
3. UNESCO társult iskolák projekthálózat
Az UNESCO Associated Schools Project Network ("társult iskolák projekthálózat")
programját 1953-ban hozták létre azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság
UNESCO-s célkitűzések szellemében történő nevelését. Napjainkra 179 ország mintegy 8500
oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz, amelynek tagjai nem különleges
vagy kivételezett intézmények, hanem olyan iskolák, amelyek vállalják, hogy mindennapi
munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak a tanulók nemzetközi érdeklődésére és a
fenntartható fejlődés iránti érzékenységére, továbbá a békés együttélésre törekvésre és a
kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére.
A szervezet honlapján http://www.unesco.hu/nevelesugy/tarsult-iskolak/unesco-tarsultiskolak-20100111-1 a csatlakozott iskolák listája mellett jó gyakorlatokat is találnak az
érdeklődők angol nyelven.
A csatlakozott iskolák között számos Ökoiskola is található. Az Ő példájukat szívből ajánljuk
minden más Ökoiskolának is.

4. U4energy

Az oktatásban használható energiatudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos játékok
gyűjteménye érhető a U4energy verseny honlapján angol nyelven.
A nemzetközi versenyre várják az iskolák és pedagógusok jelentkezését.
http://www.u4energy.eu/web/guest/kids-corner
Az U4energy verseny az Európai Bizottság új, európai iskoláknak szóló versenye, melynek
célja az energiatakarékosság ösztönzése Európa szerte. A versenyre 31 európai országból
jelentkezhetnek tanárok és diákok, hogy megnyerjék a legnagyobb energia-megtakarításért, a
leginnovatívabb ötletekért járó díjakat.
2010. szeptemberétől 16-tól a 'U4energy' (www.u4energy.eu) honlapon 3 különböző
versenyre lehet jelentkezni. A versenyek célja az iskolai energiatakarékosság ösztönzése.
Mindhárom verseny a tanárok s diákok hétköznapi energiafogyasztási szokásaival, illetve az
energiaforrások kímélésével kapcsolatos. Alább a verseny kategóriáit részletezzük.
Tanárok és diákok egy vagy több kategóriában is indulhatnak a részvételi feltételeknek
megfelelően. A tanároknak célszerű a szabályokat s feltételeket elolvasni, mielőtt eltervezik a
U4Energy verseny tananyagba történő ideális integrálását. Diákoknak melegen ajánljuk, hogy
kezdjenek el spórolni az energiával s látogassák rendszeresen a U4energy honlapot, ahol
hasznos ötleteket találhatnak az energiahatékonysággal kapcsolatban.
• ‘A’ KATEGÓRIA: ‘Energiahatékonysági intézkedések az iskolában
• ‘B’ KATEGÓRIA: ‘Olyan pedagógiai tevékenységek, melyek az energia oktatására hívják
fel a figyelmet’
• 'C’ KATEGÓRIA: ‘Egy figyelemfelkeltő kampány legjobb ötletei és intézkedései’

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

