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1. Helyi és regionális ökoiskola hálózatok honlapjai
Örvendetes módon egyre erősödik az ökoiskolák, helyi és regionális szintű összefogása. Ezt
jelzi, hogy két helyen már honlapja is működik a helyi illetve regionális hálózatnak:
http://www.okosulik.hu/ - A dél-alföldi ökoiskolák honlapja
http://www.debreceniokoiskolak.hu/ A debreceni ökoiskolák honlapja.
A honlapok az www.okoiskola.hu honlap nyitólapjáról is elérhetők.
Reméljük, a lista a jövőben folyamatosan bővülni fog.
További helyi, vagy regionális ökoiskola hálózatok honlapjairól a varga.attila@ofi.hu címen
várjuk az információkat."
2. Nyerjen erdőt iskolájának!
Tisztelt Igazgatók és Pedagógusok!
Zöldellő fák, barátságos cserjék és körülöttük ugráló-játszadozó, lelkes diákok. Az
iskolaudvarokon gyakorta látott jelenetek.
Szeretné, ha tavasszal az Ön iskolájának udvara is hasonlóan festene?
Nyerjen erdőt iskolájának!
Hiszen 2011 az Erdők Nemzetközi Éve. Ebből az alkalomból a WWF Magyarország és az
SCA közös pályázatot hirdetett.
Önnek mindössze annyi a teendője, hogy 2011. november 30-ig kitölti az alábbi linken
található kérdőívet, így iskolájának egy jelképes kis erdőt nyerhet.

A kérdőívet helyesen kitöltők közül 3 nyertest sorsolunk ki. A nyertes iskolák udvarai az
SCA, a Tork márka gyártója jóvoltából tíz-tíz, a területen őshonos fával és cserjével
lesznek „zöldebbek”. A növények árát és a szállítás költségét teljes egészében az SCA állja.
Önnek tehát mindössze annyit kell tennie, hogy kitölti diákjaival a kérdőívet. *
Minden iskola számára elengedhetetlen a növényekkel borított, zöld környezet. Ehhez
nyújtunk most segítséget.
Nyerjen az Ön iskolája az Erdők Évében!
A kérdőívhez kattintson ide!
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlhdlR1WGNPNTlWeHZGS29Y
ZXk5U3c6MQ

Ha kérdése van, írjon nekünk az ecoverseny@wwf.hu e-mail címre.
A játékszabályzatot megtalálja a WWF (www.wwf.hu) és a Tork (www.tork.hu) weboldalán.
Üdvözlettel,
A WWF és az SCA Tork Csapata
* Egy iskola csak egy nevezéssel vehet részt a játékban.
3. Erdei iskola a Káli medence tövében
Az Akali Erdei Iskola szívesen fogadja a Balaton természeti és történelmi értékeit felfedezni
vágyó diákcsoportokat.
A kirándulás, az erdei iskola, a hétvégi tábor kiváló lehetőséget biztosít a Káli-medence
megismerésére.
5 nap/ 4 éj teljes ellátással, diákoknak 5-6 ágyas fürdőszobás szobában 10.000.-Ft/fő-től.
Kedvezmények: minden 21.fő számára a szállás és az étkezés ingyenes
100 fő feletti diákcsoport esetén minden 16.fő ingyenes.
A legalább 5 napos tábort szervező, 100 fő feletti diákcsoport vezetőjét és kísérőjét 3 napos
Ausztria-i/Mariazell-i hétvégén látjuk vendégül.
További részletek, kirándulás, erdei iskola, nyári tábor ajánlatok a weboldalon találhatók.
Mobil: 06-20-943-06 43 vagy 06-20-9221-581
Ajánlatkérés: http://www.balatonierdeiiskolak.hu/balaton-ajanlatkeres.php
Weboldal részletes erdei iskola programajánlattal: http://www.balatonierdeiiskolak.hu
Üdvözlettel és köszönettel, Bartos Csaba

4. A Be Fair! Alapítvány oktatási segédletei
A Be Fair! Alapítvány által üzemeltetett út a jövőbe elnevezésű oldalon a középiskolásoknak
készült oktatási segédlet ökolábnyom számítással egészült ki.
Megtalálható a Menüben, illetve a segédlet Energetika/A zöldgazdaság számokban,
mutatókban – ismét egy kis közgazdaságtan http://www.utajovobe.eu/oktatasisegedlet/er%C5%91forr%C3%A1sok-energetika?showall=&start=3,
valamint
az
Élelmiszerválság/Tudatos
Ember/Az
ökolábnyom
számítás
http://www.utajovobe.eu/%C3%A9lelmiszerv%C3%A1ls%C3%A1g?showall=&start=9
részében is.
Nemcsak az oktatáshoz, hanem az alapítvány által kiírt pályázatokhoz is használható.
Dr. Baranyi Róbert
Projekt vezető
ÚT A JÖVŐBE
5. Életmód magazin, zöld háttérrel
A magyar magazinok körében nehéz újat hozni. Mégis erre vállalkozott két lelkes barátnő,
amikor barátok, rokonok és ismerősök bevonásával létrehozták saját kiadványukat.
A nemrég megjelent Csocsodalom Magazin témái bár tipikusak – otthon, kultúra,
érdekességek stb., - megközelítésükben mégis kicsit eltérnek az eddig megszokott
tartalmaktól. Pearson Andrea, a magazin megálmodója szerint “olyan kiadvány létrehozása
volt a cél, amelyet azok is szívesen lapoznak és olvasnak, akiknél nem feltétlenül elsődleges
szempont a környezetvédelem kérdése. Szerzőtársammal, Batta Orsolyával, mindenben a zöld
tudatosságot keressük, és ha könnyedebb stílusban is, de erre a szemléletmódváltásra
szeretnénk ösztönözni olvasóinkat.” A szerkesztők a magazin környezeti terhelését is
szeretnék minimálisra redukálni, így a nyomtatást és terjesztést elkerülendő, a magazin
kizárólag digitális formában olvasható.
A Csocsodalom Magazin kéthavonta jelenik meg, és ingyenesen olvasható online, illetve
letölthető pdf formátumban is. Részletek a magazin honlapján: http://www.csocsodalom.hu
6. Felhívás
Az erdei iskolába készülő és szálláshely után érdeklődő kollégáink megsegítésére a jövő
héttől „Ajánlom, mert…” elnevezésű linket működtetünk a honlapunkon.
Aki úgy érzi, hogy korrekt szolgáltatóval dolgozott együtt, kérjük, küldje el ajánlását a
következő e-mail címre: kuruczvali@gmail.com.
Kérjük, hogy az ajánlás a következőket tartalmazza:
Az ajánló neve, iskolája címe,
Az ajánlott erdei iskola neve, és 4-5 mondatos bemutatása,

-

Hasznos elérhetőség, amin keresztül megtalálható a szolgáltató.

A segítséget minden erdei iskolázó pedagógus nevében köszönjük!
Erdei Iskola Egyesület Elnöksége

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.

