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1. Pályázati tanácsadás
Felhívnánk a Tisztelt Iskolák figyelmét, akik pályáznak a 2011-ben kiírt Ökoiskola cím
pályázatra, a pályázattal kapcsolatos bárminemű kérdésükkel kereshetik az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet munkatársait telefonon hétfőtől csütörtökig 9-17 óra között, pénteken 9-15
óráig, vagy e-mailen:
Varga Attila tel: 1/2357249; és 30/2357803; e–mail: varga.attila@ofi.hu
Varga Péter tel: 1/2357249; és 70/3680747; e–mail: varga.peter@ofi.hu
Javasoljuk, hogy a pályázat postai úton történő benyújtása előtt, a fenti e-mail címek
valamelyikére elektronikusan küldjék el pályázati anyagukból az önértékelési táblázatot. Az
előzetesen megkapott anyagokat pályázati tanácsadóink átnézik, és visszajeleznek az
esetleges hiányosságokról, problémákról.
A Pályázattal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések megtalálhatóak a
http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskola-cim/okoiskola-palyazat oldalon,
Pályázati segédanyagok pedig a http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskola-cim-palyazat oldalon.
Sikeres pályázást kívánunk!
2. Zöld Óvoda 2011 pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Wekerle
Sándor Alapkezelő
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára "Zöld Óvoda 2011" cím elnyerésére
A pályázat célja:

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) és a Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: VM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján –
fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és
tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai
környezeti nevelés célja az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek
megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.
A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai
nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és
határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda
minősítési rendszer.
A pályázat elérhető:
http://www.wekerle.gov.hu/?oldal_id=710
3. Dél-alföldi Regionális ÖKOISKOLA - Körlánc Ökoiskola Munkacsoport találkozó
Kedves Kollégák!
Az idei első találkozónkon elhangzott kérésnek megfelelően megkerestük a régiónkhoz
tartozó nemzeti parkokat és nagyobb civil szervezeteket. Felkértük őket arra, hogy egy
találkozó keretén belül keressünk együttműködési lehetőségeket, beszéljenek arról, hogy
miben tudnák támogatni az ökoiskolákat.
Ezúton meghívunk Benneteket a Dél-alföldi Regionális ÖKOISKOLA - Körlánc Ökoiskola
Munkacsoport találkozójára, melynek
Időpontja: 2011. február 18. 14 óra
Helyszíne: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága - Természet Háza
(6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.)
Témája: az ökoiskolák, nemzeti parkok és civil szervezetek együttműködési lehetőségei.
Meghívott szakemberek a:
Körös – Maros Nemzeti Park
Duna – Dráva Nemzeti Park
Kiskunsági Nemzeti Park
CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
KÖRLÁNC Egyesület munkatársai.
Kérjük, jelezzetek vissza, hogy hány fővel tudtok eljönni! Az előadókhoz fűzött kéréseiteket,
miről szeretnétek hallani, vagy kérdéseiteket, ötleteiteket nagy szeretettel várjuk és
továbbítjuk.
algyo@okosulik.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Algyő, 2011. 01. 04.
Iván Zsuzsanna
igazgató

Szivacski Angéla
munkacsop. vezető

4. Megyezöld pályázat 2011
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „Rendezvényház” Csongrád Megyei Közművelődési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Társaság (a továbbiakban: Rendezvényház Nonprofit Kft.) – együttműködésben a Csongrád
Megyei Önkormányzattal és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal –
MEGYEZÖLD NAPOK 2011 címmel pályázatot hirdet
A pályázat elérhető:
http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=news_35_1993
5. Társadalmi Szolidaritás programra (TÁRS-program)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős, valamint szociális, család- és
ifjúságügyért felelős államtitkársága - a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozat szellemében felhívást intéz a középfokú nevelési-oktatási intézményekhez, hogy vegyenek részt a
számukra elindításra kerülő TÁRS - programban.
A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a
szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk
tekintetében. Meggyőződésünk, hogy ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív
állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni
szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés,
problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.),
amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.
Hosszú távú cél, hogy a társadalmi szolidaritást, bizalmat fejlesztő tevékenységek, az iskolai
közösségi szolgálat - a nemzetközi érettségi mintájára - megfelelő előkészítéssel
előfeltételként beépüljön az új érettségi rendszerbe.
A pályázat elérhető:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/ED99AA1534A5E429C1257801004
FE21B

6. Az Interaktív Természetismereti Tudástár a Szegedi Tudományegyetem Juhász gyula
Pedagógusképző Karán
Az Interaktív Természetismereti Tudástár természeti kiállításokból, bemutatóórákból és egy
Próbáld ki! fantázianevű laboratóriumból áll. A kiállításokon a főiskola által 130 év alatt
felhalmozódott gyűjteményeket mutatják be az érdeklődőknek. Olyan gyűjteményeket
láthatnak a kiállításra látogatók, melyeket világhírű kutatók állítottak össze és több mint 10
éve a Magyar Kulturális Örökség részét képezik.
http://www.szegedon.hu/szeged/mar-latogathato-az-interaktiv-termeszetismereti-tudastarszegeden
illetve: http://www.szeged.hu/hirek/tema/7440-itt-interaktiv-termeszetismereti-tudastar.html
Az Interaktív Természetismereti Tudástár (ITT) bemutatása elérhető:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/interaktiv-110106
7. "Szegénységből a virágzásba" iskolai program
"Szegénységből a virágzásba" (From Poverty to Prosperity, P2P) egy fejlesztési tudatosságot
növelő iskolai program, ami három EU-s ország (Egyesült Királyság, Bulgária,
Magyarország) illetve Ghána közreműködésével valósul meg. A projekt a Millenniumi
Fejlesztési Célok megértésére és megvalósítására fókuszál. A projekt segíti a fiatalokat, hogy
jobban megértsék az összefüggést az EU és a fejlődő országok között. Megtapasztalhatják,
hogy a cselekedeteik mennyire befolyásolhatják a fejlődő országok életét és ezen keresztül
saját sorsukat. Későbbiekben az általuk képviselt érdekekkel befolyásolni tudják a
döntéshozatalt. A projekt során a partnerországok igényeit is tükröző, tanórákon könnyen
használható anyagot dolgoztak ki. A program során a résztvevő iskolák és szervezetek ingyen
megkapják az tananyagot, illetve a projekt további menetéről információkkal látjuk el őket,
hiszen a cél az, hogy a projekt által generált tevékenységek folytatódjanak a program után is.
Az oktatócsomag használatával a 12-17 éves korosztályt érhetjük el (7-11. osztály).
A program honlapja aktív, onnan is több információ szerezhető:
http://hu.poverty2prosperity.eu/hu/
A tananyag sikeres átadása érdekében tanárképzést tervezünk. A résztvevő tanároknak
bemutatjuk a tananyag használatát. A tanárképzést 2011. január-februárban rendezzük, több
alkalommal.
Üdvözlettel:
Szőke Zsófia
BOCS Alapítvány
e-mail: zssz.bocs@gmail.com
8. 2011-ben is Vackor Váckör

Első klubdélutánunk vendége Victor András (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület,
www.mkne.hu), aki 'Fejlődéslélektan és környezeti nevelés' címmel tart előadást 2011. január
31-én.
Bővebben az alábbi linken olvasható:
http://magosfa.hu/?q=hu/node/1117
Akcióban a Fogyasztó kúra! Január 15-ig kedvezményesen, illetve ajándékkal rendelheted
meg környezeti nevelési modulgyűjteményünket!
http://www.magosfa.hu/?q=hu/node/1099
Még ha nem is lépünk bele az erdőben, gyakran elhangzik ez a kérdés a velünk kiránduló
gyerekek részéről: 'Ez kinek a ...-ja?' A válaszadást megkönnyítendő, megjelentettük legújabb
terepi határozónkat, Nyomhatározó
II. - Ürülék címmel. Részletek:
http://www.magosfa.hu/?q=hu/node/1053
Aktualizálva és nyomtatott formában is kiadtuk a civil szervezetek környezeti nevelési
katalógusát: http://magosfa.hu/?q=hu/node/1105
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
2600 Vác, Lemez u. 3/a.
Tel: (27) 501-530
E-posta: magosfa@magosfa.hu
Honlap: http://magosfa.hu
Adószám: 18698714-1-13
9. Egy zöld kollégium a blogoszférán
A Mosonmagyaróvári Városi Kollégium pedagógiai munkájának kiemelt területe a környezeti
nevelés. Eddigi kimagasló eredményeiket ugyan részletesen bemutatják a
www.varosikollegium-movar.egalnet.hu című weboldalukon, mégis új utakat kerestek
környezetvédelmi üzeneteik továbbítására. Így kezdtek a www.youtube.com portálra
varosikollegium feltöltő név alatt különböző prezentációkat készíteni, majd 2011. január 1jével megnyitották Zöld Kaszinó című internetes naplójukat, azzal a céllal, hogy egy sokkal
egyszerűbb, személyesebb formában legyenek elérhetők zöld ötleteik, tapasztalataik, jó
gyakorlataik.
A http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=zoldkaszino link alatt megnyíló internetes naplóban
naponta olvasható egy-egy zöld tipp, amit mindenki azonnal kipróbálhat és gyakorolhat. A
blog kép- és linktárában pedig még további információk találhatók.
Legyen Ön is a Zöld Kaszinó vendége!
Simon Zsuzsanna,ig.

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.

