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1. Pályázat - Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásábólaz
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET nevelési-oktatási
intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.
A pályázat célja
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a
továbbiakban: VM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az iskolás
korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz
tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.
A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási
intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a
környezetvédelemért felelős tárcák közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím).
A Cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek átgondoltan és
intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és
fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti, és egészségneveléssel.
A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014 évtizedének
programjához. A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti
Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.
A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó intézmények számára az

Ökoiskola
és
Örökös Ökoiskola cím elnyerése
A pályázók köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)–g)
pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

Pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére első alkalommal


Minden olyan intézmény és hozzá tartozó feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli
meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti

az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az először pályázó intézmények számára
kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és ezáltal önértékelésére
kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot.

Pályázati feltételek az Ökoiskola cím megújítására


Minden olyan intézmény és hozzá tartozó feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli
meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti
az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az újra pályázó intézmények számára
kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és ezáltal önértékelésére
kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 70 pontot.

Az intézmény bemutatása során igazolja, hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai
munkáját.

Pályázati feltételek az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére:






Minden olyan intézmény és a hozzá tartozó feladatellátási hely pályázhat, amely legalább
három alkalommal elnyerte már az Ökoiskola címet, illetve 2012-ben harmadik alkalommal
nyeri el azt.
Azok az intézmények, melyek korábban háromszor elnyerték az Ökoiskola címet – az
Ökoiskola Hálózat adatbázisa alapján – automatikusan megkapják az Örökös Ökoiskola címet.
Az automatikusan jogosult intézmények listája ide kattintva megtekinthető.
Az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez a harmadszor pályázó intézmények az Ökoiskola 2012
pályázathoz kérjük, mellékeljék az intézmény (vagy alapító okirattal igazolt jogelődje) által
korábban elnyert Ökoiskola oklevelek másolatait.

Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/okoiskola-cim/palyazat-okoiskola
2. Kiadványok ökoiskolák számára
A közeli napokban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1 projekt projektje
eredményeként született három kötetet jutattunk el postán az Ökoiskola címet 2009-ben vagy
korábban előtt elnyert ökoiskolákba. Reméljük, hogy forrásaink később lehetővé teszik, hogy a többi
ökoiskolába is eljussanak a kiadványok. Az www.ofi.hu honlapon addig is mindhárom kiadvány teljes
terjedelmében elérhető. Pontos linkek alább olvashatók.
A három kötet közül kettő az iskola fizikai környezetének, infrastruktúrájának az ökoiskolai szemléletmódnak megfelelő fejlesztéséhez nyújt egyfelől tudományos igényű áttekintést másfelől gyakorlati
segítséget:
Lippai Edit (szerk.): Ajánlások a minőségi iskolai infrastruktúra fejlesztéséhez
http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/ajanlasok-minosegi
Réti Mónika (szerk.) Kívül-belül jó iskola –Tanító terek
http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/kivul-belul-jo-iskola

A harmadik kiadvány az iskolák közötti hálózatok fejlesztéséhez kínál elméleti áttekintés és gyakorlati
ötleteket:
Szabó Mária – Singer Péter –Varga Attila:
Tanulás hálózatban - Elméleti összefoglaló és gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati
tanulás megvalósításához
http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/tanulas-halozatban-111219
Reméljük, kiadványaink segítséget nyújtanak ökoiskolai munkájuk fejlesztéséhez.
3. „Egy különös tájkép-óriás mozaikkép kupakokból”
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
A Bodnár Bertalan Oktatóközpont és a Szent István Általános Iskola Zöld Kapocs Oktatóközpontja a
környezeti nevelőkkel városunk hulladékgazdálkodási koncepcióját támogatva a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítését tűzte ki céljául az elkövetkező évben is.
Ezért indítottuk el az „Egy különös tájkép-óriás mozaikkép kupakokból” mozgalmat, melynek
keretében a város oktatási intézményei-óvodától középiskolákig- műanyag kupakokat gyűjtenek. A
szemléletformálás fontos eszköze a közös összefogás, melynek eredményeként a mártélyi holtágról
készülő alkotás a maga nemében rekord kísérlet is lesz.
Nem lenne teljes a program, ha nem kerülne előtérbe a környezeti nevelés lelki környezetvédelmi
hatása is. Az összegyűjtött kupakok értékével, a budapesti Nem adom fel Alapítvány által elindított
gyűjtőakcióhoz adománnyal kapcsolódunk, amely passzív ház építést tűzte ki céljául fogyatékkal élő
emberek számára. Jelmondatuk üzenetében osztozva - „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak
segítsen” – a gyerekeket és szüleiket arra ösztönözzük, hogy a társadalom jövőéért tenni akaró
emberekké váljanak.
Az alapítvány öko- lakóotthon építő programjának céljai megegyeznek a
környezeti nevelés által képviselt elvekkel: ”felhívni a figyelmet a környezettudatosságra,hogy
mindannyian felelősek vagyunk szűkebb-tágabb környezetünkért”. Ha a gyerekek a keletkező
hulladékban képesek lesznek meglátni az értéket, megváltozik a környezethez való viszonyuk is.
Felhívásunkat országos szinten is kiterjesztjük, az Ökoiskola Hálózaton keresztül, közel 500
intézmény felé.
Az országos szintű összefogással és jótékonysági felajánlások (kupakok) bevételből készül el
Magyarország első, szociális intézménynek tervezett passzívháza, amelyet várhatóan 2012
decemberében adnak át. Az alapítvány szóvivőjével Papp Szabolccsal és sajtókommunikációs
szóvivőjével Kiss Gyöngyvérrel, valamint Dely Gézával az alapítvány vezetőjével folytatott
megbeszélésen , örömmel fogadták a hódmezővásárhelyi kezdeményezést és felajánlották a program
országos szintű kommunikációját valamint a helyi rendezvény neves előadókkal való támogatását.
A rendezvény időpontja:
2012.június 05., a Környezetvédelem Világnapja alakalmából.
A helyszínen jelezzük a résztvevő intézmények névsorát, és a felajánlott mennyiséget is.
A rendezvény városunk önkormányzatának támogatásával kerül megrendezésre.
Amennyiben az Önök intézménye bekapcsolódik a programba, kérem jelezze azt.
Kapcsolatfelvétel:
Walterné Böngyik Terézia (30-2932214v.245-066 ) wtercsi@freemail.hu vagy Kőrösiné Balázs
Erika(30-5115245 v.530-100) telefonszámon vagy e-mailben korosinebe@hodmezovasarhely.hu
lehet.

Bízunk benne, hogy munkánk eredményeként olyan gyerekek kerülnek ki az oktatási intézményekből,
akik felelősséget éreznek saját környezetükért, és a környezetükben élő emberekért.
Hódmezővásárhely,2012. január 13.
Tisztelettel és köszönettel:
Walterné Böngyik Terézia
Zöld Kapocs munkaközösség-vezető
Kőrösiné Balázs Erika
Bodnár Bertalan Oktatóközpont koordinátor
4. Módszertani Könyvajánlás
A nagy sikerre való tekintettel megjelenítettük 2. javított kiadásban „A természet közelségével”
(Cselekvési minták az óvodai környezeti nevelés gyakorlatából) című könyvet.
A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének óvodai munkacsoportja
által létrejött jelen kiadványa elsősorban az óvodapedagógusok számára készült, de haszonnal
forgathatják más intézmények pedagógusai, a környezeti nevelésben külső terepet biztosító
szakemberek, továbbá a téma iránt érdeklődő szülők is. Mindent összevetve ajánlom mindazoknak,
akik elmélyültebben érdeklődnek és foglalkoznak az óvodai környezeti neveléssel. A kiadvány célja,
az összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok alapján a fenntarthatóságra nevelés ügyének szolgálata.
A könyv közel 300 oldalán (színes illusztrációkkal) megtalálhatók:
Az óvodakert kialakítása; komplex terv a környezeti neveléshez a négy évszakon keresztül, egyszerű,
az óvodában is végezhető vizsgálódások leírásával; Óvodai és óvodán kívüli környezeti nevelés
lehetőségei; Foglalkozási tervezetek; A zöld jeles napok megünneplésének forgatókönyvei
gyermekek-, valamint családi játékos vetélkedőjével; Zöld játékok gyűjteménye; Erdei Óvodai
programok
benne az ország első minősített Erdei Óvodájának programja; Továbbképzési
lehetőségek, és tapasztalatok; Óvónők szakmai vetélkedőjének teljes forgatókönyve; Attitűd vizsgálati
módszer a környezeti nevelés eredményességéről; Minőségbiztosítás a környezeti nevelésben; Jó
gyakorlat bemutatása a helyi önkormányzattal és határon túli magyar óvónőkkel; Óvodatörténeti
gyűjtemény bemutatása.
A könyv ára: 5000.-Ft.
A könyv a továbbképzések helyszínein, valamint néhány óvodában személyesen megvásárolható, vagy
megrendelhető utánvétellel.
A könyv megrendelhető: Jantnerné Oláh Ilona környezeti nevelési szaktanácsadó 7030 Paks Tolnai út
10. Hétszínvirág Óvoda
ill: jantnerneoili@gmail.com
A KOKOSZ számlát is ad róla, csak kérem megírni a számlázási és postacímet.
Üdvözlettel: Jantnerné O.Ilona
5. Versenyfelhívás „Közös Jövőnk” környezetvédelmi verseny 2011/2012
Célcsoportja: általános iskolák, 6 v. 8 osztályos gimnáziumok 13-14 éves tanulói, azaz 7-8. évfolyam

Területe: Győr-Moson-Sopron és Komárom - Esztergom megye
Szervező: Magyar Műhely ÁMK a Széchenyi István Egyetem közreműködésével
A verseny felépítése
Minden nevező csapat eljuthat a III. fordulóig, ha az első kettőt lelkiismeretesen, gondosan teljesíti.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az internetről „összeollózott” dolgozatokat nem tekintjük lelkiismeretes
munkának. Amennyiben SNI tanulókból álló csoport is jelentkezik a versenyre, biztosítjuk számukra a
többlet időkeretet a feladatok megoldása során, az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében.
I. forduló: A versenyre benevezett csapatok (4 fős) mellékelve egy feladatlapot kapnak.
Ezt kitöltve határidőre vissza kell küldeniük. A megoldásokat pontozzuk.
II.forduló: A csapatok kapnak egy kifejtős kérdést, melyet írásban, előadásszerűen ki
kell dolgozniuk és postai úton visszaküldeniük. Meg kell tervezniük továbbá, hogy
ezt szóban előadva hogyan szemléltetnék. A szemléltető anyagot a III. fordulóra el
is kell készíteni. Kifejtős téma: „Legyünk tudatos vásárlók!”
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/versenyfelhivas-kozos
6. Dél-Alföldi Ökoiskolák Fóruma
Tisztelt Ökoiskola vezetők, kedves Kollegák!
Az elmúlt évek hagyományainak folytatásaként a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ebben az
évben is megrendezi Bács-Kiskun és Csongrád megye Ökoiskoláinak fórumát.
A program időpontjára javaslatunk: 2012. február 17. péntek délelőtt 9-13.00, vagy február 18.
szombat, ugyanebben az időpontban.
A fórum tervezett programja elérhető: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/del-alfoldi-okoiskolak
Kérem a Tisztelt kollegákat, hogy január 27-ig a gillyzs@knp.hu címre jelezzenek vissza, melyik
időpont lenne a megfelelőbb.
Előre is köszönöm, és várunk mindenkit a Fórumra!
Gilly Zsolt
Természetismereti oszt.vez.
Kiskunsági Nemzeti Park Ig.
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Tel: 76/500-068 fax: 76/481-074
7. "Danube Box" 2011/12 tanévi verseny
Meghirdetésre került a "Danube Box" 2011/12 tanévi verseny.
A verseny meghirdetője: Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
A verseny célja: a Danube Box "Duna Ismerettár" program magyarországi folytatása és ezáltal a
környezeti neveléssel foglalkozó hazai pedagógusok segítése abban, hogy a tanulókat érdeklődővé
tegyék a Duna-térség természeti és kulturális kincsei iránt. A Duna Ismerettár segítségével növeljék a

hazai tanulók környezettudatosságát, ébresszék fel bennük a Duna- medence értékeinek megvédésére
és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot és tudatosságot.
A Duna Ismerettár a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) által készíttetett oktató és
foglalkoztató csomag. Feldolgozását részletekben ajánljuk, anyagából a 2011/2012 tanévben, a
korábbi években szerzett tapasztalatok alapján indul a verseny.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
- I. kategória: 5-8. évfolyam (11-14 éves korcsoport)
- II. kategória: 9-13. évfolyam (15-19 éves korcsoport)
Magyarországi iskolák 3 fős csapatainak jelentkezését várjuk.
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezni a http://www.danubebox.hu honlapon keresztül történő regisztrációval lehet 2012. február
21-ig (az első forduló lezárásáig).
Fordulók:
A három forduló feladatait a Duna Ismerettár honlapján (http://www.danubebox.hu) tesszük közzé.
A verseny a 2012. évi Duna-Nap szlogenjének jegyében zajlik: "Get active for the rivers" - "Tegyünk
vizeinkért!"
Országos Döntő: 2012. május 19. (szombat)
Országos Döntő pontos időpontját és helyszínét a http://www.danubebox.hu honlapon közöljük.
Nyeremények:
Az Országos Döntő mindkét kategóriájában az első három helyezett csapat természetvédelmi
táborozáson vehet részt.
8. Harmadik Tengerecki tábor Tatán
2012. július 10-15.
Közös tábor óvodásokat és kisiskolásokat nevelő családoknak.
Családi tábor óvodásoknak, kisiskolásoknak és szüleiknek. 6 nap egyedi és különleges program,
melyet csoportbontásban, tematikus napokon élvezhetnek a részvevő CSALÁDOK.
Kikapcsolódásukat pedagógusok, művelődésszervezők segítik. Ez azt jelenti, hogy délelőtt 9-12-ig és
délután 15-18 óráig a pedagógusok felügyelik és foglalkoznak a gyerekekkel, ugyanúgy, mint egy
óvodában vagy iskolában. Ez idő alatt a szülők saját döntésük alapján részt vehetnek ezeken a
foglalkozáson a gyermekükkel együtt, vagy részt vehetnek alternatív felnőtteknek szervezett
programokon, illetve egyénileg is elfoglalhatják magukat.
bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/harmadik-tengerecki
9. Erdei Iskolai Terepvezetők 60 Órás Képzése
Tisztelt Hölgyem/Uram!
1) Mellékelten küldöm az „ÖSVÉNY” Oktatóközpont felhívását
ERDEI ISKOLAI TEREPVEZETŐK 60 ÓRÁS KÉPZÉSE tárgyában.
A képzésre várjuk mindazokat a gyakorlott és leendő terepvezetőket, akik szívesen töltenek velünk 3
hétvégét a módszertani megújulás jegyében. Képzésünkön szívesen látjuk az erdei iskolai oktatókat,
erdészeket, vadászokat, nemzeti parki dolgozókat, múzeumi, állatkerti, óvodai és iskolai

pedagógusokat, akik munkaidejükben, vagy azon kívül csoportokat vezetnek, de tartalmas időt
tölthetnek velünk a természet iránt érdeklődők is.
Helyszín: PANGEA EGYESÜLET BREUER LÁSZLÓ OKTATÓKÖZPONTJA
Képzés időpontjai: 2012. március 23-25., április 13-15., május 25-27. péntek estétől vasárnap
délutánig
Jelentkezési és az első részlet befizetési határideje: 2012. február 15. szerda
Részvételi díj: étkezéssel 3 x 26.000,- Ft; étkezés nélkül 3 x 22.000,- Ft
Kedvezményes részvételi díj* egyetemistáknak: 3 x 16.000,- Ft
* A kedvezmény 10 fő teljes áron résztvevő jelentkezése esetén vehető igénybe korlátozott számban.
A képzés kínálatáról, témáiról és eddigi referenciáinkról a mellékletből tájékozódhat.
2) Az „ÖSVÉNY” Oktatóközpont meghirdetett képzésein kívül is vállalja, hogy egyedi igényeknek
megfelelően képzési programot állít össze és bonyolít le adott erdei iskolai helyszíneken, oktatási
intézmények, cégek dolgozóinak, vagy más megrendelőknek egész évben. Az együtt dolgozók
számára és az ismerős munkakörnyezetben tartott képzéseknek nagy előnye, hogy a tematika az adott
környezetre szabható, speciális igényeknek is megfeleltethető, és csapatépítési elemekkel
gazdagítható. Szállásadóknak segítünk erdei iskolai szolgáltatás beindításához terepvezetőik
felkészítésében.
Képzési ajánlatainkkal kapcsolatban keressen minket telefonon vagy e-mail-ben, és kérjen egyedi
árajánlatot! Részletek, és vélemények a képzéseinkről:
http://www.mbt-ftk.hu/program/mod_aloldal_2/alo_kiiras.php?i_szo_azo=24
Temesszentandrási Zsófia
ügyvezető igazgató

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.

