Az Ökoiskola Hálózat 265. Hírlevele
2010.12.22.

1. Comenius Iskolai együttműködések pályázat
2. 2010 A fecskék és az ezüsthárs éve, beszámoló a debreceni Gönczy Pál Általános Iskolából
3. Felhívás a 20. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermek Rajzpályázatra
4. A Humusz pedagógusi hírlevelének decemberi száma
5. Mindannyian összetartozunk - figyelj a biodiverzitásra!

Boldog, Békés Ünnepeket Kívánunk minden
kedves olvasónknak!
1. Comenius Iskolai együttműködések pályázat
Pályázhatnak: közoktatási intézmények
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2011. február 21.
Az alprogram célja:
Az oktatás európai dimenziójának erősítése a részt vevő országokban működő iskolák
együttműködése által. A projektek lehetőséget adnak a nemzetközi együttműködésekben
dolgozó diákoknak és tanároknak a közös munkára egy vagy több, közös érdeklődésükre
számot tartó témában. Az iskolai együttműködések segítenek a tanároknak és diákoknak,
hogy megszerezzék és fejlesszék tudásukat nemcsak a választott téma tekintetében, de
ugyanúgy a csapatmunka, szociális kapcsolatok, projekttevékenységek tervezése és
megvalósítása, valamint az információs és kommunikációs eszközök (IKT) használata terén
is.
Különböző országokból származó iskolák részvétele az együttműködésben lehetőséget teremt
a diákok és tanáraik számára az idegen nyelvek gyakorlására, valamint növeli motivációjukat
a nyelvtanulás terén.
Az Comenius Iskolai Együttműködések keretében kétféle pályázattípus pályázható:
Multilaterális – azaz többoldalú –együttműködések valamint Bilaterális – azaz kétoldalú –
együttműködések.
Támogatható tevékenységek:





Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével;
Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;
Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;
Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;










Az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és
terjesztése;
Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.);
Színdarabok, musicalek írása, színrevitele;
Kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során
létrehozott alkotásokból;
Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;
Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés (pl.
Comenius hálózatok);
Önértékelési tevékenységek;
Projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint
a projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése,
stb.

Pályázati feltételek:




A projektek két éves időtartamúak
Multilaterális együttműködésekben min. három ország iskolája dolgozik együtt
Bilaterális projektekben két különböző ország két iskolája

Részt vevő országok köre:
27 EU tagállam, Norvégia, Liechtenstein, Törökország
Támogatás mértéke:
A választott mobilitások számától függően 6000-20 000 euró.
A pályázás menete:
A pályázatokat a Tempus Közalapítvány honlapján hozzáférhető Pályázati felhívás alapján
kell benyújtani, a Közalapítvány honlapján elérhető pályázati űrlapon.
A Tempus Közalapítvány munkatársai formai szempontból minden benyújtott pályázatot
elbírálnak, tartalmi szempontból minden bilaterális pályázatot, illetve a multilaterális
pályázatok közül csak a magyar koordinációjú pályázatokat. A nem magyar koordinációjú
multilaterális pályázatok tartalmi bírálatát a koordinátor partnerország nemzeti irodája végzi.
A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők
összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra,
amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a
partner intézménybe tett látogatáshoz. Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján
olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Comenius/Pályázati
formák/Comenius Előkészítő látogatások
A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány
honlapján: www.tka.hu.
További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu

Web: www.tka.hu
http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/nemzetkozi-palyazatok/lll-comeniusiskolai-egyuttmukodesek
2. 2010 A fecskék és az ezüsthárs éve, beszámoló a debreceni Gönczy Pál Általános
Iskolából
Iskolánkban immár hagyomány, hogy minden év novemberében kiállítást rendezünk az éppen
aktuális témában.
Osztályaink az elsőtől a nyolcadikig heteken át keresgélnek, kutatnak, festenek, rajzolnak,
mire felkerülnek a tablókra a témához keresett képek, információk, szólások, közmondások,
mesék, mikor mit találnak a szorgos kis diákok.
Ez volt az első alkalom, amikor az érmihályfalvi testvériskolánk - a Zelk Zoltán Általános
Iskola - tanulói is készültek a közös rendezvényre versekkel, rajzokkal, fecskepelenkákkal.
Elsőseink fecskefigurái dróton „ülve” figyelték, mi történik alattuk, negyedikeseink saját
kezűleg készítettek füsti – és molnárfecske fészkeket, batikoltak.
A felsősök munkáit az információk színvonalas összerendezése jellemezte.
Az aulában kiállított munkákat két hétig tanulmányozhatták a gyerekek.
Rendezvényünk kiegészítéseképpen egyik ökológus kollégánk vetítéssel kísért rövid előadása
világított rá arra, miért kerültek a figyelem középpontjába a fecskék és az ezüsthárs.
Üdvözlettel:
Somogyiné Víg Éva
az Ökológiai munkaközösség vezetője
Gönczy Pál Ált. Isk.
Debrecen
3. Felhívás a 20. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermek Rajzpályázatra
2011 az "Erdők nemzetközi éve", ezért a 20. Bayer-UNEP Nemzetközi Környezetvédelmi
Gyermek Rajzpályázat témája az "Élet az erdőkben"
Olyan rajzokat várnak a szervezők, melyekben a gyermekek gondolataikat, ötleteiket vetik
papírra arról, hogyan lehet az erdők természetes állat-és növényvilágát megóvni a
pusztulástól.
Minden 6 és 14 év közötti gyermek elkészítheti pályamunkáját, amelyet A/4-es, vagy A/3mas méretű papíron kell benyújtani. Az alkotások hátlapján fel kell tüntetni a készítő pontos
nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét.
Pályázni folyamatosan lehet, a munkákat a UNEP európai regionális központjába lehet
benyújtani postai úton 2011. április 15-ig.
További információ a rajzpályázatról:

www.bayerhungaria.hu/gyermekrajzpalyazat
www.unep.org/tunza/children
www.unep.bayer.com
4. A Humusz pedagógusi hírlevelének decemberi száma
Kedves környezeti nevelők, pedagógusok, érdeklődők!
Alább küldjük a Humusz pedagógusi hírlevelének decemberi számát.
Kellemes Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánunk!
A Humusz csapata

A tartalom:
1. Karácsonyi lazulós
2. Karácsonyi szöszmötölés
3. Lezárult az ÖKO-Pixel - szavazzon Ön is!
4. Falak helyett szavak
5. Megjelent a környezeti nevelési kiadványok katalógusa!
6. Ajándékozz helyi terméket Karácsonyra!
7. Fogyasztó kúra!
8. Fiatalok Lendületben Program
1. Karácsonyi lazulós
Rendhagyó klubdélutánt szervez a Kecskeméten, december 21-én a Zöldernyő, kecskemétiek
az élhetőbb környezetért, szervezet.
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/kar-csonyi-lazul-s/9022
2. Karácsonyi szöszmötölés
Karácsonyi teaházzal egybekötött ajándékkészítő foglalkozásra várják a kicsiket, nagyokat és
a családokat 2010. december 18-án, szombaton Felsőtárkányban a Nyugati Kapu Oktató-és
Látogatóközpontba.
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/kar-csonyi-sz-szm-t-l-s/9021
3. Lezárult az ÖKO-Pixel - szavazzon Ön is!
Több mint 800 fotó érkezett az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. és a Greenfo közös ÖKO-Pixel
környezetvédelmi témájú fotópályázatára. A közönségdíj még várat magára - január 10-ig
szavazhat Ön is!
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/lez-rult-az-ko-pixel-szavazzon-n/9020
4. Falak helyett szavak

Ki vagyok én? Mi határoz meg engem? Hogy látom a Másikat? Igénytelennek,
érthetetlennek, irigylésre méltónak vagy hozzám hasonlónak? Hogyan élhetünk együtt, és
nem csupán egymás mellett? Interaktív kiállítás a kulturális sokszínűségről fiataloknak a
Gödör Klubban
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/falak-helyett-szavak/9006
5. Megjelent a környezeti nevelési kiadványok katalógusa!
A Magosfa Környezet nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány kiadta aktualizálva és nyomtatott
formában a civil szervezetek környezeti nevelési katalógusát.
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/megjelent-k-rnyezeti-nevel-si-kiadv-nyok-katal-gusa/9005
6.Ajándékozz helyi terméket Karácsonyra!
Az ünnepek előtt a pedagógusoknak kisebb fejtörést okoz, mivel is lephetnék meg egymást
diákjaik, mivel is tegyék "zöldebbé" a Karácsonyt.
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/aj-nd-kozz-helyi-term-ket-kar-csonyra/9004
7. Fogyasztó kúra!
2011 január 15-ig kedvezményesen, illetve ajándékkal rendelhető meg a Magosfa Alapítvány
környezeti nevelési modulgyűjteménye.
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/fogyaszt-k-ra/9002
8. Fiatalok Lendületben Program
Európai partnereket keresnek egy igazán különleges, átfogó, újszerű nemzetközi környezeti
nevelési - ifjúságsegítő képzés projekthez. A program főként a Work That Reconnects
csoportmunkára, környezeti és fenntarthatósági nevelési és módszertani műhelymunkákra,
csoport-tanulásra és személyes coaching-ra épül.
http://humusz.hu/hirek/k-ls-h-rek/fiatalok-lend-letben-program/8992
Molnár Anna
Környezeti nevelő
Humusz Szövetség
www.humusz.hu
5. Mindannyian összetartozunk - figyelj a biodiverzitásra!
„Közönséges béka vagyok, és sajnálatra méltóan hétköznapi a történetem. Veszélyben az
életem, szükségem van a segítségedre.
Otthonom a mező és a láp, de mivel nektek, embereknek mind több helyre van szükségetek az
otthonaitokhoz, az utaitokhoz, az épületeitekhez, engem leszorítotok a térképről. És nemcsak
engem, hanem fajok egész sorát…” – így szólít meg minket, embereket a béka az Európai
Unió biodiverzitás-kampányában.
A cikk itt érhető el: http://viztakarekossag.hu/hirek/116-mindannyian-osszetartozunk-figyelja-biodiverzitasra

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Hírlevél a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi
közoktatás – fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

