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Már csak 1 nap van hátra az Ökoiskola pályázati anyagok postára adásáig!
A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2011. március 1.
1. Még lehet jelentkezni, az Ökoiskola-vezető továbbképzésekre
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Ökoiskola Hálózat fejlesztési
tevékenységének részeként egynapos nem akkreditált ökoiskola vezető-továbbképzéseket
hirdet ökoiskolák vezetőségi tagjai számára.
A továbbképzéseken a részvétel ingyenes. A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők
tanúsítványt kapnak, amelyet a 277/1997.(XII.22.) kormányrendelet 5. paragrafusa által
szabályozott módon 5 kreditpont értékben a pedagógusok beszámíthatnak kötelezően
teljesítendő pedagógus továbbképzési kötelezettségük részeként.
A továbbképzések helyszínei és időpontjai:
Székesfehérvár, Munkácsy Mihály Általános Iskola, 2011. április 8. 9-17 óra
Debrecen, Bolyai János Általános Iskola, 2011. április 15. 9-17 óra
Algyő, Algyői Általános Iskola, 2011. április 19. 9-17 óra
Budapest, Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2011. május 6. 9-17 óra
Jelentkezni az alábbi adatok megadásával lehet:
A választott képzés (helyszín, időpont):
Név:
Születési név:
Születési hely idő:
Anyja neve:
Munkahely neve:
Munkahely címe:

Beosztás:
Telefon:
E-mail:
A jelentkezéseket a következő címen várjuk: varga.attila@ofi.hu
A jelentkezés határideje: 2011. március 15.
Egy továbbképzésen maximum 25 jelentkező vehet részt. A jelentkezéseket időrendi
sorrendben fogadjuk. A jelentkezők a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról
visszajelzést kapnak. A résztvevők a részletes programról a továbbképzés előtt tájékoztatót
kapnak.
A továbbképzésre nem csak intézményvezetők, hanem igazgatóhelyettesek, munkacsoportvezetők és munkaközösség-vezetők jelentkezését is várjuk.
2. Regionális Globális Nevelés Kerekasztal
Szeretettel meghívjuk a 2011. Március 25.-én a Debreceni Művelődési Központban tartandó
Regionális Globális Nevelés Kerekasztal programra.
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 Március 20-ig az agi.berecz@artemisszio.hu e-mail
címen.
Jelentkezés az alábbi információkkal: Név, intézmény (szervezet), email cím.
Kérjük, a programot kísérő projekt-bemutató kiállításon való bemutatkozási szándékát is
ugyanitt jelezze. A programon való részvétel és kiállítás ingyenes, útiköltség terítésre is van
mód, kérjük, ezt a jelentkezéssel együtt jelezze.

Üdvözlettel,
Berecz Ági
Artemisszió Alapítvány
agi.berecz@artemisszio.hu
Tel: 06 30 943 55 37
Részletek: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-globalis
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, Központ Ifjúsági
Egyesület, Debreceni Művelődési Központ
3. Energia Helyszínelők (Ingyenes foglalkozások iskoláknak)
Januártól ingyenes környezeti nevelési program indul a Faluház Energia Tanácsadó Irodában.
A 60 perces foglalkozások célja, hogy az általános iskolákban tanuló 12 év feletti gyerekek
érthető és élvezhető módon tájékozódhassanak az otthoni energiahatékonyságról.
Bár az “energiahatékonyság” kifejezés sokaknak még nem cseng túl ismerősen, mégis egy
olyan terület, ami egy háztartás hétköznapjait talán a legközvetlenebbül érinti. Elég, csak arra
gondolnunk, hogy éves szinten sok ezer forintot lehet megtakarítani az ésszerű fűtéssel és
energiafelhasználással. Az otthoni energiahatékonyságban kiemelt szerep jut a
szemléletváltásnak, különösen a gyerekeknek, a megfelelő oktatáson, vagy programokon
keresztül.
Az “Energia Helyszínelők” címet viselő foglalkozások kiscsoportos aktív munkára épülnek,
mely során a tanulók játszva tanulnak a következő témákról:
- energiatakarékosság és környezetvédelem,
- otthoni energiahatékonyság,
- városi lakóházak környezetvédelmi és energiahatékonysági vonatkozásai,
- megújuló energiák (napenergia)
A csoportoknak alkalmuk lesz működő napkollektort, napelemet megnézni, illetve
megismerni a Faluház felújításában használt anyagokat.
Maximális létszám: 25 fő. Az előadásokat környezeti nevelők tartják.
A foglalkozásra bejelentkezés, előzetes egyeztetés szükséges: Tel: 06/1 244 8248, email:
info@faluhaz.eu
Helyszín: Faluház, III. kerület, , Szőlő utca 78. (megközelíthető a Flórián Térről)
Budapest, 2011. január 20.
Üdvözlettel: a Faluház Energia Tanácsadó Iroda munkatársai
4. Honlapajánló

A http://www.uni-miskolc.hu/okogramma/linkek.htm oldalon sok, a fenntarthatósággal
kapcsolatos érdekes és hasznos oldal elérhetőségét találhatják meg az érdeklődők.

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.

