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Még 27 nap van hátra az Ökoiskola pályázati anyagok postára adásáig!
A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2011. március 1.
1. Publikációs lehetőség az UPSZ tematikus számába
Kedves pedagógus kollégák!
A tervek szerint az Új Pedagógiai Szemle az idei évben egy teljes számot a környezeti
nevelésnek, a fenntarthatóság pedagógiájának szentel. A tematikus szám részét képezné kéthárom az ökoiskolák fejlesztő munkáját bemutató írás is. Elsősorban az alábbi témákban
várunk írásokat:
- Regionális ökoiskola együttműködések kialakítása és tapasztalatai
- Több ökoiskolát érintő kezdeményezések (versenyek, ZöldDiákparlament
ZöldDÖK ….)
- Kiemelkedő ökoiskolai jó gyakorlatok: együttműködés a helyi közösséggel, helyi
természetei értékek védelmét szolgáló iskolai kezdeményezések
A várt írások terjedelme 30-40.000 karakter.
A beérkezett, de az UPSZ-ben megjelenni nem tudó írásokat, az Ökoiskola honlapon és egy
Hírlevél különszámban közöljük.
A cikkeket február 28-ig várjuk a varga.attila@ofi.hu címen.
Varga Attila
az ökoiskola hálózat koordinátora
2. SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási program
Megkezdődött a regisztráció a tavaszi ingyenes továbbképzésekre:
http://szitakoto.com/oktatasiprogram.php?page=jelentkezes
Helyszínek és időpontok:
febr. 21. 15.00. Cegléd: Várkonyi István Általános Iskola (2700 - Cegléd, Széchenyi út 14/d)
febr. 22. 15.00. Budapest: Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 - Budapest, Városligeti
fasor 4.)
febr. 23. 15.00. Győr: Gyermekek Háza (9021 - Győr, Aradi vértanúk útja 23)

febr. 28. 15.00. Nagykanizsa: Hevesi Sándor Általános Iskola (8800 - Nagykanizsa, Hevesi u.
2.)
márc. 1. 15.00. Székesfehérvár: Zentai Úti Általános Iskola (8000 - Székesfehérvár, Zentai u.
8.)
márc. 2. 15.00. Debrecen: Szoboszló Úti Általános Iskola (4031 - Debrecen, Szoboszlói út 3.)
márc. 4. 14.00. Nagyvárad: George Cosbuc Általános Iskola (410101 - Nagyvárad (Oradea) ,
str. Mihai Eminescu Nr. 28 Jud: Bihor)
márc. 7. 15.00. Szob: Fekete István Általános Iskola (2628 - Szob, Iskola u. 2.)
márc. 8. 15.00. Pécs: Városközponti Iskola Mezőszél Utcai Általános Iskola (7623 - Pécs,
Mezőszél utca 1.)
márc. 9. 15.00. Miskolc: Kazinczy Ferenc Általános Iskola (3529 - Miskolc, Középszer u. 3.)
márc. 16. 15.00. Szeged: Tabán Általános Iskola ( 6723 - Szeged, Tabán u. 16.)
További információ:
Horgas Judit
programvezető
info@szitakoto.com
+36 20 322 6869
3. Idén is megrendezik az országos Madarak, fák napja versenyt
Idén is megrendezik az országos Madarak, fák napja versenyt, ami egy komoly kihívás a
felsős tanulók számára. Az országos vetélkedést megelőzik a területi fordulók, 2011. március
25-én. A kaposvári területi forduló lebonyolítását a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) Kaposvári Helyi Csoportja vezényli majd le, a helyszín a Gyakorló
Általános Iskolában lesz.
A verseny kiírását, és a pontos tudnivalókat a napokban kapják kézhez az általános iskolák, de
nemcsak az iskolák által szervezett 3 fős csapatok nevezhetnek be - hanem ügyes, érdeklődő
gyerekcsapatok is.
Csatoltam a versenyfelhívást, ez tartalmazza a tananyagot, a szakirodalmat. Annyival
egészítem ki, hogy az MME tagokból álló csapatok (vagy MME tag iskolák csapata) számára
nevezési díj befizetésétől eltekintünk.
Szeretnénk, ha minél több vállalkozó kedvű és természetismereti tudását megmutatni kész
diák figyelmét keltené fel a verseny, ezért bátran kérem meg az olvasókat, hogy továbbítsák
bármelyik iskolába, szakkörre a verseny információit.
A területi versenyünkön a jól szereplő csapatoknak ajándékkal kedveskedünk, akik pedig
bejutnak az országos döntőbe, azok a mellékletben megtalálják, mit is nyerhetnek meg
tudásukkal.
A felkészülés elősegítéseként mellékelten küldöm a tavalyi területi forduló feladatlapját, itt
láthatóak a feladattípusok, valamint a megoldókulcsot. További segítséget jelenthet az, hogy a
www.provertes.hu weblapra folyamatosan kerülnek fel a letölthető tananyagok: madárhangok,
leírások, vagy a felkészüléshez szükséges újságcikkek másolatai.

Emlékeztetőül: az év madara a széncinege, és az év fája a tiszafa! :-)
A visszajelzéseket a következő e-mail címre várjuk: takacs.anett@mme.hu ill. bővebb
információ a 30/291-0204 –es telefonszámon kérhető (lehetőség szerint a délutáni órákban).
Mindenkinek kellemes és eredményes felkészülést kívánunk!
Napsugaras szép napokat!
T. Anett
A hírben szereplő csatolmányok
megrendezik oldalon érhetőek el.

a

http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/iden-is-

4. Dél-alföldi Regionális ÖKOISKOLA - Körlánc Ökoiskola Munkacsoport találkozója
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:
- 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.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Algyő, 2011. 01. 25.
Iván Zsuzsanna
igazgató
algyo@okosulik.hu

Szivacski Angéla
munkacsop. vezető

5. Változás az "Életem a víz!" pályázatban
Életem a víz!
Az ENSZ 1994-ben március 22-ét a Víz Világnapjává nyilvánította, azóta világszerte ezen a
napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet.
Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja,
hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét.
A Tiszta Vízért Alapítvány és a Garbó Kiadó pályázatot hirdet
"Életem a víz!"
címmel.
1. kategória: 18 év alattiak
2. kategória: 18 év fölöttiek
Műfajok: vers, novella, és grafika (ceruza-, toll- vagy krétarajz)
A pályázat leírása:
Az írások, grafikák témája a víz. A vízzel kapcsolatos élmények, gondolatok, érzések
megfogalmazását, kifejezését várjuk szépirodalmi jelleggel.
A pályázat beadási határideje: 2011. február 20. 24 óra
Egy pályázó műfajonként 1 művet küldhet.
Az írásos pályaműveket a kiadóba kell beküldeni, elektronikus úton
(szilagyi.marcsi @ garbokiado.hu).
A rajzos pályaműveket lehet elektronikus úton e-mail-ban beküldeni, vagy személyesen
leadni a Garbo Kiadó Lilaköd Könyveskávézójában (Budapest, XIII. ker. Tátra utca 22) vagy
postán a Kiadó postacímére elküldeni (1022 Budapest, Fillér utca 28).
A beküldött írásművek csak önálló gondolatok, a grafikai művek csak saját készítésűek
lehetnek.
A beküldött írásmű maximum 2 oldal, azaz 3600 leütés lehet.
A pályázat célja:
A beküldött művek legjobbjaiból a Garbo Kiadó és a Tiszta Vízért Alapítvány szeretne
egy könyvet készíteni. A kötet, és a szerzők a 2011-es Víz Világnapja rendezvénysorozat
részeként lesznek bemutatva.
Pályázati feltételek:

Minden beküldött műnél szerepeljen a szerző (ál)neve, e-mail címe, telefonszáma, életkora.
Végzettség vagy foglakozás tekintetében semmiféle feltétel nincs. A beküldött eredeti
rajzokat vissza nem küldjük, azonban, a későbbiek során lehetőség lesz a grafikákból egy
kiállítás megrendezésére.
A pályázatnak nevezési díja NINCS
Várjuk műveiket! Sikeres pályázást kívánunk!
Garbo Kiadó (www.garbokiado.hu)
Tiszta Vízért Alapítvány (www.tisztavizert.hu)
6. Honlap ajánló
Minden kedves olvasónk figyelmébe ajánljuk a www.termeszetbuvar.hu oldalt. Képek,
cikkek, pályázati ajánló és sok minden más várja az oda tévedőket.

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.

