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Az OFI ökoiskola hírei
XVII. Balogh János Kárpát-medencei Környezet - és Egészségvédelmi Csapatverseny
Erdők Hete 2016 - pályázati felhívás
„Erdei iskoláról erdei iskolában - saját élmény alapú továbbképzés”- 60 órás akkreditált
képzés
Pályázati felhívás a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából
Álom Osztálykirándulás
ÖSVÉNY - Készségfejlesztő tábor az őszi szünetben, 2016. november 1-5.
Fedezd fel az örökséged! – Erdőismereti vetélkedő középiskolásoknak
Iskolakert-műhely okt. 18-án

1. Az OFI ökoiskola hírei

a) Tervező naptárak, foglalkoztatók ökoiskoláknak és zöld óvodáknak!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben még átvehetők az idei tanévhez (2016/2017)
készített tervezőnaptárak, melyből A/1 méretet tudunk adni, az A/3 méretet pedig „házi
nyomtatásra” ajánljuk. Amennyiben az intézmény képviselője vállalja a naptár más
(környező) iskoláknak és/vagy óvodáknak való terjesztését, azokból több példányt is tudunk
adni.
Átvehető még a Natúrázzunk! foglalkoztatófüzet (5-8 éveseknek) és a Natúrázzunk!
rejtvényfüzet (9-15 éveseknek), legfeljebb az érintett gyereklétszám vagy tanulólétszám
mennyiségében.
Az átvétel időpontját minden esetben kérjük előzetesen egyeztetni az alábbi elérhetőségek
egyikén Bognárné Héjja Krisztinánál: 0630 387 7058 vagy a bognarne.krisztina@ofi.hu
Átvételi cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (1143 Budapest, Szobránc utca 6-8., 409.
szoba)

b) Az Életjelek - konferencia a fenntarthatóságra nevelésről c. 2016. szeptemberi rendezvény
szakmai előadásai megtekinthetők, illetve letölthetők a http://ofi.hu/hir/lezarult-zold-ovodakes-okoiskolak-mozgalmanak-kiszelesiteset-celzo-svajci-finanszirozasu-0 felszínről. Az
ökoiskola-pedagógusok számára készült természeti nevelési kiadványsorozat (Natúrázzunk!
címmel) letölthető itt: http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok. Várjuk véleményüket a
kiadványokról az sh45@ofi.hu mailcímen.

2. XVII. Balogh János Kárpát-medencei Környezet - és Egészségvédelmi Csapatverseny

Korosztály: 12-14 év
A verseny meghirdetője: Zöld Dió Alapítvány - Kőbányai Bem József Általános Iskola
A verseny célja: A tizenéves korosztály legyen tisztában a különböző környezeti problémák
környezet- egészségügyi hatásaival, és ismerje meg a lehetséges megelőzési módokat.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: A vetélkedőn 6.,7., 8. évfolyamos, háromfős
csapatok vehetnek részt azonos vagy vegyes évfolyamról.
A verseny témakörei:





A talaj, a víz, a levegőszennyeződés, a hulladékok és a zaj
A globális környezeti problémák
A környezetszennyezés okozta egészségügyi problémák
A környezeti ártalmak megelőzésének illetve csökkentésének módjai
A felkészüléshez ajánlott irodalom:






Balogh János életrajza: http://baloghjanos.weebly.com/
Természetismeret, biológia, kémia 6.,7.,8. osztály (környezet-egészségvédelmi tartalmak)
Egészségtan 8. osztály (Nagyné H. Emília Apáczai Kiadó)
Honlapok: www.lelegzet.hu, www.humusz.hu, www.tudatosvasarlo.hu, www.eduvital.net,ww
w.eletestudomany.hu, www.tbuvar.hu.

A verseny rendszere:
A versenyre iskolánként egy, 3 fős csapat jelentkezését várjuk. (Javasolt, hogy a csapattagok
legalább egyike 8. osztályos legyen, hogy a kémiában tanultakat is hasznosítani tudják.)
A jelentkezéskor (levélben, távmásolón, elektronikus levélben) kérjük az iskola nevét, címét,
elérhetőségét és a felkészítő tanár nevét. Nevezési díj nincs.
Jelentkezési cím: Gál Judit, Tóth Géza, Kőbányai Bem József Általános Iskola
1101 Bp. Hungária-krt. 5-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261 6786 email: baloghjanosverseny@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2016. november 30.

A regionális vagy a megyei (fővárosi) fordulókat a jelentkezések függvényében szervezzük. A
versenyző csapatok a meghirdetők által kiküldött feladatlapot oldják meg.
Időpont: 2017. március 22. (szerda) 14 óra
A regionális döntő eredményéről 2016. április 15-ig küldünk értesítést.

Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10-15 csapatot hívjuk meg. (A
támogatás és az elért eredmények függvényében.) A legjobb határon túli iskola csapata
meghívást kap az országos döntőre.
A döntőn a részvétel ingyenes. Az útiköltség a csapatokat terheli.
A döntőbe jutott csapatok előzetes feladatai:



Egy környezet-egészségvédelmi képzőművészeti alkotás készítése a későbbiekben megadott
szempont alapján.
Felkészülés egy lakóhelyi környezet-egészségügyi probléma illetve megoldásának
csapatmunkában történő bemutatására. Előadási idő 6 perc.
A döntő írásbeli, szóbeli, számítógépes és gyakorlati feladatokból áll.
A döntőbe jutott csapatok oklevelet és felkészítőikkel együtt ajándékot kapnak.
A döntő időpontja: 2017. június 2. - június 3. (péntek délután és szombat egész nap)
Helyszíne: Egy később kijelölendő budapesti helyszín és a Kőbányai Bem József Általános
Iskola 1101 Bp. Hungária körút 5-7.

A szervezők elérhetősége: www.bem-iskola.hu
Gál Judit, Tóth Géza
Kőbányai Bem József Általános Iskola 1101 Bp., Hungária körút 5-7. Tel. /Fax: 06/1/ 261
6786
e-mail: baloghjanosverseny@gmail.com

Jelentkezés: iskola neve, elérhetősége, felkészítő tanár neve, elérhetősége, csapattagok
A jelentkezést a következő e-mail címen várják: baloghjanosverseny@gmail.com

3. Erdők Hete 2016 – pályázati felhívás

2016. október 3. és október 9. között volt idén az erdők hete.
Ezen a héten biztosan sokan túrát szerveztek az erdőbe.
A túrák feldolgozásához az alábbi feladatokat ajánljuk:
A. Az erdőnk regénye, meséje: Készítsetek különféle technikákkal képregényt, amely a
sétátok során talált „lakásokról”, illetve azok tulajdonosairól szól!
B. Erdei társas: Készítsetek társasjátékot a bejárt útvonal, illetve az ott talált érdekességek,
„életnyomok”, felhasználásával!

C. „Erdei zenebona” Keressetek, készítsetek hangszereket az erdő kincseiből, vagy
készítsetek számítógépen egy zeneművet az erdőben rögzített, és egyéb erdei hangokból!
Tehát amit várunk tőletek: a túrázó csapat adatai, a kiránduláson készült képek digitális
formában (CD-n, vagy mammutmaillel küldve), illetve a választott feladat elkészült alkotása
postai úton, vagy digitális formában csatolva. (Budapesti csoportok
Budapest, Istenhegyi út 26. szám alá is eljuttathatják a munkáikat személyesen, de előtte
egyeztessenek a 30/284-3782 telefonszámon.)
Egy csoport akár mind a három kategóriában is indulhat.
Beküldési cím: erdeiiskola@erdiskegy.hu
Levelezési cím: Erdei Iskola Egyesület
7635 Pécs, Cserfa u. 1.
Beküldési határidő: 2016. október 20.
A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve a legnépesebb csoportot társasjátékkal jutalmazzuk. A
különböző életkorú csoportok (óvoda, iskola, középiskola, családok, baráti társaságok)
értékelése külön kategóriákban történik.
A díjnyertes alkotásokat egy országos kiállításon illetve honlapunkon is bemutatjuk, ezért
kérjük, hogy a beküldött pályamunkákon feltétlenül tüntessétek fel a pályamunka címét, az
alkotócsoportot, iskolát, óvodát.

4. „Erdei iskoláról erdei iskolában - saját élmény alapú továbbképzés”- 60 órás
akkreditált képzés (Engedélyszám: OKM - 82/65/2012)

Várjuk azoknak a pedagógusoknak, óvónőknek, osztályfőnököknek, tanítóknak, erdei iskola
oktatóknak, hitoktatóknak a jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni az erdei iskolai
nevelés fogalmával, módszereivel valamint pedagógiai jelentőségével oly módon, hogy a
szükséges kompetenciákat a továbbképzés során saját élmények útján szerzik meg.
Az egyhetes együtt tanulás eredményeképpen a résztvevők:





megtapasztalják az ökologikus életmódot, a közösségi együttlét örömét és fejlesztő voltát;
megismerik a tapasztaláson alapuló tanulás módszereit;
képesek lesznek egy erdei iskolát teljes mértékben önállóan megszervezni a
kezdeményezéstől a finanszírozáson át az értékelésig;
intézményükben közre tudnak működni az erdei iskolázás pedagógiai programba, helyi
tantervbe és éves munkatervbe való beépítésében.
A képzés adatai:
Helyszín: Vértes Ifjúsági Tábor - Mór
Időpont: 2016. november 3. és november 8. között
Szervezési forma: egyhetes bentlakásos képzés teljes ellátással

Szükséges felszerelések: jegyzetfüzet, golyóstoll
Részvételi díj: 85 000 Ft, melyhez az Erdei Iskola Egyesület saját tagjainak 20%
támogatással hozzájárul.
A részvételi díj tartalmazza az egyhetes szállást, az egész napos étkezést és a terepi
munkához, feladatokhoz szükséges anyag-, illetve eszközigényt.
Jelentkezési határidő: 2016. október 15.
Jelentkezés, további információ: Vajtáné Boros Éva
e-mail: eva.boros@freemail.hu
telefon: 20/2222-874
Pályázatokhoz is ajánljuk képzésünket, illetve együttműködő partnerként az Erdei
Iskola Egyesületet!
Képzők képzése:
Fenti képzésünket ajánljuk azoknak a gyakorlott erdei iskolázó kollégáinknak is, akik
szívesen bekapcsolódnának regionális képzéseinkbe képző pedagógusként.

5. Pályázati felhívás a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportja és a Száz Völgy Természetvédelmi
Egyesület a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából állathang utánzó pályázatot hirdet.

Bármilyen Kárpát-medencében vadon élő állat hangját utánzó 10 másodperctől 1 percig tartó
időtartamban felvételeket várunk elektronikus formában. E-mailben maximum 4 MB méretig
tudunk fogadni pályázatot, a nagyobb kiterjedésű felvételeket kérjük link megadásával
elküldeni.
Általános tudnivalók:
A pályaművekhez kérjük a következő adatokat csatolni:






az utánozni kívánt állat megnevezése
név
kor
pályázó postacíme, telefonszáma, e-mail címe
kiskorú pályázók esetében a felkészítő tanár vagy szülő neve és elérhetőségei
Pályázattal kapcsolatos értesítéseket kizárólag e-mailen küldünk.
A pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a pályázó vagy a törvényes képviselő
beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez és a felvétel esetleges honlapokon való
megjelenéséhez, illetve ahhoz, hogy a felvételt felhasználjuk a pályázók külön hozzájárulása
és díjazása nélkül.

A legjobb pályázatok hallhatóak lesznek Tatán az Öreg-tónál 2016. november 26-án a XVI.
Tatai Vadlúd Sokadalom helyszínén. Az első három helyezett felvételt megjelentetjük a
dunaipoly.hu weboldalon.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. november 26-án 11.00 órakor kerül sor
Tatán az Öreg-tónál a XVI. Tatai Vadlúd Sokadalom keretében.

A pályázatok benyújtása:
A pályázati anyagokat 2016. november 11-ig elektronikus úton az apostoln@dinpi.hu email címre kérjük elküldeni.
Kérjük, az e-mail tárgyaként írják rá a pályázat címét.

További információ:
Apostol Nikolett: tel.: 061/391-4638, 06-30/53-193-63, e-mail: apostoln@dinpi.hu

6. Álom Osztálykirándulás

A Vidékjáró pályázatot hirdet hazai oktatási intézmények pedagógusai számára, hogy
megtaláljuk az álom osztálykirándulás helyszínét Magyarországon! A győztesek 2 éjszakás,
vidéki wellness hétvégét nyernek félpanziós ellátással!
Itt olvasható a pályázatkiírás és a tudnivalók:
http://videkjaro.hu/szolgaltatasok/1/reszletes-nezet/palyazat-1.html

A jövő évi „Kirándul az osztály” magazinban külön „öko” fejezetet is szeretnénk nyitni, ezért
a pályázatban nagyon megköszönjük, hogy ha környezeti nevelésben, szemléletformálásban
erős helyszíneket ajánlanak nekünk.

Sikeres pályázást kívánunk!
Üdvözlettel:
A Vidékjáró csapata
www.videkjaro.hu
https://www.facebook.com/Videkjaro/

7. ÖSVÉNY - Készségfejlesztő tábor az őszi szünetben, 2016. november 1-5.
(kedd délutántól, szombat délutánig)

Nyáron indítottuk útjára a NÉGY ELEM táborunkat, amiben a természet erőit és harmóniáját
segítségül hívva kalandozunk, erősödünk testben és lélekben. Aki eddig kedvelte az
ÖSVÉNY-es táborokat, az biztos lehet benne, hogy most is sok játékban, kalandban és
törődésben lesz része.

A tábor programjából:










a Belső Harcosok útja - az ébredéstől a győzelemig
Kirándulások - a rácsodálkozástól a végtelen természetig
Rejtvények és Rejtélyek - az egyszerűtől a bonyolultig
Játék és Kézművesség - az anyagtól a teremtésig
Mozgás és Alkotás - a fűszálaktól a csillagokig
Ritmus és Zene - a csöndtől a gondolatig
Tettek és Beszélgetések - az ötlettől a célig
Kapuk, amelyeken át kell lépnünk - kételyektől a válaszokig
közös tűznél Minden Létezővel - a pillantástól a megértésig

További részleteket elérhetőek a http://tabor.osvenykft.hu oldalon, vagy érdeklődni lehet
telefonon: +36 30 594 83 27
A jelentkezés határideje: 2016. október 18. (kedd)
Jelentkezési lap ide kattintva érhető el.
Ösvény Oktatóközpont Kft.
2835 Tata-Agostyán, Kossuth Lajos utca 116.
e-mail: iroda@osvenykft.hu
8. Fedezd fel az örökséged! – Erdőismereti vetélkedő középiskolásoknak

FELHÍVÁS

A magyar erdők a Ti örökségetek, körbevesznek Benneteket, akár városban, akár
kistelepülésen éltek. Mindennapi életetek legalapvetőbb feltételeit biztosítják az oxigéntől a
tűzifáig. Nélkülük sivár és elviselhetetlen pusztasággá változna a világ, nélkülük nem
gondolhatnátok bizakodóan a saját és a gyermekeitek jövőjére, egészségére, életére. A magyar
erdőket másfél évszázada sok-sok erdészgeneráció gondozta, gondozza és gyarapítja mind a
mai napig azért, hogy a klímaváltozás hatásainak ellenálló és változatos erdőterületek várják a
kirándulókat, sportolókat, andalgókat, kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat, mindenkit. Hogy
egy napon felfedezhessétek ezt a csodálatosan gazdag és sokszínű örökséget.
Eljött ez a nap: lépjetek be a magyar erdőkbe, fedezzétek fel az örökségeteket!
Ha 2016 októbere és 2017 januárja között az Országos Erdészeti Egyesülettel tartotok a
„Fedezd fel az örökséged!” erdőismereti vetélkedő során, megismerhetitek a magyarországi

erdőgazdálkodás, erdei természetvédelem és az erdészeti munka legfontosabb elemeit és
érdekességeit. És nem utolsósorban értékes ajándékokat nyerhettek!
Mindehhez mit kell tennetek?
1. Alkossatok háromfős csapatot.
2. A csapat és a csapattagok neveivel, valamint rövid bemutatkozással jelentkezzetek 2016.
október 31-ig afedezdfel@oee.hu e-mail címen.
3. November első hetétől kezdve hat héten át oldjátok meg a hetente e-mailben megkapott és
a vetélkedő közösségi média-felületein (Facebook, Instagram) közzétett feladatokat.
4. 2016. december közepe és január vége között pedig az izgalmas és nagy kreativitást
igénylő terepi feladatok következnek.
5. Lépjetek be az erdőbe, ismerkedjetek meg közelebbről is természeti örökségetekkel.
A díjazott csapatok az alábbi nyereményekkel gazdagabban vághatnak neki a jövő évi
természetjáró szezonnak:
1. helyezett csapat: fejenként 70 ezer forint értékű Mountex-utalvány + fejenként 1 db éves
A mi erdőnk magazin-előfizetés
2. helyezett csapat: fejenként 50 ezer forint értékű Mountex-utalvány + fejenként 1 db éves
A mi erdőnk magazin-előfizetés
3. helyezett csapat: fejenként 30 ezer forint értékű Mountex-utalvány + fejenként 1 db éves
A mi erdőnk magazin-előfizetés
4-10. helyezett csapat: fejenként 1 db éves A mi erdőnk magazin-előfizetés

További információk:
www.oee.hu/fedezdfel
www.facebook.hu/fedezdfel

9. Iskolakert-műhely okt. 18-án

A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Irodájának jóvoltából lehetőség nyílik egy
műhelymunkán való részvételre október 18-án, Patakon (Nógrád megye).

A részvétel ingyenes, ebéd kérhető (615 Ft).
Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:
info@iskolakertekert.hu

Szervező: Iskolakertekért Alapítvány

Téma: Talajtan az iskolakertben
Időpont: 2016. október 18. (kedd), 10 óra
Helyszín: Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola
2648 Patak, Rákóczi út 4.
Az esemény programja:
09:30 – 10.00 Regisztráció
10:00 - 10:10 Megnyitó – Fieszl Csaba (ig., Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda),
Busainé Kopó Rita (ig. Szent Ambrus Katolikus Ált. Isk.)
10:10 - 11:40 Nyári fenntartási megoldások, az iskolakert évkezdési problémái
(Pauliczky Nóra – Iskolakertekért Alapítvány)
11:40 – 12:00 Szünet
12:00 – 12.30 Az iskolakert talaja (az egészséges talaj, talajjavítás)
(Mátyás Izolda - Iskolakertekért Alapítvány)
12:30 - 13:20 Ebéd
13:20 - 13:30 A helyi iskolakert bemutatása
13:30 – 14:30 MŰHELY 1. Az iskolakert talajának vizsgálata – természettudományos
gyakorlatok
(Mátyás Izolda, Iskolakertekért Alapítvány)
14:30 -15:15 MŰHELY 2
• Haladó csoport részére – Alkotás talajjal - képzőművészet a kertben
(Mátyás Izolda, Iskolakertekért Alapítvány)
• Kezdő csoport részére - Bevezetés az iskolakertek világába
(Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány)
15:15 – 15:30 Zárszó, beszélgetés

__________________________________
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