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1. Továbbképzés Ökoiskola-vezetőknek – további jelentkezési lehetőség
A korábbi hírlevelekben meghirdetett ökoiskola vezetőképzések az eddig jelentkezések
alapján minden helyszínen megrendezésre kerülnek. Azonban minden helyszínen van még
néhány szabad hely, ezért a jelentkezés lehetőségét meghosszabbítjuk. A végleges
jelentkezési határidő: a továbbképzés előtt 3 nap.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Ökoiskola Hálózat fejlesztési tevékenységének
részeként egynapos nem akkreditált ökoiskola vezető-továbbképzéseket hirdet ökoiskolák
vezetőségi tagjai számára.
A továbbképzéseken való részvétel ingyenes. A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők
tanúsítványt kapnak, amelyet a 277/1997.(XII.22.) kormányrendelet 5. paragrafusa által
szabályozott módon 5 kreditpont értékben a pedagógusok beszámíthatnak kötelezően
teljesítendő pedagógus továbbképzési kötelezettségük részeként.
A továbbképzések helyszínei és időpontjai:
Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium, 2012. október 12. 9-17 óra, Jelentkezési határidő: okt.
9.
Budapest, IV., Karinthy Frigyes ÁMK, 2012. október 18.
okt. 15

9-17 óra, Jelentkezési határidő:

Győr, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 2012. október 26 . 9-17 óra Jelentkezési határidő:
okt. 23.
Budapest, XIII., Gárdonyi Géza Ált. Isk. Herman Ottó Tagiskolája, 2012. november 16. 9-17
óra Jelentkezési határidő: november 13.
Jelentkezni az alábbi adatok megadásával lehet:
A választott képzés (helyszín, időpont):
Név:
Születési név:
Születési hely idő:

Anyja neve:
Munkahely neve:
Munkahely címe:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:
Az adatokat a következő címre küldjék: varga.attila@ofi.hu
Egy továbbképzésen maximum 30 jelentkező vehet részt. A jelentkezéseket időrendi
sorrendben fogadjuk. A jelentkezők a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról
visszajelzést kapnak. A résztvevők a részletes programról a továbbképzés előtt tájékoztatót
kapnak.
2. A környezeti nevelés helyzete – új publikáció az ökoiskola honlapon
Új tétellel bővült az ökoiskola honlap publikáció rovata. A Műegyetem hat hallgatójának
dolgozata, alapos áttekintést ad a magyarországi környezeti nevelés helyzetéről és egy iskolai
környezeti attitűdvizsgálat bemutatásával rávilágít az elért eredményekre és a környezeti
nevelők előtt álló további kihívásokra:
http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/publikaciok/kornyezeti-neveles
3. Támogatási lehetőség a KOKOSZ-tól
Kedves pedagógusok!
A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) a
Svájci- Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című
projekt keretében támogatási lehetőséget biztosít óvodás gyermekek / általános iskolai
tanulók, erdei óvoda / iskola programban való részvételére.
Bővebb információ a http://www.kokosz.hu/ honlapon érhető el.
Ne szalassza el ezt a kivételes lehetőséget!
4. Ingyenes buszbérlési lehetőség a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága jóvoltából
Tisztelt Érdeklődők!
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság KMOP-2010-3.3.4/A pályázatának terhére ingyenes
buszbérlési lehetőséget kínál budapesti vagy Budapest közeli iskolák számára. Előzetes igény
bejelentéssel az alábbi helyszínekre biztosítunk Buszos természetvédelmi kiránduláshoz

buszos szállítást: Sas-hegyi Látogatóközpont, Ócsai Tájház, Pilisi len Látogatóközpont,
Szemlő-hegyi barlang.
Az ingyenes buszbérlési lehetőség nem tartalmazza a programok árát, amely 1.250
Ft/fő/modul ár.
Mivel a kedvezményt csak bizonyos keretösszeg erejéig tudjuk biztosítani, így annak
odaítélése jelentkezési sorrendben történik. Kérjük, minél hamarabb, de legkésőbb a tervezett
kirándulás előtt két héttel jelezzék igénylési szándékukat az alábbi elérhetőségek egyikén:
Apostol Nikolett: 0630/5319363, 061/3914638
e-mail: apostoln@dinpi.hu
A jelentkezés során meg kell jelölni az időpontot, a helyszínt és hogy hány fő utazna.
Üdvözlettel:
Apostol Nikolett
környezeti nevelő
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Osztály
1121 Budapest, Költő u. 21.
Telefon: 06-1/391-4638
Fax: 06-1/200-1168
Mobil: 06-30/5319363
E-mail: apostoln@dinpi.hu

5. Rajzpályázat
Felhívás
A Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Művelődési Ház MÉNTELEKI ISKOLÁJA
ebben a tanévben is meghirdeti az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁHOZ kapcsolódó
rajzpályázatát!
Az idei témák: „VÍZ ALATTI VILÁG”
•
HALAK
•
KAGYLÓK, CSIGÁK, PUHATESTŰEK
•
BÚVÁRVILÁG
•
HORGÁSZKALANDOK
Kíváncsiak vagyunk, hogyan fogalmazzák meg gondolataikat rajzban kisebbek és nagyobbak!
(óvodások, általános iskolások és középiskolások)
2012-ben is megkeressük az ÖKOISKOLÁKAT felhívásunkkal!
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek méretbeli megkötés nélkül.
(Az alkotások hátoldalán kérjük feltüntetni: az alkotó nevét, életkorát, felkészítő pedagógusa
nevét, iskolája nevét és címét.)
A munkák beérkezési határideje: 2012. október 15. hétfő
Az iskola címe: Kecskemét-Méntelek, Kecskeméti út 41. 6000
Az alkotások zsűrizés után iskolánkban lesznek kiállítva.

A DÍJKIOSZTÓT október hónapban ünnepélyes keretek között tartjuk!
(Terveink szerint egész délutáni programokkal OKTÓBER 26-án, pénteken, 14 órától)
A díjazottakat külön értesítjük.
Jó munkát kívánunk! Várjuk az alkotásokat!
Gere Hedvig
szervező pedagógus
Berei Csilla
intézményegység-vezető
Kecskemét, 2012. szeptember 17.

6. V. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei - Konferencia a Tolnai-dombságért
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2012. október 18- án a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. és a Duna-Dráva Nemzeti Park társszervezésében megrendezésre kerülő "V.
Dél-Dunántúl Zöld Szigetei - Konferencia a Tolnai-dombságért"című rendezvényre.
A konferenciának a gyönyörű természeti környezetben fekvő Lengyel - Annafürdői
Turisztikai és Természetismereti Központ ad otthont.
Az előadások a Tolnai-dombság természeti értékei és a velük való tartamos gazdálkodás köré
épülnek, a szekciókra bontott témaköröket 30 perces előadások során ismertetik az előadó
szaktekintélyek. A programok délelőtt 10 órától egészen estig tartanak. A konferencián való
részvétel ingyenes, előzetes jelentkezéshez kötött!
INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ:
http://www.gyulajzrt.hu/aktualis_programjaink_2012
7. „A jövő számíthat ránk, mi is számítunk rá”
A Gönczy Pál Általános Iskola közössége tisztelettel meghívja Önt szakmai konferenciájára a
környezeti nevelés és a tehetséggondozás jegyében.
Részvételi szándékát kérjük, szíveskedjen jelezni 2012. október 19-ig az iskola alábbi
elérhetőségein:
Tel/Fax: 52/535-820
E-mail: gonczy@chello.hu
A rendezvény helyszíne megközelíthető:
34, 36-os jelzésű autóbusszal a Rózsás csárda megállónál
A konferencia programja:
9.30 – 10.15 Regisztráció
10.15 – 10.45 Köszöntő – Agárdiné Burger Angéla igazgató
Megnyitó – Somogyi Béla DMJV Oktatásért felelős alpolgármestere
Felkészülés a referenciaintézményi feladatok ellátására
Fodorné Magyar Ágnes igazgatóhelyettes

10.45 – 11.15 A hatékony tehetséggondozó iskola ismérvei
Prof. Dr. Balogh László – A Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, a Géniusz és a
Tehetséghidak Programok Szakmai vezetője, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének
tanára
11.15 – 11.45 Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban
- Nemzeti alaptanterv és kerettantervek
Dr. Varga Attila – tudományos főmunkatárs
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ
11.45 – 12.15 A természettudományos kerettantervek tartalmai
Dr. Szabó Mária – OFI/ TÁMOP 3.1.5 alprojektvezető; az Ember és természet kerettantervi
munkacsoport vezetője
12.15 – 12.45 Szünet, szendvicsebéd
12.45 – 13.15 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új
kerettantervekben
Kovács Október – a Németh László Gimnázium
munkaközösség-vezető tanára, a kerettantervi alprojekt Életvitel és gyakorlat
munkacsoportjának vezetője
13.15 – 13.45 Minősített jó gyakorlatok a Gönczy Pál Általános Iskolában
Agárdiné Burger Angéla igazgató
13.45 A konferencia zárása

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.

