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Még 45! nap van hátra az Ökoiskola pályázati anyagok postára adásáig!
A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2011.

március 1.

Az alábbiakban, az Ökoiskola Cím Pályázattal kapcsolatban eddig leggyakrabban felmerült
kérdéseket válaszoljuk meg a sikeres pályázás érdekében.
1. Ökoiskola pályázat – gyakran ismételt kérdések
1. Újrapályázó iskolának elegendő a 4. számú melléklet kitöltése?
Nem.
A cím megújítása háromévente új teljes pályázati anyag benyújtásával történik. Az új
pályázatban az iskola bemutatja az eddig elért eredményeit és e mellett meghatározza a
következő három év legfontosabb feladatait.
2. Csak a dokumentációs segédanyagban említett dokumentumok tüntethetők fel az
önértékelési táblázatban?
Nem.
A dokumentációs segédanyag csak javaslatokat, ötleteket ad az önértékelés
dokumentálásához. Attól függetlenül, hogy említi-e a dokumentációs segédanyag vagy ne,
minden olyan dokumentum, bizonyíték feltüntethető a táblázatban mellyel igazolható, hogy
az iskolában az adott szempont teljesül
3. Pontszámítási bizonytalanságaim vannak. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy megfelelően
számoltam-e ki az önértékelési pontszámot?

Azt javasoljuk, hogy az elkészült önértékelési táblázatot küldjék el elektronikusan a
pályázatban megadott e-mail címre. Szakértőink átnézik és visszajeleznek, ha bármilyen
problémát találnak a pályázatban, és így már a javított pályázat adható postára.
4. Mindenhova szükséges Kapcsolódó dokumentumot, illetve Felelős kapcsolattartót
feltűntetni?
Csak azokhoz a kritériumokhoz, amelyeket az iskola teljesítettnek jelez, amelyekkel pontot
szerez, illetve a vállalt kritériumoknál, ahol az iskola azt a dokumentumot kell, hogy
megjelölje, amely majd a megvalósult kritériumot dokumentálni fogja.
5. A vállalt kritériumoknál határidőként elegendő évet megjelölni.
Nem. Az egyértelműség érdekében legalább hónapra pontos határidőt kell megadni. Egy
esetleges monitoring a megadott időponttól kérheti számon a vállalt kritériumot.
2. Honlapajánló
Az ökoiskola hálózat két önszerveződő csoportjának honlapját szeretnénk a Kedves
Olvasóközönség figyelmébe ajánlani. Szívesen adunk hírt más régiók hasonló honlapjairól is.
Előre is köszönjük a linkeket.
A dél-alföldi ökoiskolák honlapja:
http://www.okosulik.hu/
A debreceni ökoiskolák honlapja:
www.debreceniokoiskolak.hu/
Jó böngészését kívánunk!

3. Kúria Oktatóközpont - Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Meseíró Pályázata
„Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy nemzeti park, ahol működött egy oktatóközpont.
Ide rengeteg gyermek járt játszani, tanulni, alkotni. Nagy gyerekek és egészen kicsik is
megfordultak itt. Ezek az apróságok mindig mesét akartak hallgatni. Az itt dolgozó felnőttek
olvastak nekik sok-sok mesét, a gyerekek hallgatták, hallgatták, a felnőttek olvastak, olvastak,
de egyszer csak elfogytak a mesék … "
Ezért kérjük a mesekedvelő diákokat, hogy ragadjanak tollat. A Kúria Oktatóközpont
honlapján (www.kuriaoktatokozpont.hu, ezen belül az Ötlettár Képtárában) található
számtalan szalamandrás kifestő. Kérünk benneteket, válasszatok egy képet és írjatok hozzá
egy mesét. A legérdekesebb meséket díjazzuk és a kiszínezendő szalamandra kép mellett, egy
kifestő formájában fogjuk megjelentetni.
Beküldési cím: A meséket az Oktatóközpont e-mail címére várjuk: anp.oktatas@index.hu.

Beküldési határidő: 2011. március 1.
Formai követelmények: maximum egy oldal terjedelem (kb. 4000 karakter), 12-es Times New
Roman betűtípus. A munkák mellett kérjük feltüntetni az alkotó nevét, osztályát, iskoláját és
hogy melyik kép mellé írta a mesét (pl. távcsövező szalamandra).
Jó munkát kívánunk!
Jósvafő, 2011. 01. 05.
Üdvözlettel:
Piller Enikő
környezeti nevelési munkatárs
4. Az Energiaklub ajánlata iskoláknak pályázati segítségre
A Társadalmi szolidaritás program keretében pályázatot írt ki középiskoláknak a Nemzeti Erőforrás
Minisztériuma. A pályázat a felnövekvő nemzedékek szemléletváltását kívánja segíteni, főleg a szűkebb és
tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk területén.
A program lényege, hogy a 9-12. évfolyamon tanuló diákok (pedagógus vezetésével) egyénileg vagy
csoportosan, személyenként minimum 30 óra közösségi szolgálatot vállaljanak és teljesítsenek tanórán kívüli
foglalkozás keretében.
A pályázat támogat minden szociális és közösségi célokat szolgáló, helyi igényeknek megfelelő
kezdeményezést. Megpályázható program például a közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló
tevékenység, így a kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, vagy takarítás. A pályázaton iskolák
önkormányzatokkal és civil szervezetekkel közösen is indulhatnak.
Ha iskolájuk valamilyen energiahatékonysági munkát végezne az iskolában, vagy közeli szociális intézményben
(pl. nyílászárók szigetelése) az Energiaklub szívesen segít ötletekkel a kivitelezésben.
A cikk a http://energiaklub.hu/hir/gyerekek-a-kozossegert-a-kornyezetert oldalon található.
A pályázat kiírása a
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/ED99AA1534A5E429C1257801004FE21B oldalon
érhető el.
Pályázat beadási határideje 2011. január 31.
További információ vagy együttműködés esetén írjon a lohasz@energiaklub.hu címre.

5. Dél-Dunántúli Regionális Globális Nevelés Kerekasztal
Szeretettel meghívjuk a Dél-Dunántúli Regionális Globális Nevelés Kerekasztal programjára,
2011. Február 23.-án Pécsett, a Civil Közösségek Házába.
A program lehetőséget ad iskoláknak, pedagógusoknak, oktatóknak globális nevelés
programjaik széles körű megismertetésére, tapasztalatcserére, együttműködések kialakítására,
valamint jó gyakorlataik bemutatására a programot kísérő projekt-bemutató kiállításon.

A globális nevelést érintő számos helyi és regionális program bemutatásra kerül az alábbi
témákban:
Fenntarthatóságra nevelés,
Demokráciára és aktív állampolgárságra nevelés,
Emberi jogi oktatás, az emberi méltóság tiszteletére és szolidaritásra nevelés,
Más kultúrák tiszteletére nevelés,
A program célja hatékony párbeszéd kialakítása döntéshozók, civil szervezetek, iskolák,
oktatási intézmények, és független oktatási szakemberek között a globális felelősségvállalásra
nevelés szemléletének széles körű elterjesztésének érdekében.
További tájékoztatás és jelentkezés Február 10-ig az agi.berecz@artemisszio.hu e-mail címen
illetve a 30/943 55 37-es telefonon.
Kérjük, a programot kísérő projekt-bemutató kiállításon való bemutatkozási szándékát is
ugyanitt jelezze.
A programon való részvétel és kiállítás ingyenes.
A http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/del-dunantuli-regionalis oldalon találja a Február
23.-i Globális Nevelés Kerekasztal meghívóját, valamint a Február 24.-i Tükörben a Világ
Globális Nevelés Módszertani Műhelynap programját, melynek szervezője a Zöld Fiatalok
Pécs.
Üdvözlettel,
Berecz Ági
Artemisszió Alapítvány
A program a HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség által koordinált
„Non-State Actors and Local Authorities in Development-Hungarian EU Presidency
Project”projekt része. A projekt támogatója az Európai Unió. Partnerek: HAND Szövetség,
HAND Globális Nevelés Munkacsoport, Anthropolisz Egyesület, Demnet, Zöld Fiatalok Pécs
6. Az Artemisszió Alapítvány Interaktív interkulti kiállítása újra megtekinthető!
Ezúttal a Budapesti Művelődési Központban (Budapest XI. Etele út 55.alatt ) január 24. és
február 6. között.
Tanároknak, ifjúsági munkásoknak, iskolai csoportoknak ingyenes tárlatvezetés (előzetes
bejelentkezés alapján).
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/artemisszio-alapitvany

7. A Zöld Út Békavédelmi Egyesület felhívása!
A Zöld Út Békavédelmi Egyesület felhívással fordul minden természetszerető emberhez.
2011. február 2-án lesz 40 éve, hogy az iráni Ramsar városában 18 ország aláírta az egyik
legjelentősebb természetvédelmi egyezményt, amely a vizes élőhelyek védelmét és megóvását
tűzte ki céljául.
A vizes élőhelyek változatos megjelenésükkel számos élőlénynek szolgálnak szaporodó-, élőés táplálkozóhelyéül, ezzel jelentősen hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez,
ezért védelmük és megóvásuk kiemelt természetvédelmi feladat.
Ünnepeljük meg együtt az egyezmény aláírásának évfordulóját!
Az egyesületünk a vizes élőhelyekről vállalja iskolákban előadások tartását.
Információ kérhető: bekavedelem@gmail.com
Természetbarát üdvözlettel:
Zöld Út Békavédelmi Egyesület

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.

