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Még 41 napig lehet benyújtani az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola Cím pályázatokat!
1. Regionális Ökoiskola Konferencia előadás anyagai
2. Az adaptív-elfogadó iskola: koncepció és gyakorlat, jelen és jövő c. konferencia
3. Ingyenes konferencia Bonyhádon az iskolafejlesztésről, tanulási környezetről tudásmenedzsmentről
4. Megjelent a „SÁRI ÉS NEMSZEMÉTKE” című mesekönyv + munkafüzet
5. Csocsodalom - környezettudatos életmód magazin
6. További hírek a HUMUSZ Saláta hírlevelében
1. Regionális Ökoiskola konferenciák előadás anyagai

Felkerültek az ökoiskola honlapra a 2011 szeptemberében megrendezett Regionális Ökoiskola
Konferenciák előadás anyagai.
Konferenciánkét az alábbi elérhetőségeket letehet letölteni őket.
Regionális Ökoiskola Konferencia Mátészalka
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-110928-1
Regionális Ökoiskola Konferencia Budapest
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-111011
Regionális Ökoiskola Konferencia Győr
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-111006
Regionális Ökoiskola Konferencia Nagykanizsa
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-okoiskola-110928

2. Az adaptív-elfogadó iskola: koncepció és gyakorlat, jelen és jövő c. konferencia

Kedves Kolléga!
Ezúton szeretnénk meghívni a TÁMOP 3.1.1. 6.6.2. számú elemi projekt zárókonferenciájára.
Az adaptív-elfogadó iskola: koncepció és gyakorlat, jelen és jövő c. konferencián a kétéves
munka eredményeit mutatjuk be: a koncepció sarokköveit, melyek a nemzetközi elméleti
megközelítések elemzése és néhány hazai iskolával folytatott párbeszéd során alakultak, és
azt a folyamatot, ahogyan az iskolák bekapcsolódtak a projektbe, és ahogyan gondolkodtak a
koncepcióról. Projektbemutatónkkal és a konferencia beszélgetéseivel célunk, hogy közösen
gondolkodjunk az iskolákról, identitásukról, szerepükről, helyükről a mai társadalomban és
saját környezetükben, illetve az adaptív-elfogadó iskola koncepciójának jövőjéről.
Amennyiben e közös gondolkodásban, beszélgetésben szívesen részt venne, kérjük,
látogasson el a konferenciára!
A konferencia időpontja február 8. szerda 10.00-tól 16.00 óráig, helye az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karának Kazinczy utcai épülete (Kazinczy u. 23-27. fsz. 4-es terem). A
konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációköteles. Kérjük, amennyiben részt kíván

venni a programon, szándékát az alábbi linken található regisztrációs felület kitöltésével
jelezze 2012. február 7. 12 óráig:
http://tamop311.ofi.hu/rendezvenyek/adaptiv-elfogado-iskola-regisztracio
A közös gondolkodást segítheti, ha a projekt eredményeit megtekinti Az adaptív-elfogadó
iskola koncepciója c. kötetben, mely letölthető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
honlapjáról (http://tamop311.ofi.hu/kiadvanyok/konyvek/adaptiv-elfogado-iskola).
A konferencián részt vevők könyv formátumban is megkapják a kiadványt.
Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését a programunk iránt! Várjuk Önt és kollégáit is a
rendezvényen!
További részletek: http://pszichologia.elte.hu/2012/02/01/adatptiv-elfogado-iskola/
A kutatócsoport tagjai:
Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Mészáros György, Rapos Nóra
3. Ingyenes konferencia Bonyhádon az iskolafejlesztésről, tanulási környezetről
tudásmenedzsmentről
Kedves Kolléga!
Egy meghívást szeretnék tolmácsolni a TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés,
koordináció” kiemelt projekt 8.2. elemi projektjének konferenciájára ahol a kiemelt projekt néhány
érdekes eredményének, produktumának bemutatására kerül sor.
Helyszín: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Időpont: 2012. február 9. csütörtök 13.00-16.00
A konferencia programja
13.00-13.10: Köszöntés, megnyitó
Gáspár Attila, 8.2. elemi projekt témavezető
13.10-13.30: Korszerű tudásmenedzsment a közoktatás szolgálatában
Gáspár Attila, 8.2. elemi projekt témavezető
13.30-13.50: A virtuális tanulási környezet módszertani lehetőségei az oktatásban és az
iskolamenedzsmentben
Lippai Edit, 8.2. elemi projekt kutató
13.50-14.10: Tanulás és hálózat, mint az iskolafejlesztés eszköze
Dr. Szabó Mária, 6.5.2-es elemi projekt témavezető
14.10-14.30: Bemutatkozik az Olvasás Portál
Bilicsi Erika, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársa
14.30-14.50: Tanító Tér program bemutatása bonyhádi példákon keresztül
Dr. Varga Attila, 6.7.2-es elemi projekt témavezető
14.50-15.15 - Kávészünet

15.15-16.00: Workshopok
1.
2.
3.

Réti Mónika: Felfedeztető tanulás
Medvey Tamás: Tudásmenedzsment eszközök használata a gyakorlatban
Beszélgetés a témavezetőkkel a plenáris előadásokon elhangzott témákról

A részvétel ingyenes.
Jelentkezési határidő: 2012. február 8.
A regisztráció e-mailben történik, a lippai.edit@ofi.hu címre várjuk a részvételi szándék jelzését, név
és munkahely megjelölésével.
Kérjük, hogy amennyiben igényt tartanak nagyobb példányszámban ingyenes kiadványainkból, a
regisztrációs e-mailben jelezzék.
Kiadványainkról, projektjeinkről bővebben tájékozódhat itt: http://tamop311.ofi.hu/kezdolap
Facebook elérhetőségünk:
Tanító Tér projekt: http://www.facebook.com/tanitoter
Tudásmenedzsment projektek: http://www.facebook.com/infografika.ofi.hu és
http://www.facebook.com/video.ofi.hu
Tanulás és hálózat projekt: http://www.facebook.com/tanulas.halozat
4. Megjelent a „SÁRI ÉS NEMSZEMÉTKE”

című mesekönyv + munkafüzet

Sári és Nemszemétke különleges, aktuális problémát feldolgozó mesekönyv: a környezetvédelem
egyik legfontosabb részterülete, a hulladékfeldolgozás. A könyv különlegessége kettős
irányultságában rejlik: egyrészt mesekönyv, másrészt ismeretterjesztő kézikönyv. A könyv
gyerekirodalmi olvasata a zöld információk jelentős mennyiségéből adódóan jól meghatározott irányú
– ez az elbeszélő profizmusát bizonyítva tökéletesen korrelál az aktuális gyerekirodalmi trendekkel,
miszerint az újabban születő gyerekregényekben a gyerekek oldják meg a felnőttek által elrontott
élethelyzeteket –, ti. elsősorban a gyerekek találékonyságával és gyerekekre való odafigyeléssel
megoldható a hulladékkezelés problémája.
A történet végén olvasható konkrét tevékenységi terv („megtanítani, Robit, Aput és Anyut, hogy ne
dobjanak ki mindent”) felhívó jellege a könyvhöz kapcsolódó munkafüzettel kiegészülve a
környezetvédelmi oktatás hatékony eszközzé avatja a Sári és Nemszemétkét.
A munkafüzetben nyolc tárgy kivitelezését mutatják be lépésről lépésre, emellett számtalan ötletet
adnak a továbbalkotáshoz. A munkafüzet lényeinek és tárgyainak megalkotásával a gyerekek nemcsak
szemlélői, de részesei is lehetnek Sári és Nemszemétke történetének, így a mesének soha nem lesz
vége…
A könyv 2011-ben elnyerte a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése által két évente meghirdetett
ARANYVACKOR pályázat fődíját és a Cerkabella Könyvkiadó külőndíját.
A könyv kapható a legtöbb könyvesboltban (pld www.libri.hu és a www.bookline.hu-n is
megrendelhető.
Írta: Mandl Péter, Illusztrálta: Kismarty-Lechner Zita
Ára: 2900 Ft

5. Csocsodalom - környezettudatos életmód magazin
A környezettudatos életmód magazin nemrég megjelent idei első kiadásának tartalmából:
- Fehér hó, zöld síelés
- Látogatás az Avokádó Ételmanufaktúrában
- Selejtezés tudatosan
- Kalocsai kalandozások
- Tetőtől talpig zöldben
- Vitaminbomba téli napokra
és még sok más érdekesség - receptek, programajánló, zöld hírek, dekorációs ötletek stb.
A magazin kéthavonta kerül kiadásra, és ingyenesen olvasható online, illetve letölthető pdf
formátumban is. A magazin anyaga felhasználható oktatási és nevelési célokra, és szabadon
másolható, terjeszthető. További részletek a magazin honlapján: http://www.csocsodalom.hu, illetve a
magazin Facebook oldalán: https://www.facebook.com/csocsodalom

6. További hírek a HUMUSZ Saláta hírlevelében
Kedves Környezeti Nevelők, Pedagógusok és Érdeklődők!
Hosszabb "téli" szünet után újra küldjük Saláta hírlevelünket.
A Humusz Szövetség némi változáson ment keresztül. Többek között új munkatársakkal is bővült.
Először is bemutatkoznék. Kavecsánszki Alexandra vagyok, és december óta tevékenykedem a
Humusznál, mint környezeti nevelő. Anna nem tűnt el teljesen, továbbra is kapcsolatban van a
szervezettel, mint külső szakértő. Ezért még biztosan találkoztok majd vele!:)
Reméljük továbbra is rengeteg új hírrel, érdekes környezetvédelmi programokkal, felhívásokkal és
kiadványokkal szolgálnak majd a zöld szervezetek.
Tartalom:
1. Komposztálás az iskolaudvaron?! 2012, január 31 - 11:31
2. Kevesebb szemetet! - SZJA 1% felajánlás
3. Zöld Tömb - tavaszi családi kampánynap a BMK-ban
4. Mimó és Csipek februárban ismét a Millenárison zöldít!
5. 60 órás erdei iskolai terepvezető képzés - "Ösvény" Oktatóközpont felhívása
6. Természetbarát Közösségek rajzpályázat
7. "Élő Bolygó" - Ökológiai vetélkedő
8. „Zöld Szemfüles” Természetismereti vetélkedő
Az alábbi linken is megtaláljátok webes formában a hírlevelünket:
http://humusz.hu/rovatok/salata
Üdvözlettel,
A Humusz csapata
Kavecsánszki Alexandra
környezeti nevelő

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.

