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1. Környezetvédelmi lexikon és Szótár 90%-os kedvezménnyel - Az Akadémia
Kiadó ajánlata
Az Akadémiai Kiadó 2011. december 20-ig, illetve a készlet erejéig jelentős, 90%-os kedvezménnyel
kínálja Önnek két, környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványát.
Láng István: Környezetvédelem – Két kötetben NET-tel
Magyar–angol környezetvédelmi értelmező szótár NET-tel
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/kornyezetvedelmi-lexikon

2. Az oktatás „YOUTUBE”-ja – A video.ofi.hu
A TÁMOP 3.1.1. 8.2. „A korszerű tudásmenedzsment és innováció-támogatási rendszer
elemeinek létrehozása” című elemi projekt keretében született meg az ötlete egy olyan nyílt
forráskódú webes felületű rendszernek, amely lehetőséget biztosít videó, kép és hanganyag
feltöltésére és egyidejű megtekintésére, valamint diasorok online elkészítésére, szerkesztésére.
A feltöltött diasorok videókhoz illetve hanganyagokhoz időzítésével egy olyan interaktív
felület jön létre, amely segítségével egy korszerű és bárki számára elérhető tudásmegosztási
módszertan jön létre a közoktatásban.
A rendszer használatában a következő felhasználói csoportok igényeihez igazodik:
• Pedagógusok
– Osztálytermi jógyakorlatok megosztása és szakmai megvitatása
– Módszertanok bemutatása
– Távoktatás lehetősége (pl. külföldi út, gyermekvállalás,…)
• Diákok
– Otthoni felkészülés segítése (pl. betegség miatti hiányzás, óraütközés)
– Tananyagok könnyebb megértése érdekében más tanárok óráinak megtekintése
– Kooperatív munkák megosztása, értékelése

• Közoktatással foglalkozó kutatók
– Konferenciák megosztása és szakmai kérdések megvitatása
– Disszemináció elősegítése
Bővebben: http://video.ofi.hu/
3. Megjelent a Zöld Iroda Program Zsebkönyve!
A Zöld Iroda programot a KÖVET Egyesület szakértői dolgozták ki 1999-ben. A program
célja, hogy minél több vállalat, intézmény és civil szervezet honosítsa meg a környezet- és
emberbarát irodai működést. A zöldítés célja, hogy feltárják és csökkentsék az irodai
működéssel járó környezeti terheléseket, növeljék a munkatársak környezettudatosságát, és
egészséges munkahelyi légkört teremtsenek.
Az új kiadványban közérthető formában kaphat segítséget az olvasó, hogy hogyan kezdjen
bele irodája zöldítésébe, melyek azok a kulcsfontosságú lépések amelyek segítségével
sikeresen lehet bevezetni a zöld irodai működést. Emellett megtudhatjuk, milyen trükkökkel
könnyíthetjük meg kollégáink szemléletváltását és azt is, hogyan ésszerűsíthetjük a munkába
járás szervezését.
A kiadvány sorra veszi mely pontokon tudunk erőforrásokat és energiát megtakarítani,segít
abban, hogyan csökkenthetjük papírfelhasználásunkat és ésszerűsíthetjük irodaszer
rendelésünket. Akár egy teljesen új iroda berendezésével kapcsolatosan is kapunk
támpontokat, emellett segítséget nyújt a zöld rendezvényszervezéshez is.
Kiadja: KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, 2010
Terjedelem: 60 oldal
Fogyasztói ár: ingyenes
Lelőhely: a KÖVET Egyesület Irodájában ingyenesen átvehető (1068 Budapest, Dózsa
György út 86/b.)
4. Új időpontban a Humusz képzése
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők! Új időpontban A hulladékgazdálkodás és a
fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok elméleti és gyakorlati
problémái, lehetőségei című 30 órás, akkreditált képzésünk. A tanfolyam résztvevői
megismerkednek a hulladékgazdálkodás alapfogalmaival, a reklám - fogyasztás - hulladék
összefüggésével és következményeivel, valamint a fogyasztói társadalomból a fenntartható
társadalom felé vezető út hulladékgazdálkodással kapcsolatos lépéseivel a hétköznapi ember
nézőpontjából. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a közös gondolkodásra,
csoportmunkára. A résztvevők sok-sok érdekes módszerrel ismerkedhetnek meg, melyek
segítik az ismeretek átadását a gyerekeknek, valamint gyakorlatias ötleteket adunk a
környezetkímélőbb iskola működtetéséhez.
Szakmailag tapasztalt előadóink:
Bátyi-Földesi Dóra (Humusz Szövetség oktatási programvezetője),

Munkácsy Béla (ELTE adjunktus)
Szuhi Attila (Válaszúton Alapítvány)
Graczka Sylvia (Humusz Szövetség kommunikációs vezető),
Szilágyi László (Humusz Szövetség korábbi elnöke),
Némethné Molnár Anna (környezeti nevelő)
Az akkreditált pedagógus továbbképzés 30 órás. A képzés során 30 kreditpont számolható el.
Helyszín: Humusz Ház, 1111 Budapest, Saru u. 11. Részvételi díj: 40 000 Ft Képzés új
időpontja: 2011. november 11-12., 19. és december 2-3. Jelentkezési határidő: 2011. október
28.
További
részleteket
és
jelentkezési
lapot
honlapunkon:
http://www.humusz.hu/hirek/humusz-hirek/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes-2011osz/9774 találnak.
Tisztelettel:
Némethné Molnár Anna
környezeti nevelő
Humusz Szövetség
1111 Budapest, Saru u. 11.
www.humusz.hu
5. Otthonom az erdő rajpályázat
Az Ipoly Erdő Zrt. „Élőhelyek megőrzése és rekonstrukciója az Ipoly Erdő Zrt. KözépMagyarországi erdészetei területén” című projekt keretében rajzversenyt hirdet,
„Otthonom az erdő” címmel, óvodás és általános iskolás gyermekek számára.
A felhívás elérhető a
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/otthonom-ero-rajpalyazat
oldalon.
6. Karácsonyi Vásár az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola és a Junior Achievement Magyarország (JAM) ebben
az évben is megszervezi a dél-alföldi régiós karácsonyi vásárt a JAM-es és az ökoiskolák
diákjai részére.
A vásárt 2011. december 13-án 14.30-17.00 óráig tartjuk a szeptember óta otthont adó új
iskolánkban.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/meghivo-111025
7. Felhívás környezetvédelmi vetélkedőre

Munkacsoportunk hagyományainak megfelelően tizenhatodik alkalommal rendezi meg
felnőttek részére
„szeresd, óvd és védd!”
címmel,
környezetvédelmi vetélkedőjét.
Időpontja: 2011. November 16, szerda, 17 óra
Helye: városi művelődési központ nagyklubja.
A jelentkező csapatok 4 főből állnak, előre választanak maguknak egy fantázianevet
csapatnévnek és egy rövid bemutatkozót találnak ki magukról.
(ez lehet csasztuska, vers, dal, bármi 1 percben.)
Kérjük, a csapatok telefonon 20/35 43 448, vagy írásban az alábbi címen vagy E-mailben
jelentkezzenek 2011. November 10-ig.
A jelentkezők játékos környezetvédelmi kérdésekre számíthatnak és néhány figyelemfelkeltő
feladatra az Aggteleki Nemzeti Parkkal kapcsolatban.
A győztes csapat részt vehet 2012 augusztusában az Aggteleki Nemzeti Parkba szervezett
tanulmányutunkon.
A csapatokra még egyéb értékes díjak is várnak!
Hasznos időtöltést, jó vetélkedést kíván az Öko Munkacsoport Alapítvány
Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány
7030, Paks, Tolnai út 54. tel: 20 35 43 448
okoalapitvany@gmail.com
8. „KI MINEK MESTERE?”
II. Országos pályaorientációs verseny 6-7-8. évfolyamos tanulóknak
A verseny meghirdetője, szervezője:
KŐRIS Környezeti Nevelési, Versenyszervezési
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Szakmai együttműködők, támogatók:
MOBILIS Interaktív Kiállítási Központ Győr
KONTIKI Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Budapest
A verseny célcsoportja:
A közoktatásban tanuló 12-13-14 éves, 6-7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence
valamennyi magyar tanítási nyelvű iskolájából.
A verseny célja:

Különböző szakmák és életpályák megismertetése, megkedveltetése.
A szakmaválasztásra való képesség kifejlesztése.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/kiminek-mestere-ii
9. Sajó Károly Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny
A verseny célja:
•
Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás
•
Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése
•
Komplex ökológiai szemlélet kialakítása, elmélyítése, a fenntartható életmód és az
ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése
•
A környezet-, természet- és egészségvédelem, környezeti nevelés határok nélküli
érvényesülése
•
Hazai és határon túli szakmai szervezetek közötti együttműködés fejlesztése,
hálózatépítés
•
A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/sajo-karoly-karpat-111025
10. Megjelent a nagy sikerű környezetvédelmi mese, Röpke történetének második része!
A Fényház Kiadó a napokban jelentette meg Röpke, a kedves lombtündér újabb történetét, A
Lombpalota megmentése címmel. A könyv, a tavaly karácsonykor Röpke, Egy lombtündér
igaz története címmel megjelent mese második részeként látott napvilágot.
Röpke meséje jól beilleszthető az óvodák és az iskolák környezeti nevelés programjába, mert
mesés formában hozza közel a gyermekekhez a környezet iránti felelősséget, így járulva
hozzá a környezettudatos szemlélet kialakításához, a környezeti nevelés óvodai és kisiskolai
gyakorlatához.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/megjelent-nagy-sikeru
11. 2011 az önkéntesség éve hogy jelenik meg számodra a környezetvédelemben
rajzpályázat
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoportja és a Száz Völgy Természetvédelmi
Egyesület a fenti címen pályázatot hirdet.
2011 az önkéntesség éve hogy jelenik meg számodra a környezetvédelemben
Választható témák:

A) Részt vettél-e, és mit tettél a környezet védelmében szervezett önkéntes akcióban, vagy
saját kezdeményezésre.

B) Milyen környezeti, netán madárvédelmi probléma van a környezetedben? Milyen
akciókkal lehetne felhívni a figyelmet a problémára? Milyen megoldási javaslatot tennél a
probléma megoldására?
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
- kisiskolás egyéni kategória (1-4. osztály)
- felső tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)
A pályaművek témája:
2011 az önkéntesség éve hogy jelenik meg számodra a környezetvédelemben.
A rajzpályázatra A/3, A/4 vagy A/5 méretű rajzlapokon megvalósított művek nevezhetők. Az
elkészítés technikája szabadon választott (pl. vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz,
zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). A rajzpályázatra egy
alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.
Kérjük, hogy a rajzok hátulján jól olvashatóan tüntessétek fel az alkotás címét, a pályázó
nevét, pontos postai címét, telefonszámát (illetve a szülő, gondviselő, vagy felkészítő
pedagógus telefonszámát). Kérjük, írjátok rá a pályázó pontos születési adatait (év, hónap,
nap), az oktatási intézmény nevét és címét, az évfolyamot/osztályt is feltüntetve, valamint a
felkészítő pedagógus nevét, e-mail címét.
A pályázat benyújtása:
A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni:
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Karlné Menráth Réka
1525 Budapest, Pf. 86.
Kérjük a borítékra írjátok rá a pályázat címét: 2011 az önkéntesség éve hogy jelenik meg
számodra a környezetvédelemben
A pályázatok postára adási határideje: 2011. november 16.
Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk. A zsűri tagjai: Zsoldos Márton
festőművész és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei. A legsikeresebb művek
alkotói értékes díjakat nyernek. A legjobb alkotások megtekinthetők lesznek Tatán az Öregtónál 2011. november 26-án a X. Tatai Vadlúd Sokadalom helyszínén.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2011. november 26-án 11 órakor kerül sor
Tatán az Öreg-tónál a X. Tatai Vadlúd Sokadalom helyszínén, a tóparti madármegfigyelő
toronynál.
A beérkezett alkotásokat nem küldjük vissza.
További információk:
Karlné Menráth Réka: tel.: 06-30/663-4669, e-mail: szenasok@dinpig.hu
Csonka Péter: tel.: 06-30/663-4659, e-mail: mme24@freemail.hu.
12. Magyar-francia környezetvédelmi hónap

A rendezvénysorozat novemberben számtalan érdekes és izgalmas programmal várja az
érdeklődőket.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/magyar-francia
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

