Az Ökoiskola Hálózat 309. Hírlevele
2012.02. 08.
Még 35 napig lehet benyújtani az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola Cím pályázatokat!
1. Az új Nemzeti alaptanterv véleményezése
2. Szén-dioxid Nyomozók képzés az MKNE-től
3. Otthon az erdőben képzés az MKNE-től
4. TÉR-KÉP makett-pályázat iskolák részére
5. „HULLADÉKBÓL TERMÉK ” kiállítás Zalaegerszegen
6. Megjelent a TermészetBÚVÁR magazin
7. Tükörben a Világ - oktatófilm
8. Az Erdei Iskola Egyesület meghirdeti a Lehoczky János-díjat
1. Az új Nemzeti alaptanterv véleményezése
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu) olvasható az új Nemzeti
alaptanterv vitaanyaga. A dokumentum megismerése mellett lehetőség van a szövegtervezet
véleményezésére, az észrevételek, javaslatok elküldésére.
Az vitaanyag teljes szövege letölthető a következő címről: http://www.ofi.hu/nat-2012
A vitaanyaggal kapcsolatos véleményeket a http://felmeres.ofi.hu/index.php?sid=83973
címen elérhető felületen keresztül március 2-ig várja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
2. Szén-dioxid Nyomozók képzés az MKNE-től
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Szén-dioxid Nyomozók projektjének keretében az
alábbi képzéseket szervezi a közeljövőben.
2012.02.10. 14:00-18:00 óra, Budapest (haladó)
2012.02.13. 14:00-18:00 óra, Nyíregyháza (haladó)
2012. 02.17. 14:00-19:00 óra, Budapest (kezdő)
2012. 02.17. 14:30-18:00 óra, Kecskemét (haladó)
2012. 03.01. 14:00-19:00 óra, Szeged (kezdő)
Érdeklődni és jelentkezni e-mailben a co2ol.mkne@gmail.com címen, vagy a 06-20 446
7495-ös telefonszámon lehet. További információkat talál a www.mkne.hu és a
www.carbondetectives.hu honlapokon. A kezdő képzések elvégzéséért tanúsítványt tudunk
kiállítani, az utazáshoz igény szerint anyagi támogatást biztosítunk.
3. Otthon az erdőben képzés az MKNE-től
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Otthon az erdőben projektjének keretében képzést
szervez az élőhelyek természetessége, egy élő fa biodiverzitása, projektmódszer az iskolában
témakörökben.

A képzés időpontja: 2012. február 11. 9:00-14:00 óra között, helyszíne: Lágymányosi Bárdos
Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest.
Érdeklődni az otthonazerdoben@mkne.hu e-mail címen vagy a 0620 446 74 95-ös
telefonszámon lehet. A képzés elvégzéséért tanúsítványt tudunk kiállítani.
4. TÉR-KÉP makett-pályázat iskolák részére
FIGYELD MEG, ISMERD MEG ÉS TERVEZD ÚJRA A KÖRNYEZETED!
Az épített környezettel életünk minden másodpercében kölcsönhatásba kerülünk, mégis
meglepően keveset foglalkozunk vele.
A pályázat célja hogy a gyerekek átélhessék a kreatív tervezés örömét, miközben komplex
ismereteket szereznek mindarról, ami egy várost várossá tesz és megtanulják, hogy
felelősséggel tartoznak az épített és a természeti környezetért, annak megóvásáért és
átörökítéséért.
Ösztönözni szeretnénk a diákokat, hogy tudatosan és kritikusan szemléljék az őket körülvevő
teret és dolgozzák fel közösen településük egy tetszőlegesen választott közterületét (ez lehet
bármilyen tér, park, utcarész, stb.), megismerjék annak értékeit, felfedezzék hiányosságait és
találják ki, hogy hogyan lehetne azt átalakítani úgy, hogy az ott élők érdekeit a leginkább
szolgálja. Elképzeléseiket egy makett formájában jelenítsék meg.
Bővebben: http://www.epiteszforum.hu/node/19762
5. Az Erdei Iskola Egyesület meghirdeti a Lehoczky János-díjat
A Lehoczky János-díjat az az erdei iskola mozgalom területén tevékenykedő, az erdei iskola
mozgalom szereplői által elismert személy kapja, aki munkásságával sokat tett és tesz az
ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és magatartásának kialakulásához,
hozzájárul
az
erdei
iskolázás
hagyományainak
megőrzéséhez,
fejlődéséhez,
népszerűsítéséhez, és tapasztalatát, tudását megosztja, átadja embertársainak, ezáltal
biztosítva a folytonosságot.
A díj célja emléket állítani a fiatalon elhunyt, ám gazdag munkásságot maga után hagyó
környezeti nevelőnek, pedagógusnak, és díjazni a Lehoczky János emlékéhez méltó
munkásságot folytató erdei iskolázókat, környezeti nevelőket. A díjazott a díj által erkölcsi
elismerésben részesül.
A Lehoczky János-díjra az a személy jelölhető a mellékelt jelölőlapon, aki etikailag
feddhetetlen, szakmai munkáját az ifjúsági korosztály számára pozitív példát mutatva végzi,
és eleget tesz az alábbi szempontok valamelyikének:
1. Munkásságával sokat tesz az erdei iskola mozgalom kiterjesztéséért. Publikációkkal,
előadásokkal, továbbképzésekkel segíti népszerűsítését, minőségi fejlesztését.
2. Munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és
magatartásának kialakulásához, népszerűsíti a fenntartható fejlődést. Hozzájárul az erdei
iskolázás hagyományainak megerősítéséhez.

A jelölések beérkezési határideje 2012. március 11. éjfél. A jelöléseket a mellékelt
jelölőlapon lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: kuruczvali@gmail.com. A beérkezett
jelölésekről visszaigazolást küldünk.
A Lehoczky János-díj odaítéléséről a szervezet által jelölt 3 tagú kuratórium dönt. A
kuratórium elnöke Kurucz Lászlóné, tagjai: Rozsnyai Kamilla, Vajtáné Boros Éva.
Bővebben: http://www.erdiskegy.hu/uj_lap/fooldal.htm
6. „HULLADÉKBÓL TERMÉK ” című környezetvédelmi szemléletformáló
vándorkiállítás Zalaegerszegen
2012. március 1-24. között Zalaegerszegen, a Keresztury Dezső Általános Művelődési
Központban / Landorhegyi út 21./ tekinthető meg az 51. „HULLADÉKBÓL TERMÉK ”
című környezetvédelmi szemléletformáló vándorkiállítás.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00-20.00 óra között, szombaton 8.00-13.00 óra között,
vasárnap zárva. A kiállítás megtekintése és a tárlatvezetés ingyenes!
A kiállítás ünnepélyes megnyitójára
2012. március 1-jén délután 14.00 órakor kerül sor, melyre tisztelettel meghívjuk az
érdeklődőket, iskolai osztályokat.
A kiállítás ezúttal látványos és színes keretet nyújt az Iparfejlesztési Közalapítvány /IFKA/
HULLADÉKKÖR 2. projektje számára is, amelynek színes és izgalmas programjaira a helyi
oktatási intézmények közvetlenül kaptak felkérést és amelyre március 5-9. között
meghatározott beosztásban kerül sor /www.hulladekkor.hu/.
A Hulladékkörben a gyerekek személyiségfejlesztő és ismeretbővítő ügyességi és szellemi
vetélkedőn vesznek részt, mely során a teljesítmények értékelésre kerülnek.
A zalaegerszegi Hulladékból termék kiállítás és a Hulladékkör 2. projekt nagyszabású, közös
záróeseményére
2012. március 24.-én a ZÖLD NAPON - 10.00 – 18.00 óra között játékos, vidám, zenés
program keretében kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. A
részvétel minden eseményünkön díjtalan!
2012. március 24.-i tervezett program:
10.00 órától kézműves foglalkozások, vásár a gyermekek számára,
civil szervezetek környezetvédelmi témájú kerekasztal-beszélgetése a helyi
közszolgáltató részvételével,
filmvetítés /zöld témájú, hulladékgazdálkodással kapcsolatos filmek/
a Hulladékkör 2. projekt eddigi eredményeinek bemutatása
a Hulladékkör 2. projekt vetélkedő eredményhirdetése, a díjak átadása
16.00 órától a Csodák Palotája szervezésében látványos és izgalmas kísérleteket, bemutatót
láthatnak az érdeklődők
17.00 órától a szülők számára már jól ismert és népszerű Alma zenekar szórakoztatja a
kicsiket és nagyokat, zárja a programsorozatot.

Információ:
Hankó Gergely
gergely@okopack.hu
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
7. Tükörben a Világ - oktatófilm
Zöld Fiatalok Egyesület, Cellux Csoport, Pinxit Design és a Kartondesign közös munkájában,
az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
támogatásával elkészült a Tükörben a Világ című oktatófilm, mely az emberi természet és a
fenntartható fejlődés kapcsolatáról szól. Az oktatófilmet az évek óta sikeres és népszerű
„Tükörben a Világ” című kiállítás ihlette. A film célja, hogy az ember megtalálja helyét a
Földön élő életközösségben, hiszen a fajok sokszínűsége magában rejti a túlélés és az
egészséges környezet kulcsát. A tárlatvezetés szükségleteinken keresztül világít rá a
fogyasztói társadalom zsákutcáira és mutat alternatív megoldásokat és jó gyakorlatokat a
fenntarthatóság felé vezető úton. Tárlatvezető: Dr. Vida Gábor, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja. A film hossza: 53 perc.
A film megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=ilcYwBekxjE
8. Megjelent a TermészetBÚVÁR magazin
Megjelent a TermészetBÚVÁR magazin, a környezeti nevelők egyik legfontosabb hazai
orgánumának legfrissebb száma.
Bővebben a www.termeszetbuvar.hu honlapon.
Ajánlja kollégáinak,és a szülőknek is.
Baráti üdvözlettel:
Székely Tamás
TermészetBÚVÁR Egyesület, kiemelkedően közhasznú szervezet

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.

