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1. Regionális ökoiskola találkozó Szombathelyen
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával Regionális ökoiskola találkozó kerül
megrendezésre Szombathelyen.
Időpont:
2012. november. 28. (szerda) 900-1600
Helyszín:
Bercsényi Miklós Általános Iskola
Örökös Ökoiskola, (9700 Szombathely, Bercsényi utca 1.)
A programterv és a jelentkezési lap elérhető: http://www.ofi.hu/okoiskola
2. Töltsd az őszi szünetet a Börzsönyben!
A Domszky Pál Erdei Iskola 2012. október 28-31. között bentlakásos tábort szervez 9-13 éves
gyermekek részére.
Ízelítő a tábor programjából:
- egész napos túra az őszi erdő életközösségének és az erdész munkájának megismerésére
- terepi madarászat, madárgyűrűzés, valamint madáretető és madárkalács készítés
- vadmegfigyelés, cserkelés, vadászati bemutató, céllövészet fiúknak
- őszi praktikák lányoknak (őszi lakásdíszek, tökfaragás, süteménykészítés, mézeskalács
díszítés, erdei patika – ősszel szedhető gyógynövények)
A tábor helyszíne: Bernecebaráti (Pest megye)
A tábor szervezője: Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdészet, Domszky Pál Erdei Iskola
A tábor díja: bruttó 17.500 Ft/fő, mely tartalmazza a szállás, a teljes ellátás és a programok
díját.
A tábort min. 15 fő részvételével indítjuk. Maximális létszám: 25 fő. Kérjük, hogy a részvételi
szándékot legkésőbb 2012. október 24-ig jelezzék a szervezők felé. Köszönjük!

Bővebb információ és jelentkezés:
Ipoly Erdő Zrt. Kemencei Erdészet
Domszky Pál Erdei Iskola
Tel.: 27/365-161, 20/237 6450
E-mail: kemence@ipolyerdo.hu
3. Nagy siker volt a KUKAkulTÚRA - szeptember 29.-én.
A most első ízben megrendezett környezetvédelmi szemléletprogramon több ezer látogató
vett részt, akik saját szemükkel győződhettek meg a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről,
további sorsáról. A program összefoglaló filmje az alábbi linken elérhető
https://www.youtube.com/watch?v=sXWipzhew3w
4. Határon túli osztálykirándulást támogat az NTK
A Nemzeti Tankönyvkiadó 7-12 évfolyamos diákoknak pályázatot hirdet „Iskolák határok
nélkül” címmel, melynek célja, hogy a hazai, illetve a határontúli diákok jobban megismerjék
egymás életét, kultúráját.
A diákok feladata, hogy felvegyék a kapcsolatot egy határon túli iskola valamelyik
osztályával és egy prezi.com-os prezentáció elkészítésével bemutatkozzanak egymásnak. Az
anyag tartalmazhat videót, képet, zenét és bármilyen olyan információt, amit a tanulók
fontosnak tartanak. Ezt követően mindkét bemutatót fel kell tölteni a kiadó Facebook
oldalára, ahol a 8 legtöbb szavazatot kapott osztályt díjazzák két kategóriában (7-8 és 9-12).
Az első három helyezett pénzjutalmat (150, 100, 50 ezer forint) kap, a többiek pedig 30 ezer
forint értékű könyvcsomaggal lesznek gazdagabbak.
Nevezni 2013. január 10-ig lehet, szavazokat leadni
eredményhirdetésre pedig 2013. február 1-jén kerül sor.
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31-én

éjfélig,
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Bővebben: http://moderniskola.hu/cikk/hataron-tuli-osztalykirandulast-tamogat-ntk
5. A környezeti tudatosság személyiségtényezői - új publikáció az Ökoiskola honlapon.
Milyen összefüggés van egy ember személyisége és környezeti attitűdje között? Hogyan
befolyásolja a személyiság az egyén ökológiai lábnyomát? Lehet-e a személyiség
fejlesztésével hatni a környezeti attitűdökre az egyének környezetterhelésére? Ezekre az
izgalmas kérdésekre ad választ Kotogán Róbert A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG
SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐI: A környezeti attitűd – környezetterhelési mutatók és a Big Five
személyiségdimenziók összefüggés vizsgálata címűa a http://www.ofi.hu/okoiskola-ofihu/publikaciok/kr-szakdolgozat-2011 címen elérhető munkája,

6. Regionális vetélkedő Algyőn!

Kedves Kollégák!
Hagyományainkhoz híven idén is játékos vetélkedőt szervezünk a Dél-alföldi régió
ökoiskoláinak. Célunk, hogy az általános és középiskolások közösen töltsenek el egy
kellemes napot játékosan.
A vetélkedő időpontja: 2012. november 9. (péntek) 10 órától kb. 14 óráig
Helyszíne: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola (6750 Algyő, Sport u. 5.)
Témája: a paprika
Résztvevői: általános és középiskola tanulói
A vetélkedő a következő korcsoportonként zajlik:
I. korcsoport: 2-4. évfolyam – évfolyamonként egy-egy tanuló (3 fő);
II. korcsoport: 5-8. évfolyam – évfolyamonként egy-egy tanuló (4 fő);
III. korcsoport: 9-10.évfolyam – évfolyamonként két-két tanuló (4 fő).
Előzetes feladat NINCS.
A részvétel ingyenes.
A vetélkedő minden résztvevője díjazásban részesül.
Kísérő pedagógusokat is szeretettel várjuk.
Kérjük, hogy részvételi
elérhetőségeken:

szándékotokat 2012.

október

26-ig jelezzétek

az

alábbi

- telefon: 62/517-192
- fax: 62/517-190
- e-mail: algyo@okosulik.hu
A vetélkedővel kapcsolatban érdeklődni lehet a 06-62/517-192-es telefonszámon Koczka
Ágnesnél.
Jelentkezési lap: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/regionalis-vetelkedo
A vetélkedő főszervezője az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, együttműködő partnere a
Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola.
Közös szervezésünk következő vetélkedője 2013. február első hetében várható, melynek
főszervezője a SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola, együttműködő partnere az
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Algyő, 2012. október 15.
Iván Zsuzsanna
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola igazgatója

7. Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál
Zöldág Nemzetközi Öko-Design Fesztivál
Fővédnök
Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési miniszter
Házigazda
Dr. Láng Zsolt Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat polgármestere
Díszvendég
Anu Kippasto Magyarországi Észt Intézet igazgatója
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria – Budapest
Időpont: 2012. 11. 10. – 2012. 12. 01.
Bővebben: http://www.kulturkuria.hu/cimlap
8. Gyerekmunka, klímaváltozás, túlnépesedés - problémák az egész világon - Hogyan
látod te? Rajzolj történetet!
A DemNet Alapítvány a Magyar Képregény Szövetséggel szakmai együttműködésben
pályázatot hirdet!
Mi a határidő?
2012. november 15. az email elküldésének dátuma, vagy ha levélben küldöd, akkor a postai
bélyegző dátuma (legkésőbb aznap add fel).
Mit nyerhetsz?
hírnevet, hiszen legjobbak a Szimpla Kertben kerülnek kiállításra!
Pénzt:
1.
díj: 25 000 ft vagy annak megfelelő értékű ajándékutalvány
2.
díj: 15 000 ft vagy annak megfelelő értékű ajándékutalvány
3.
díj: 10 000 ft vagy annak megfelelő értékű ajándékutalvány
Kik pályázhatnak?
Középiskolás, 14-18 éves fiatalok.
Ha fiatalabb, esetleg idősebb vagy, akkor is beküldheted a rajzodat, csak nem részesülhetsz a
3 első díjban, viszont kiválasztásra kerülhet az alkotásod a kiállítás darabjaként a Szimpla
Kertben!
Miről rajzolj? Az alábbi témákból választhatsz:
1.)

A tiszta ivóvízhez való hozzáférés

Hány liter vizet használsz el naponta? Mi lenne ha napi 2 literből kellene gazdálkodnod, amit
naponta 3 órás sétával tudnál csak megszerezni? A Föld legszegényebb országaiban ezzel kell
szembenézniük millióknak.
Erről itt olvashatsz többet:
http://www.globalance.hu/node/513
http://www.globalance.hu/node/519
http://www.globalance.hu/node/515
2.)
Éhezés vs. Túlfogyasztás
A Föld egyik felén közel egy milliárd ember éhezik, viszont Földünk lakosságának 20
százaléka fogyasztja el a bolygónkon rendelkezésre álló források 80 százalékát.
Erről itt olvashatsz tovább:
http://www.globalance.hu/node/511
http://www.globalance.hu/node/510
http://www.globalance.hu/node/503
3.)
Gyermekmunka
El tudod képzelni, milyen lenne, ha 6 éves korodtól fogva egy zsúfolt üzemben kellene
futószalag mellett napi 16 órát dolgoznod havi 5000 forintért, hogy naponta száz márkás pólót
megvarrj?
Erről itt olvashatsz többet:
http://www.globalance.hu/node/386
http://www.globalance.hu/node/387
http://www.globalance.hu/node/500
http://www.globalance.hu/node/501
Hova küldd a pályázatod?
kepregeny@demnet.org.hu email címre vagy ha levélben postán küldöd, akkor erre a címre:
DemNet Alapítvány Budapest, Apáczai Cs. J. u. 1.
Milyen formában küldd?
Kérjük a jelentkezésben add meg nevedet, korodat, és hogy melyik középiskolába jársz,
valamint elérhetőségedet: emailt és telefonszámot. (Az adataidat harmadik félnek nem adjuk
ki és nem használjuk fel más tevékenységeinkhez.)
Ha emailen küldöd, fényképezd le, vagy szkenneld be, és jpg formátumban küldd jó
minőségben (min 1000 pixel legyen a kép hosszabbik oldala) és őrizd meg az eredetit!
Ha postán, akkor küldd az eredeti rajzodat. (vagy hozd be személyesen a megadott
postacímre)
Ki lesz a zsűri?
A Szakértői zsűri tagjai közt ott lesz a Magyar Képregény Szövetség elnöke, kommunikációs
szakemberek és a DemNet szakmai munkatársai.
Ha bármi kérdésed van, írj a kepregeny@demnet.org.hu email címre, keresd telefonon
Miháltz
Rékát:
4110411,
vagy
kérdezd
meg
a
facebookon!
http://www.facebook.com/glob.balance
Kiállítás a Szimplában

A nyertes képregényeket és még további remekül sikerült alkotásokat a Szimpla Kertben
http://www.szimpla.hu/ állítjuk ki, és itt lesz a díjkiosztó is, előre láthatólag 2012. dec. 6-án!
9. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. rajzpályázatot hirdet 3-14 éves korú gyerekek
számára „Álomút” címmel.
Küldj egy rajzot nekünk, aminek a témája az úthoz kapcsolódik, például közlekedés, útépítés,
a jövő útja, út és környezet kapcsolata stb., hiszen a nyeremény nem más, mint egy kirándulás
Közép-Európa legnagyobb úttörténeti múzeumába, a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteménybe!
Pályázati kategóriák:
- óvodások
- általános iskola 1-4. osztályosok
- általános iskola 5-8. osztályosok
A nyeremény:
Mindhárom kategória nyertese – az óvodás korcsoportban óvodás csoportjának, iskolás esetén
az osztályának – egy-egy kirándulást nyer a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteménybe. A
nyeremény tartalmazza a nyertes csoportjának/osztályának buszos oda-vissza utaztatását
Kiskőrösre a Közúti Szakgyűjteménybe, illetve a múzeumi tárlatvezetést, ahol a gyerekek
interaktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a
legmodernebb „szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kapcsolódó gépekkel, eszközökkel. A
gyerekek találkoznak Józsival, a „Robog az úthenger” film főszerepét játszó úthengerrel is.
Pályázati feltételek:
A pályázatra egy gyermek egy alkotást küldhet be. A pályázaton magyarországi óvodába vagy
iskolába járó gyermekek vehetnek részt. A versenyben kizárólag az A4-es méretű alkotások
kerülnek elbírálásra! A művek elkészítéséhez bármilyen anyag, illetve technika használható
(ceruza, zsírkréta, vízfesték stb.), de egyéb alkotással (például szobor) nem lehet pályázni.
A pályázatra az eredeti példányt szükséges beküldeni, elektronikus formában leadott
pályamunkákat nem fogadunk el. Konkrét szervezetet vagy márkanevet tartalmazó képeket
nem fogadunk el.
A pályázaton csak olyan alkotással lehet részt venni, amely más pályázaton nem vett részt.
A pályaművek hátoldalán pontosan és olvashatóan szerepelnie kell a következő adatoknak:
• az alkotás címe,
• a gyermek teljes neve, életkora,
• a pályázati kategória megjelölése,
• a gyermek óvodájának/iskolájának neve, címe, telefonszáma,
• a szülő vagy gondviselő neve, telefonszáma és e-mail címe.
Az alkotásokat zárt borítékban a következő címre kérjük
postán vagy személyesen eljuttatni:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs önálló főosztály
„Álomút” gyermekrajzpályázat
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Beküldési határidő: 2012. november 30.
Eredményhirdetés: 2012. december közepén
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.

