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1. Új ökoiskola segédanyag a kulcskompetenciák környezeti nevelés területén történő fejlesztéséről.
2. „Vigyázat, valóság!”

Boldog, Békés Ünnepeket Kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

1. Új ökoiskola segédanyag a kulcskompetenciák környezeti nevelés területén
történő fejlesztéséről.
Az Ökoiskola Hálózat honlapján „Tapasztalatok és lehetőségek a kulcskompetenciáknak a
környezeti nevelés területén megvalósítható fejlesztésével kapcsolatban; különös tekintettel
középiskolákra és a szakképzésre és az intézményközi együttműködés lehetőségeire” címmel
Nahalka István szerkesztésében, egy 10 tanulmányból álló kiadvány jelent meg, melyek közül
egy általában foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy mi a szerepe a környezeti nevelésnek a
kulcskompetenciák fejlesztésében, és hogy ez a tevékenység hogyan járulhat hozzá





az Ökoiskola Hálózat fejlesztéséhez,
az intézmények hálózati tanulási folyamataihoz,
ezen keresztül az eredményes intézményfejlesztéshez (amelynek célja minden egyes
diák tanulási eredményességének és az iskola változáskezelő képességének a
növelése),
valamint az Európai Unió Natura 2000 hálózatán belül nevelési (kulcskompetenciák
fejlesztését jelentő) feladatok megvalósításához.

A többi tanulmány egy-egy kulcskompetencia fejlesztésének konkrét, a környezeti nevelés
során érvényesíthető pedagógiai feladatait tárgyalja, a felsorolt tartalmak kibontásához, a
célok megvalósításához szintén hozzájárulva.
A tanulmányok segíteni kívánjuk az iskolák, a munkaközösségek, az egyes pedagógusok
tervezési feladatainak végrehajtását, mind az egyes kulcskompetenciák fejlesztéséhez, de ezen
keresztül az egyes műveltségi területekhez, mind a környezeti nevelés feladataihoz
kapcsolódóan.
A kiadvány:
a http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/segedanyagok/kulcskompetenciak/kulcskompetenciak címen
érhető el.
Reméljük, a kiadvány sok ökoiskolát inspirál saját gyakorlatának továbbfejlesztésére. Az
Ökoiskola Hálózat honlapján szívesem adunk teret az ökoiskolákban folyó jó gyakorlatok
bemutatásának. A jó gyakorlatokról szóló híreket, beszámolókat a varga.attila@ofi.hu címen
várjuk.

2. „Vigyázat, valóság!”
Így fordítottuk magyarra egy befejezéséhez érkező nemzetközi projekt nevét, amelynek a
Magosfa Alapítvány is résztvevője.
A „Vigyázat valóság!” (Mind the Gap, röviden MIGA) projekt 5 ország civil szervezeteinek
közös munkájával valósul meg, az 5 ország anyanyelvén.
A projekt célja, hogy a gyerekekhez közel hozzon bizonyos, fenntarthatósági szempontból
igen fontos kérdéseket. Az öt ország 5-5 témakörben (étel és ital, közlekedés, építkezés,
közösség, fogyasztás) dolgozott ki ún. net-fürkészeket (angolul webquest), összesen 24
darabot, amelyek tanórán vagy szakkörön is alkalmazhatóak. Ajánljuk nyelvoktatáshoz is!
Részletesebb információt olvashatnak itt: http://magosfa.hu/?q=hu/node/1217
a netfürkészek megtalálhatóak itt: www.migaproject.eu
Jó fürkészést kíván a Magosfa Alapítvány!

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.

