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1. Ökoiskola 2011 pályázati eredmények
Idén 234 intézmény nyerte el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési
Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által meghirdetett nyílt
pályázaton, a hazai közoktatásban a fenntarthatóságért adható legmagasabb állami elismerést,
az „Ökoiskola” címet!
A nyertes intézmények névsora megtekinthető az alábbi linken:
http://www.kormany.hu/download/d/66/30000/Ökoiskola
pályázatok.xls

cím

2011

nyertes

Vagy a http://www.ofi.hu/okoiskola oldalon.

Minden nyertes intézménynek szívből gratulálunk!
2. Tavalyi Ökoiskola oklevelek postázása
Az Ökoiskola Címet 2010-ben elnyerő iskolák számára az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet e
héten postázza a Cím elnyerését igazoló oklevelet. A tavaly ideiglenes jelleggel kiállított
tanúsítványok helyettesíthetők e végleges oklevéllel.
Kérjük, az érintett iskolákat, hogy ha május 13-ig nem kapják meg az oklevelet, jelezzék
számunkra a varga.attila@ofi.hu címen.
Köszönettel:
Az ökoiskola hálózat-koordinátorai
3. U4energy versenyek – meghosszabbított határidő
Az iskola energiafogyasztással kapcsolatos összeurópai U4energy verseny első körének
határideje május 20-áig meghosszabbodott.
Miért várna? Küldje be pályázatát most az alábbi kategóriák valamelyikében:
A Kategória: Energiahatékonysági intézkedések az iskolában

B Kategória:Olyan pedagógiai tevékenységek, melyek az energia oktatására hívják fel a
figyelmet
C Kategória: Egy figyelemfelkeltő kampány legjobb ötletei és intézkedései
További információ: www.u4energy.eu
A projekttel kapcsolatos kérdéseit várjuk a varga.attila@ofi.hu címen.
4. A ,,Dél-Alföld növény- és állatvilága” versenyfelhívás
Kedves Kollégák és Diákok!
Sok szeretettel meghívunk Benneteket öko-diáktalálkozóra, amely május 27-én lesz az Algyői
Szabadidőközpontban. A tanulók részére versenyt szervezünk a ,,Dél-Alföld növény- és
állatvilága” témában. A vetélkedő nem igényel felkészülést, gyertek, hogy együtt legyünk.
A versenyfelhívás és a jelentkezési lap:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/del-alfold-noveny
Szervezés miatt várjuk mielőbbi jelentkezéseteket!
Iván Zsuzsanna
igazgató

Szivacski Angéla
Körlánc Ökoiskola Munkacsoport vezető

5. Környezetvédelmi képzés óvópedagógusok és tanítók részére
A Humusz Szövetség kétnapos képzést szervez óvodás és általános iskola alsó tagozatos
gyermekeket nevelők, tanítók részére. A tanfolyam résztvevői megismerkednek a
hulladékgazdálkodás alapfogalmaival, a reklám - fogyasztás - hulladék összefüggésével és
következményeivel, valamint gyakorlatias ötleteket adunk a fogyasztói társadalomból a
fenntartható társadalom felé vezető úton való elinduláshoz.
A képzés során a résztvevők sok-sok érdekes módszerrel ismerkedhetnek meg, melyek segítik
a környezeti problémák összefüggéseinek megértését, valamint az ismeretek átadását a
gyerekeknek. Továbbá gyakorlatias ötleteket adunk a környezetkímélőbb óvoda, iskola
működtetéséhez. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a közös gondolkodásra, csoportmunkára,
játékok és módszerek kipróbálására. Alkalom lesz arra is, hogy egy gyakorlott és tapasztalt
óvodapedagógus, valamint egy tanító irányításával módszereket, ötleteket, lehetőséget,
tapasztalatokat és tanácsokat osszunk meg egymással.
A képzést elsősorban a 3 - 10 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusoknak és környezeti
nevelőknek ajánljuk.
Időpont:
2011. június 3 – 4., péntek – szombat

2011. június 3., péntek 13:00 – 18:00
2011. június 4., szombat 09:00 – 18:00
Helyszín: Humusz Ház, 1111 Budapest, Saru u. 11.
Részvételi díj: 2 000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2011. május 23., hétfő
Jelentkezés módja:
(www.humusz.hu).

jelentkezési

lap

kitöltése,

mely

megtalálható

a

honlapon

A jelentkezés csak a részvételi díj befizetésével érvényes!
A jelentkezés során kérjük jelezze, hogy szeretne-e bemutatni saját játékot,
módszert!
Túljelentkezés esetén a fővárosi pedagógusok előnyt élveznek, mivel a képzés a a Fővárosi
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásából valósul meg.
További információ: Molnár Anna környezet nevelő
E-mail: anna (kukac) humusz.hu;
Tel.: +36 1 386 2648
A képzés az alábbi linken érhető el:
http://www.humusz.hu/hirek/felhivas/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes/6639
A képzés a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásából valósul meg.

6. Új módszerek a globális nevelésbe - képzés
Meghívó
Könnyen beépíthető új módszerek a globális nevelésben
Tisztelt Kollégák!
Szeretettel meghívjuk önöket a Védegylet Egyesület és az Anthropolis Egyesület képzésére.
Célunk, hogy megismertessünk oktatással foglalkozó szervezetekkel és szakemberekkel olyan
eszközöket a globális nevelés, környezeti nevelés, illetve a toleranciára nevelés témakörében,
amelyeket közvetlenül tudnak alkalmazni.
Időpont: 2011. május 19, csütörtök. Helyszín: Arany 10. Művelődési Központ, 1051
Budapest, Arany János utca 10 www.aranytiz.hu

Program
16:00 A globális nevelés szerepe. A globális igazságtalanság megjelenése a világban.
Bevezető előadás Boda Zsolt, Védegylet, Lerner Balázs, Anthropolis
16:30-17:15 Hogyan élnek mások? – interaktív iskolai workshop bemutatása, Kökényesi
Ágnes, Anthropolis Egyesület
17:15 -17:30 Szünet
17:30-18:30 Tapasztalatok és új módszerek a globális igazságtalanság oktatásában, Kovách
Eszter, Védegylet
Méltányos kereskedelem – gyakorlatok, és módszerek a méltányos kereskedelemről. Újszászi
Györgyi, Védegylet
Mik azok a nemzetközi folyamatok, amelyek befolyásolják a társadalmi igazságosságot a
kereskedelemben? Mi az a fair trade, vagyis méltányos kereskedelem? Hogyan mutatható
meg a kereskedelem igazságtalansága az illetve az erre adott válaszok az oktatásban?
18:30-19:00 Tapasztalatok összegzése
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Bővebb információ: eszter@vedegylet.hu
Kovách Eszter 70/3390700
7. Legendás vadvirágaink
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának május 30-i
összejövetelén Dr. Malatinszky Ákos (a Szent István Egyetem docense) előadását hallhatjuk.
„Szent László pestisfüve, az időjárásbogáncs, az Ördögszántotta-hegy kétforintos ékessége, a
lakatnyitó boszorkányfű, a Marsot szülő „alkimisták lilioma” és Adonis virága, a
szívgyógyszer – szép és védett vadvirágok hazánk különböző tájairól, hiszen már őseink is
ismerték az idei Év Vadvirágát.”
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, aki tud jönni, lehetőleg jelezze a barbara(kukac)magosfa.hu e-mail címen.
Időpont: 2011. május 30. hétfő, 17:00.
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, (Vác, Konstantin tér 1-5.) Szent Ambrus terem
Az előadás a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány környezeti nevelési
klubja keretében kerül megrendezésre. A klubban egy-egy témát szeretnénk környezeti
nevelési szempontból körbejárni: hosszabb-rövidebb előadást ötvözve a témák gyakorlati
feldolgozásához nyújtott, illetve ehhez várt ötletekkel.
A program megvalósulását a KVVM Zöld Forrás programja támogatta, melynek jogutódja a
Vidékfejlesztési Minisztérium

Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
2600 Vác, Lemez u. 3/a.
Tel: (27) 501-530 (27) 501- és 501-532, fax: (27) 501-532

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.

