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1. Ökoiskolák együttműködéseinek felmérése
Az ökoiskolák együttműködéseinek felméréséhez kérjük segítségüket. A következő napokban
kezdődő kérdőíves felmérés az ökoiskola hálózat monitoring vizsgálatához kapcsolódóan egy
kutatás-sorozat első lépéseként az ökoiskolai munka területén működő együttműködések
alapvető vonásait térképezi fel. Kérünk, minden ökoiskola kapcsolattartót, hogy töltse ki az
ezen héten KÜLÖN LEVÉLBEN elküldésre kerülő link segítségével elérhető kérdőívet. A
kitöltés nagyjából 5-10 percet vesz igénybe.
Együttműködésüket előre is köszönjük.
Varga Attila
az ökoiskola-hálózat koordinátora
2. A Srí Prahláda Általános Iskola pályázatai
VÉDJÜK A TEHENEKET! címmel országos rajz- és fotópályázatot indítunk általános
iskolás gyermekek részére az alábbi témakörökben:
A TEHÉNANYÁTÓL KAPJUK A TEJET - Csecsemőként az anyatej után a tehénanyák teje
az, amit először meg tudunk inni, s amitől erősek és egészségesek lehetünk. Rajzold le, vagy
készíts fotókat arról, hogyan kell kézzel fejni a teheneket!
A TEJBŐL MIKET TUDSZ KÉSZÍTENI? – A tejből nagyon sok egészséges ennivaló
készíthető otthon, saját kezűleg is. Próbáld lerajzolni, vagy lefotózni, hogy Te milyen
élelmiszereket tudsz elkészíteni tejből!
A BIKÁK SEGÍTENEK A MEZŐGAZDASÁGBAN – A bikák nagyon hasznosak, mert az
igavonás révén a mezőgazdaságban számos helyen lehet őket alkalmazni:
szántás, boronálás, vetés, aratás, szénagyűjtés, szállítás. Próbálj rajzban, vagy fotón
megörökíteni ezen tevékenységek közül egyet vagy akár többet is!
NE EDD MEG A TEHENEKET! – A húsipar az üvegházi gázkibocsátás 18%-ért felelős, és
ez több mint az összes közlekedési eszköz (autók, kamionok, repülők, hajók) szén-dioxidra

átszámított szennyezése együttvéve!!! (Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Szervezetének (FAO) 2006-os tanulmányából).
1 kg húsfehérje előállításához 6-15-ször annyi mezőgazdasági terület kell, mint 1 kg növényi
fehérjéhez, és a termőterületet ma már nem lehet jelentősen növelni. Fogalmazd meg a
rajzoddal, vagy fotóiddal azt, hogy az állatok – elsősorban pedig a tehenek – ipari méretű
pusztítása milyen környezeti, vagy akár erkölcsi problémák forrása, illetve miért jobb
vegetáriánusnak lenni!
Az egyes életkori kategóriák az alábbiak:
I. kategória: 6-8 éves kor közötti
II. kategória: 8-10 éves kor közötti
III. kategória 10-12 éves kor közötti
IV. kategória 12-14 éves kor közötti
A Rajz- és Fotókategóriákban az egyes korcsoportokon belül az első három legsikeresebb mű
alkotóját értékes jutalmakkal díjazzuk, melyeket a Krisna-völgyi Búcsú alkalmával 2011.
július 23-n lehet majd személyesen átvenni a Nagyszínpadon.
A pályamunkák postára adási határideje: 2011. május 2.
A pályamunkákat papíron (a fotókat kinyomtatva!!!) kérjük beküldeni. A fotókhoz csatolandó
az elektronikus változat CD-n. Az egyes képek legalább 800 kByte méretűek legyenek. A
csak elektronikusan beküldött fotókat nem fogjuk tudni zsűrizni.
Kizárólag borítékban beérkezett pályamunkákat fogadunk el.
Postacímünk: Srí Prahláda Általános Iskola
8699 Somogyvámos, Fő u. 38.
A beküldött pályamunkákhoz csatolni kell a szerző nevét, értesítési címét és életkorát.
A leadási határidőig beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálja majd el.
Eredményhirdetés: június 1-én a Krisna-völgyi oktatási honlapon.
http://oktatas.krisnavolgy.hu/
Ezzel együtt a nyertes műveket a Krisna-völgyi Búcsú ideje alatt az iskolánk tornatermében,
valamint a honlapunkon be is mutatjuk majd.
Köszönjük a lelkesítő részvételüket.
Németh Péter
http://oktatas.krisnavolgy.hu/

3. Zöldtan-óra – A Tesco környezetvédelmi pályázata az ökoiskolák felső tagozatos
tanulói számára

Zöldtan-óra címmel környezetvédelmi pályázatot hirdet a Tesco-Global Áruházak Zrt.
magyarországi ökoiskolák (a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési
Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt pályázaton elnyert
„Ökoiskola” címmel rendelkező iskolák) felső tagozatos diákjai számára.
A megpályázható program során a gyermekek egy rendhagyó környezetismeret óra keretében
a közép-kelet európai térség legzöldebb áruházának számító, Dunakeszi-Gödön lévő Tesco
hipermarket területén elméletben és gyakorlatban is megismerkedhetnek az alternatív
energiafelhasználás és energiamegtakarítás lehetőségeivel, testközelből tekinthetik meg
többek között a gépházat és az áruház tetején lévő napkollektorokat. A diákok az órát vezető
szakértő „tanár úr” segítségével nemcsak olyan ismeretekhez juthatnak hozzá, amelyeket a
mindennapokban, otthon és az iskolában is hasznosíthatnak, hanem számos élménnyel is
gazdagodhatnak.
2011. április 22-ig várja az áruházlánc a diákok által írt maximum 3000 karakteres
(szóközökkel együtt) pályázati anyagot (fogalmazást) arról, hogy jelenleg mit tesznek
iskolájuk, közvetlen környezetük védelméért és a jövőben még mit szeretnének, mit terveznek
tenni környezetük megóvása érdekében.
A beérkezett pályázati anyagok értékelése során a fenti két szempont mellett a kreativitást
veszik még figyelembe a bírálók. Az egyes szempontok 10 pontos skálán kerülnek
értékelésre, a maximálisan elérhető pontszám így 30 pont. Minden megyéből, illetve
Budapestről (összesen 20) a legtöbb pontszámot elért osztály/diákcsoport nyeri el a
lehetőséget a rendhagyó környezetvédelmi kiránduláson való részvételre, amelyekre májusjúnius és szeptember-október folyamán kerül sor. Az áruházlánc gondoskodik a nyertesek
utazásáról. Az eredményhirdetés várható időpontja 2011. május 9., hétfő, a nyertes pályázók
névsorát a www.zoldtesco.hu weboldalon teszik majd közzé.
A részletes pályázati kiírás, valamint az adatlap letölthető a Tesco www.zoldtesco.hu
weboldaláról, továbbá az http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/zoldtan-ora-tesco oldalról.
4. Környezetvédelmi mesekönyv – kedvezményes áron
Egyedülálló környezetvédelmi mesét jelentetett meg a Fényház Kiadó!
A Röpke – Egy lombtündér igaz története című mesekönyv jól beilleszthető az ökoiskolák
környezeti nevelés programjába, mert mesés formában hozza közel a gyermekekhez a
környezet iránti felelősséget. A könyv egy kedves kis tündér történetét meséli el, aki olyan
fontos üzeneteket ad át a gyerekeknek, mint a természeti környezet szeretete, védelme.
A könyv rövid tartalma:
A Röpke – Egy lombtündér igaz története című mese kivételes történet a szeretetről, a
természetről és a tündérek elfeledett világáról.
Főszereplője Röpke, a kis lombtündér, aki engedetlensége miatt elveszíti egyik szárnyát.
Ahhoz, hogy újra visszakapja, kapcsolatba kell lépnie az emberek világával, és meg kell
szelídítenie egy mogorva embert. Kalandos útján vele tart Őrzel, az őrangyal, hogy bölcs
tanácsaival segítse, és védelmező szárnyaival óvja a szeleburdi tündérkét. Röpke másik
segítőtársra is lel útja során, Virágra, a természetet szerető kislányra. Mire a tündér beteljesíti
a küldetését, megtanulja, hogyan higgyen magában és hogyan váltsa valóra az álmait.

Aki megismeri Röpke történetét, ezentúl másképp tekint a természetre, az erdőre és a fákra,
hiszen sosem tudhatja, melyik lombkorona rejti a tündér királylány otthonát.
A kiadó a könyvet jelentős kedvezménnyel (30%) kínálja az oktatási intézmények számára
2011. március 15 és május 31. között.
A mesekönyv ára a fenti időszakban 30% kedvezménnyel: bruttó 1540.-Ft/db.
3 db könyv vásárlása esetén a kiszállítás Budapest területén díjmentes.
Bővebb információ a könyvről és a könyv megrendelhető a kiadó weboldalán:
www.fenyhazkiado.hu
További információ: info@fenyhazkiado.hu vagy szilagyi.akos@fenyhazkiado.hu
5. Zöldi Ákos nyomában a diákok
Negyedik hete zajlik a Zöldi Ákos és a Földvigyázók környezetvédelmi diákjáték, ám közel
sincs vége, s még bárki csatlakozhat! A játékosok, és iskoláik egy „zöld” tematikájú
kalandjáték részesei lehetnek. A kedves kalandok során megismerkednek az ökolábnyom
fogalmával, s azzal, miként lehet hatékonyan csökkenteni a környezet terhelését, azaz
„kisebbet taposni” bolygónkra. A szórakozáson és a megszerzett tudáson felül a
legügyesebbeket kézzel fogható nyeremények is várják.
Országszerte egyre több iskolában alakul meg a Földvigyázó csapat! Ehhez minimum tíz
játékos kell, egy suliból. A verseny pedig régiónként zajlik, így a játék végén több első helyet
is hirdetünk – minden magyarországi területi régióban egyet. Tehát hajrá! Keress magad
mellé még legalább kilenc Földvigyázót a suliból, s regisztráljanak a www.zoldiakos.eu
oldalon!
Az iskolák versenyének nyertesei – természetesen régiónként - egy-egy digitális oktatási
eszközt, továbbá egy egész napos osztálykirándulást nyernek, ami során vendégül látják őket
a projekt keretében megrendezendő regionális környezetvédelmi fesztiválokon. A gyerekek és
kísérőik ingyen vehetnek részt a rendezvényen, egész napos ellátást, apró meglepetéseket
kapnak.
A versengés május 28-ig tart, így bőven van lehetőség a csatlakozásra, és bőven van esély a
sikerre, hiszen minden játékos az elejéről kezdheti, s beérheti a többieket.
Taposs kisebbet!
www.zoldiakos.eu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Unió Regionális Fejlesztései Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
6. Környezetvédelmi pályázat középiskolás tanulók részére

Az Arany János Általános Iskola Gimnázium – Százhalombatta Város Önkormányzata,
valamint a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság támogatásával pályázatot hirdet
környezetvédelmi problémák feldolgozására
Pályázók: 14-18 éves tanulók lehetnek egyénileg, vagy maximum 3 fős csapatba szerveződve
A pályázat témája:
•
A szelektív hulladékgyűjtés
•
A környezetbarát vásárlás
•
Az élővilág védelme
•
A Föld panaszai
•
Magyarország védett értékei a Kárpát-medencében
A pályázat tartalmazza:
•
a pályázó nevét, iskoláját, vezető tanárát
A pályázat védnökei: Honvári Károlyné
dr.Nagypataki Gyula
Börzseiné Györy Éva

országos kémia szakértő
környezetvédelmi szakember
EBK főmunkatárs

A pályázatokat:
2011. május 2-ig kell beküldeni levélben az Arany János Általános Iskola Gimnázium címére:
2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. vagy az arany@mail.battanet.hu e-mail címre.
A borítékra kérjük ráírni: környezetvédelmi pályázat
A zsűri tagjai a környezetvédelemben több éve aktívan közreműködő szakemberek.
A legjobb pályamunkát beküldők könyvjutalomban részesülnek.
Eredményhirdetés: 2011. június 3-án (a pontos időpontról értesítést küldünk) a
Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáján
Százhalombatta, 2011. március 5.
Adorjánné Káldi Boglárka
szervező
7. Oktatási célú rendezvények a budapesti állat és növénykertben
FÖLD FESZTIVÁL
2011. április 17-22.
A tavaszi jeles napokat a Föld Napjához kapcsolódóan összevontan, több napos fesztivál
keretében ünnepeljük. A hét elején elsősorban óvodai, iskolai csoportokat várunk, de a tavaszi
szünetre is érdekes programokkal készülünk: zöld szervezetek bemutatkozása, vetélkedő,
kézművesség és természetesen állatok és gondozóik.
A fesztivál részletes programját 2011. április 4-től az alábbi címen találja:

www.zoobudapest.com/foldfesztival
Figyelem! Április 18-19-20-án óvodai és iskolai csoportok számára külön vetélkedő zajlik, a
csoportok előzetes jelentkezését a (+36 1) 273 4989 telefonszámon várjuk.
PEDAGÓGUSOK TAVASZI NYÍLT NAPJA
2011. április 21., csütörtök
Egy igazán népszerű program a tavaszi szünetben pedagógusok részére! Rengeteg
érdekességgel, és oktatási ajánlattal várjuk kollégáinkat, amelyeknek később hasznát vehetik
állatkerti látogatásuk tervezése során. Bővebb információ és részvételi regisztráció 2011.
április 4-től a www.zoobudapest.com/nyiltnap címen.
8. Ingyenes környezetvédelmi-fenntarthatósági levelezős verseny és kutatás.
Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Diákönkormányzat!
A KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti nevelő és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület az
ELTE végzős környezetkutatói, környezetkutató szakemberek (fizikus, biológus) és
környezeti nevelési szakemberek bevonásával országos levelező versenyt hirdet. A nagy
médianyilvánossággal megvalósuló 6+1 fordulós (az iskolai tananyag ok-okozati
összefüggéseinek megértését segítő) versenysorozathoz kapcsolódva több környezetvédelmi
tudományos célú felmérés is készül, melyeknek eredménye a résztvevő intézmények számára
ingyenesen elérhető lesz. Az intézmény illetve annak fenntartója a kutatási eredményeket az
önálló pályázatainak az elkészítéséhez szabadon felhasználhatja.
Az intézményt és a gyermekeket terhelő költség a verseny során nem merül fel.
A levelezős verseny tervezett időpontja: 2011-2012-es tanév 2. féléve: február-május.
Az első hat forduló (mely elméleti és gyakorlati feladatokat is tartalmaz) egy erre a célra
kialakított webes felületen történik (2012. február-április). Május során a konvergencia
régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl,
Nyugat Dunántúl) a legjobb eredményt elérő csapatok egy egész napos elméleti, gyakorlati és
ügyességi vetélkedőn mérhetik össze a felkészültségüket.
A Közép-Magyarország régióban a vetélkedősorozat a terveink szerint 2012 őszén valósul
meg.
Díjazás: Ajándékot és oklevelet kapnak minden forduló után a fordulók legjobb csapatai.
Azok között, akik mind a 6 levelezős fordulón részt vettek és nem kerültek a legjobb csapatok
közé ajándékokat sorsolunk ki. A 6. forduló után minden átlag felett teljesítő csapat (és
intézmény) „LegÖKOsabb” tanúsítványt kap. A regionális döntőkbe jutott csapatok tagjainak
és felkészítőinek (600 000 Ft értékben) értékes-hasznos díjakat osztunk ki.
Felkészülés: A tantervi követelményeken túl a sikeres felkészüléshez, versenyzéshez
szükséges felkészülési anyagokat eljutatjuk az iskoláknak. A honlapunkon megtalálhatók
lesznek: környezetvédelmi témájú filmek, újságcikkek, tanulmányok, előadások.

Megismertetjük a résztvevőket az ökológiai lábnyom mérésének metodikájával, folyamatosan
hasznos információkkal, érdekességekkel szolgálunk.
Résztvevő csapatok: 8 fős vegyes korosztályú csapatok az 5-8. évfolyamokból.
A verseny finanszírozását részben pályázati forrásokból szeretnénk megoldani. Ezért kérem,
hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot (amennyiben érdekli az Önök intézményét a lehetőség)
töltsék ki és lehetőleg még ezen a héten jutassák el az alábbi címre: KÖRNYÉSZ Közhasznú
Egyesület, Kovács Tibor részére 5200 Törökszentmiklós Corvin utca 31.
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/ingyenes
Kérem, hogy az iskola és a kapcsolattartó nevét valamint elérhetőségeit a
palyazat@kornyesz.hu email címre is küldjék el.
Keresünk továbbá olyan helyi környezettudatos, hagyományőrző civil szervezeteket,
amelyekkel hosszú távú együttműködést tudnánk kialakítani.
Kérem, hogy a természettudományi munkaközösségnek, illetve a szakos tanároknak
továbbítsa a felhívásunkat.
Törökszentmiklós, 2011. március 21.
Tisztelettel:
Kovács Tibor elnök
9. Zöld Iroda Vándorkiállítás 2011 - GYŐR
A KÖVET Egyesület szeretettel meghívja Önt a Zöld Iroda Vándorkiállítás
GYŐRI állomásának megnyitójára 2011. március 29-én.
A Zöld Iroda Vándorkiállítás célja a környezet- és emberbarát munkahely kialakításának
bemutatása.
A KÖVET Egyesület ingyenes, félnapos Zöld Iroda képzéssel, zöld minta irodasarokkal,
virtuális irodaházzal várja a látogatókat Győrött 2011. március 28 – április 1. között a Bartók
Béla Megyei Művelődési Központba (Győr, Czuczor Gergely u. 17.).
További részletek: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/zold-iroda

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.

