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1. Ökoiskola Hírlevél címlista hiba
Egy sajnálatos hiba következtében az Ökoiskola Hírlevél címlistájának legfrissebb változata
törlődött. Helyreállítottuk a címlistát, de előfordulhat, hogy ez nem teljes mértékben sikerült.
Kérjük, ha tudomásuk van arról, hogy valaki nem kapta meg a hírlevelet, jelezzék számára,
hogy egy újbóli feliratkozás után természetesen továbbra is kapni fogja.
Kérjük, ha bármilyen problémát észlelnek a Hírlevél működésével kapcsolatban, jelezzék a
varga.peter@ofi.hu címen.
Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk.
Varga Attila és Varga Péter
az Ökoiskola Hálózat koordinátorai
2. Ökoiskola címátadó hanganyagok, prezentációk, képgaléria
Tisztelt Ökoiskolák!
Az Ökoiskola honlapra (http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/2011-ev-okoiskola-cimek)
felkerültek a 2011-es év Ökoiskola címek átadóünnepségen elhangzott köszöntőbeszédek
hanganyagai, és a bemutatott prezentációk.
E mellett a rendezvényen készült képeket is megtekinthetik az oldalon.
Azok részére, akik nem tudták személyesen átvenni az okleveleket, postai úton juttattuk el.
Gratulálunk a nyerteseknek!
3. Ökoiskola Hálózat kiszélesítése – igényfelmérések
Sikeres első körös pályázat után az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek lehetősége nyílt,
hogy 2011. szeptember 2-ig a Svájci Hozzájárulás második körös pályázata keretében
részletes projekttervet dolgozzon ki.
A projektterv részét alkotják az Ökoiskola Hálózat kiszélesítése érdekében végzett
tevékenységek. A tervek szerint a kiszélesítés kulcsszereplője régiónként, egy Ökoiskola
Regionális Forrásközpont lesz, melyek felkészítése és támogatása a projekt részeként valósul

meg. Az elképzelések szerint forrásközpontok, olyan Ökoiskola címmel már rendelkező
iskolák lehetnek, amelyek vállalják, hogy régiójukban szakmai továbbképzéseket szerveznek,
mentori tevékenységet látnak el, koordinálják a címre pályázni szándékozó iskolák
felkészítését, szakmai fejlesztését.
A tervek szerint a forrásközpontok kiválasztása a projekt részeként nyílt eljárással fog
történni.
A pályázatról bővebben lásd: http://www.nfu.hu/4_prioritasi_terulet
Amennyiben lehetségesnek tartják, hogy iskolájuk Regionális Ökoiskola Forrásközpont
szerepet töltsön be kérjük, legkésőbb augusztus végéig jelezzék a varga.attila@ofi.hu címen.
Az érdeklődők augusztus folyamán további tájékoztatást kapnak a pályázatról.
Annak érdekében, hogy a projektterv a lehető leginkább az iskolák igényeire válaszoljon két
kérdőívet állítottunk össze.
- Lehetséges regionális ökoiskola forrásközpontok igényeinek felmérése
Az Ökoiskola címmel rendelkező lehetséges forrásközpontok igényeinek felmérése érdekében
összeállított kérdőív a http://www.surveymonkey.com/s/BL2CQY8 linken érhető el.
A kérdőív kitöltésének határideje 2011. július 20.
- Lehetséges ökoiskolák igényeinek felmérése
Amennyiben Ön olyan iskolában dolgozik, mely nem rendelkezik Ökoiskola címmel, a
http://www.surveymonkey.com/s/N7HWD2P linken elérhető kérdőív kitöltésével járulhat
hozzá, hogy a tervezett projekt a lehető leghatékonyabban nyújtson segítséget az iskoláknak
az Ökoiskola cím elnyeréséhez.
A kérdőív kitöltésének határideje 2011. július 20.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Varga Attila
az Ökoiskola Hálózat koordinátora
4. Folytatódik a U4energy verseny az energiahatékonyság témájában.
Véget ért a U4energy verseny első fordulója és várjuk az iskolák jelentkezését a következő
versenyre!
“AU4energy európai verseny első fordulója véget ért. Európából és azon túlról érkeztek
iskolai projektek hogy elnyerjék a hazai és/vagy európai győzteseknek járó jutalmat! 31
résztvevő ország iskoláit várjuk, hogy regisztráljanak a következő versenyre.”
Nagy „Köszönet‟ minden résztvevőnek! Az energiahatékonyság aktuális témája köré
csoportosuló feladatok és párbeszédek során a résztvevők hozzájárultak iskolájuk

fenntarthatóbb, környezetbarát működéséhez, ezért ebben a projektben minden résztvevő
nyert. - Gratulálunk!
Júniusban a U4energy nagykövetei és tanácsadói koordinálják az országos zsűri munkáját és
segítik az országos győztesek kiválasztását a U4energy verseny 3 kategóriájában. Az
eredmények kihirdetésére 2011 nyarának végén kerül sor. A díjátadó ünnepségeken ősszel
vehetik át jutalmukat a nyertesek.
Az országos győzteseken túl az európai zsűri 6 európai döntőst választ ki, első és második
helyezetteket, akik Brüsszelbe kapnak meghívást az európai díjátadó ünnepségre. Günther
Oettinger európai biztos adja át a díjakat. A kétnapos brüsszeli utazás során a győzteseknek
személyre szabott oktatási és kulturális programokban lehet részük.
Még a nyári szünet előtt szeretné a U4energy csapata felkérni az iskolákat a következő
versenyre való felkészülésre, mely 2011.szeptemberében kezdődik.
Önt is érdekli az energiahatékonyság és az éghajlatvédelem? Regisztrálja iskoláját a U4energy
versenyre: Regisztráljon most!
Ötletes, játékos bemelegítőt keres? Számos innovatív ötletet talál az energiahatékonyság
témakörének osztálytermi bevezetésére. Egyszerűen csak böngéssze a U4energy honlapját az
ötletekért. Tekintse meg az európai iskolák projektjeit a „pályázatok galériájában‟, vagy
látogasson el a „tananyagok‟ fejezethez.
A 25 nyelven olvasható „Útmutató a résztvevőknek‟ a U4energy versenyről tájékoztat.
A U4energy csapata szép nyarat kíván és örömmel várja a szeptemberi találkozást !”
Amennyiben további kérdése lenne, vagy segítséget szeretne, kérjük vegye fel a kapcsolatot a
U4energy (U4energy@eun.org) csapatával vagy a hazai információs központtal
(http://www.u4energy.eu/web/guest/contact) anyanyelvén.
5. Pályázat Kedvezményes osztálykirándulás/erdei iskola/nyári tábor" szervezésére
A Gombolyag Alapítvány pályázatot hirdet "Kedvezményes osztálykirándulás/erdei
iskola/nyári tábor" szervezésére
A pályázat célja: Szeretnénk lehetőséget biztosítani olyan oktatási intézmények, szervezetek,
egyesületek, alapítványok számára is, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nincs lehetősége
osztálykirándulás, erdei iskola, nyári tábor szervezésére.
Támogatottak köre: Pályázatot nyújthatnak be azok az alap-, közép- és felsőfokú oktatási
intézmények,
osztályközösségek,
diákönkormányzatok,
szervezetek,
egyesületek,
alapítványok, melyek gyermek/ifjúsági közösségeket fognak össze, és fontosnak tartják
azokat a szempontokat, melyeket az Alapítvány céljaiban megfogalmazott:
"A Gombolyag Alapítvány célja alapvetően a fiatalok (gyermek és ifjúsági korosztályba
tartozók) kulturált, értelmes szabadidő-eltöltésének elősegítése, játékos formában, nem
iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és cselekvés
megszerettetése. Fő tevékenységi területei: A környezeti nevelés, a kultúra és a sport,
egészségvédelem."

A tábor helyszíne: Gombolyag (é.sz.:19 fok, k.h.:46,5 fok) ez a metropolisznak korántsem
nevezhető kis falucska Bács-Kiskun megyében, Kalocsa és a Szelídi-tó ölelésében, Szakmár
településéhez tartozó tanyavilág: 6336 - Gombolyag 31. (Szakmár hrsz. 5047)
Pályázható időpont: 2011. május 15.-szeptember 15. közötti időszak.
Pályázható létszám/éjszakák száma: Nincs maximalizálva a pályázható éjszakák száma, sem a
csoport létszáma, de legalább 2 éjszakát kell a minimum 20 főből + kísérőkből álló
csoportnak eltöltenie.
Pályázható: A program összköltségének (szállás/étkezés) 20%-a.
Pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 31-ig FOLYAMATOS!
Pályázat elbírálása: A kitöltött pályázati adatlapokat kérjük küldjék el az alábbi e-mailcímre,
melyre néhány napon belül válaszolunk és egyénre szabott árajánlatot küldünk!
Bővebb
info:
http://www.gombolyag.com,
info@gombolyag.com

Gábeli

Tamás,

06/70-313-5877,

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.

