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1. Ökoiskola audit 2012
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar ATTI Környezet – Biológia és Környezeti Nevelési Tanszékével
közösen, együttműködési nyilatkozatukban foglaltaknak megfelelően, a Magyarországi
Ökoiskola Hálózat és a Karon folyó pedagógiai munka minőségi fejlesztése érdekében 2012.
áprilisában „Intézményi környezet elemzése az Ökoiskola kritériumokon keresztül” címmel
Ökoiskola monitoring vizsgálatot tervez lebonyolítani Csongrád megye összes és pár, az
ország más kijelölt Ökoiskoláiban.
A vizsgálat során a kiválasztott intézmények külső és belső környezetelemzése történik meg
az Ökoiskola Önértékelési Kritériumrendszer felhasználásával, intézményi audit során.
A vizsgálatok célja kettős. Egyrészt felméri azt, hogy a kiválasztott intézmény az Ökoiskola
pályázat során kitöltött önértékelési táblázatban jelzett eredményei hogyan kerülnek
dokumentálásra, másrészről betekintést enged az auditot végző, előre felkészített hallgatóknak
a minőségbiztosítás intézményi szinten történő megteremtésének megvalósításába a
fenntarthatóság viszonylatában.
Kérjük, a kiválasztott Intézményeket, a hozzájuk (2012. március 14.) eljutatott felkérő
levelekben foglaltaknak megfelelően készüljenek fel az auditra.
Az Ökoiskola monitoringgal kapcsolatos bárminemű kérdésükkel, kérésükkel keressék Varga
Pétert a varga.peter@jgypk.u-szeged.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen, vagy telefonon a
06-62/54-6328-as számon hétfőtől péntekig, 8.30 és 15.30 között.
Köszönettel:
Varga Attila
tudományos főmunkatárs
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az Ökoiskola Hálózat Koordinátora
Varga Péter
PhD hallgató
SZTE – JGYPK Biológia és Környezeti Nevelési Tanszék
Auditfelelős

Dr. Gálfi Márta
főiskolai tanár
SZTE – JGYPK Biológia és Környezeti Nevelési Tanszék
Tanszékvezető
2. Természettudományos oktatás - együttműködési felhívás
Tisztelt Igazgató Kollegám!
Egy előnyös együttműködés lehetőségéről szeretném értesíteni.
Kiírásra került a „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban” (TAMOP 3.1.3.-11/1) című pályázat, ami a közoktatási
intézményeket fenntartó felsőoktatási intézményeknek szól. Az ELTE, így a Trefort Ágoston
Gyakorlóiskola is részt vesz a pályázaton.
A pályázat egyik célja, hogy lehetőséget biztosítson a nyertes középiskolákkal partneri
kapcsolatot kialakító általános iskoláknak arra, hogy diákjaik és tanáraik – a pályázatban
leírtak szerint – tanórai és szakköri keretben is használják az újonnan kiépített modern és
korszerű biológia, fizika, kémia, természetföldrajz és természetismeret laboratóriumokat. A
laborok alkalmasak lesznek a diákok számára olyan egyszerűbb és bonyolultabb kísérletek,
mérések elvégzésére, szakköri foglalkozásokon, tehetséggondozási programon való
részvételre, amelyekre jelenleg csak kevés iskolában van lehetőség.
A laboratóriumi kísérleteket, és a laborok működését a partneriskolák szaktanáraival közösen
szeretnénk kialakítani. Az együttműködésben résztvevő kollégákat segédanyagok, a
kísérletekhez tartozó munkafüzetek, valamint 30 órás ingyenes felkészítő tréning segíti.
Engedje meg, hogy a fenti témában személyesen is megkeressük. Gyorsítaná az
együttműködés kialakítását, ha - amennyiben iskolája természettudományos oktatását szeretné
ily módon is fejleszteni - az alábbi elérhetőség valamelyikén Ön kezdeményezi a kapcsolat
felvételét. A projekt előkészületeiben részt vevő kollégáimmal szívesen adunk további
tájékoztatást Önnek és munkatársainak egy közösen megválasztott időpontban. Mivel a
pályázat beadási határideje április eleje, ezért rövid idő áll
Bízva a sikeres együttműködésben,
Tisztelettel
Poros András
igazgató
poros.andras@trefort.elte.hu
06/1 440 4460; 06/1 440 4461
Schróth Ágnes
igazgatóhelyettes, a projekt szakmai vezetője
schroth78@gmail.com
06/ 1 440 4464

3. Tükörben a Világ oktatófilm
A Tükörben a Világ oktatófilm, már ingyenesen letölthető az internetről, valamint postai
utánvéttel megrendelhető a DVD (szintén ingyenes, csupán a postaköltséget kell állni a
megrendelőnek).
http://www.tukorbenavilag.hu/kiadvanyok/
A szervezők várják minden iskola és érdeklődő tanár illetve civil személy jelentkezését a
info@tukorbenavilag.hu címen.
4. UNESCO pályázatok
Szeretnénk felhívni figyelmüket a honlapunkon található, alább bemásolt, aktuális UNESCO
pályázatokra, partnerkeresésekre.
Üdvözlettel,
Kovács-Bíró Ágnes főtitkár megbízásából,
Csillag Katalin
ASP koordinátor
A Panasonic és a kormányoktól független, nonprofit FEE (Foundation for Environmental
Education - Alapítvány a Környezetvédelmi Nevelésért) szervezet által, elsősorban a 7 és 11
év közötti általános iskolás gyermekek számára kifejlesztett Kölyöksuli – környezetvédelmi
oktatóprogram lehetőséget nyújt az iskolás gyerekek számára, hogy könnyen érthető és
játékos módon tanuljanak az éghajlatváltozásról és bolygónk védelméről.
http://www.unesco.hu/termeszettudomany/kolyoksuli
Az UNESCO művészeti versenyt hirdet "Fiatalság, képességek, munka" témában, a beküldési
határidő április 1. / UNESCO's Art Contest "Youth, skills and work" – What skills do you
need to create a better future, submission deadline: 1 April.
http://www.unesco.hu/nevelesugy/muveszeti-verseny
Magyarországi partnereket keres a Föld Charta Nemzetközi Titkársága
1987-ben az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi és Fejlesztési Világbizottsága kiadott egy
felhívást egy új charta megalkotására, amely a fenntartható fejlődéshez szükséges alapelveket
volt hivatott összegyűjteni. Az 1992-es Riói Föld Csúcs egyik befejezetlen témája volt egy
Föld Charta vázlatának kidolgozása.
http://www.unesco.hu/termeszettudomany/magyarorszagi

5. Élménypedagógiai képzések Kecskeméten
Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak.
Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.
A továbbképzés megnevezése:

Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése
élménypedagógiai foglalkozáson keresztül
A továbbképzés alapítási és indítási engedélyének száma: OKM - 3 / 146 / 2007
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 - 0250 - 05
A tanúsítvány
A 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. Rendelet szerint akkreditált - 30 órás pedagógus
továbbképzési program elvégzéséről, a megkövetelt gyakorlati feladatok teljesítéséről.
A tanúsítvány 30 kredit pont beszámítására jogosít fel
Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására nem jogosít!
A tanúsítvány kiállítója: Paamon Oktatási Szolgáltató Bt., 1182 Budapest, Kétújfalu utca
159/a
http://www.kalandokesalmok.hu/home/index.php?page=filecontent&cid=h%E1tt%E9r/Kecsk
emeti_kepzesek

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.

