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1. Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny VERSENYKIÍRÁS 2013 A verseny céljai:
A felelős, fenntartható fejlődés iránt elkötelezett rendszerszemléletű generáció nevelése
Komplex ökológiai szemlélet kialakítása.
Kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése
A Kárpát-medencei helyi erőforrások, értékek megőrzése
Hazai és határon túli szakmai szervezetek közötti együttműködés fejlesztése, hálózatépítés
A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése
A verseny célcsoportja, a résztvevők köre:
7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence valamennyi magyar tanítási nyelvű iskolájából.
Iskolaszintek: általános iskolák, gimnáziumok.
A verseny meghirdetői:
KŐRIS Környezeti Nevelési Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Győr Megyei Jogú Város
TermészetBÚVÁR Alapítvány
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága
Magyar Földrajzi Társaság
A verseny kategóriái:
Mindhárom fordulóban - iskolai, területi, országos - háromfős csapatok versenyeznek.
A csapatok összetétele: 7-8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy vegyes
összeállítással.
A verseny lebonyolítása, fordulói:
Iskolai forduló: 2013. január 15. kedd
Kárpát-medencei területi elődöntők: 2013. március 20-22. között
Kárpát-medencei döntő: 2013. május 16-17. csütörtök-péntek
A versenykiírás elérhető az alábbi linken:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/sajo-karolykarpat
2. Ingyenes családi nap a Jókai-kertben

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Keve András
Szakkönyvtár szervezésében szeptember 15-én egész napos családi programot tartunk Jókai
Mór egykori svábhegyi birtokán, ahol megérthetjük, mi ihlette a természetszerető és ismerő
írót regényei megírására
Bővebben:
http://www.dunaipoly.hu/index.php?pg=news_42_2120

3. Sajtóközlemény Tükörben a Világ kiállítás
Tükörben a Világ kiállítás
Bemutató a brüsszeli Európa Parlamentben, az „Ökológiai Túllövés Napja” alkalmából
rendezett konferencián
2012-ben az Ökológiai Túllövés Napja augusztus 22-re esett. Ez azt jelenti, hogy 8 hónap
alatt (!) elfogyasztottuk az ez évre rendelkezésre álló erőforrásokat. Amit azóta használunk fel
a számítógép működéséhez, a repülőgépjáratok üzemeltetéséhez, a szántóföldek
megmunkálásához, stb. az mind-mind a jövő évi „költségvetésből”, illetve a jövő generációk
éléskamrájából hitelezzük meg magunknak.
Ezzel rohamosan gyorsítjuk élőhelyünk állapotának leromlását, a biodiverzitás (biológiai
sokszínűség) csökkenését, nem hagyunk időt a Föld regenerációs képességének megújulására.
A sajtóközlemény anyaga elérhető az alábbi linken:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/sajtokozlemeny-tukorben
4. KRISNA-VÖLGYI ÖKO-ÉLMÉNYEK
A Krisna-völgyi általános iskolások a nyár folyamán újabb öko-élményekkel gazdagodtak a
biogazdaságunkban kalandozva.
Egyre komolyabb szakmai titkokat sikerült megtanulniuk a kertészetben és a tehenészetben.
Az alábbi kérdésekre is választ kaptak:
Mi is az a magszigetelés?
http://oktatas.krisnavolgy.hu/kerteszet-haladoknak#more-3481
Hogyan kell ökrös szekeret hajtani?
http://oktatas.krisnavolgy.hu/teheneszet-haladoknak#more-3494
Ha szeretne kapcsolatba lépni ökoiskolánkkal, vagy eljönni és személyesen mindezt
megtekinteni
és
kipróbálni,
akkor
írjon
az
alábbi
Email-címre:
sri.prahlada.gurukula@pamho.net
Ha rendszeresen szeretne hírt kapni ökoiskolánk, vagy biofarmunk híreiről, akkor látogasson
el hetente az alábbi honlapunkra:
http://oktatas.krisnavolgy.hu/

5. A SZITAKÖTŐ PROGRAM INGYENES TOVÁBBKÉPZÉSEI
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 90 perces pedagógus-képzéseinken.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Őszi helyszíneink: Szajol, Nagydorog, Székesfehérvár, Pécs, Debrecen, Pápa, Szokolya,
Algyő, Dunaújváros, Szeged, Mór, Szombathely, Cegléd, Galgamácsa, Gyomaendrőd, Mór,
Budapest, Borota, Budakalász, Taksony, Csajág, Komló, Vál, Telkibánya, Szada,
Balatonfüred, Pusztamonostor
Jelentkezés és időpontok a honlapon:
http://szitakoto.com/
További információ: dr. Horgas Judit programvezető, info@szitakoto.com, +36 20 322 6869
6. Ökoiskola találkozó az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában
Kedves Intézményvezetők, Pedagógus Kollégák!
Szeretettel várjuk minden régi és új ökoiskola képviselőket az Algyői Fehér Ignác Általános
Iskola által szervezett Dél-alföldi regionális Ökoiskola találkozón, melynek
•
ideje: 2012. szeptember 27. (csütörtök) 1430 óra
•
helyszíne: az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola (Algyő, Sport u. 5.)
•
témája:
Körlánc Ökoiskola Munkacsoport munkatervének összeállítása
Regionális természetismereti vetélkedő időpontjának megbeszélése
Dél-alföldi Zöld Diákparlament V. ülésének helyszínválasztása
(Emlékeztetőül:
a szervező jelöltek között a megyék váltakozzanak, hogy meg tudjuk teremteni a
régiósságot,
időpontja minden év márciusában egyik munkanapon legyen
a lebonyolításért a szervező intézmény a felelős, aki szabad kezet kap a szervezésre,
legalább 2 éves ökoiskola múlttal rendelkező intézmény lehet szervező
a rendezvény szervezésével kapcsolatos költségeket a szervező iskola állja, az
útiköltség a résztvevő iskolákat terheli,
a résztevők száma intézményszintenként 2 diák és 1 felnőtt)
-

Egyebek

•
•

jelentkezés a találkozóra: e-mailen: algyo@okosulik.hu, telefonon/faxon: 62/517-192.
jelentkezés határideje: 2012. szeptember 21.

Kérjük, jelezzétek felénk az elérhetőségeitekben (iskola neve, címe, igazgató személye,
kapcsolattartó személye, e-mail cím, stb.) történő változásokat.

Algyő, 2012. szeptember 7.
Üdvözlettel:
Iván Zsuzsanna igazgató
és Szivacski Angéla Körlánc Ökoiskolák Munkacsoport vezető
7. European Schools for a living planet
European Schools for a living planet 2011/2012 (ESFALP IV)
Az Európai iskolák az élő bolygóért program tanárok részvételét várja a WWF akadémiájára.
Részletes információk ANGOL nyelven elérhetők.: http://schools.foralivingplanet.eu/
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 15.

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.

