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1. Az OFI ökoiskola híre
Kutatás a hazai oktatási újításokról
Az ökoiskolák a hazai oktatási ágazat fontos újító intézményei, ezért kérjük, hogy egy 15-30 perces kérdőív
segítségével segítsék az ELTE Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoportja oktatási ágazatban keletkező újításokról
szóló kutatását. Ennek keretében elektronikus kérdőívvel történő adatgyűjtés zajlik a magyar köznevelés,
szakképzés és felsőoktatás valamennyi oktatási feladatokat ellátó egysége körében.
Az kérdőív linkjét tartalmazó levelet a közelmúltban minden ökoiskola intézményvezetője megkapta közvetlenül a
kutatócsoporttól.
A kitöltés határideje: november 12.
Amennyiben nem kapták meg a felkérőlevelet, vagy bármilyen segítségre van szükségük a kérdőív kitöltéséhez, az
alábbi elérhetőségeken fordulhatnak segítségért.
telefon: 06-1-461-4500 / 3890-es mellék (október 24 - november 11. között (kivéve október 31. és november 1.) H:
10-12; K: 14-16; SZ: 10-12; CS: 14-16; P: 10-12)
e-mail: innova@ppk.elte.hu
A kutatásról bővebb információt talál annak honlapján: http://www.ppk.elte.hu/nevtud/fi/innova

2. Ajánló
Egy vallásos ökotudatos közösség alapjai - Bakonycsernye
Hogy tesz hitet egy evangélikus lelkész az ökotudatos gondolkodás és életmód mellett? Hogy jut el odáig mindezek
után, hogy a tettek mezejére lépjen?
Szarka István eldöntötte, hogy a Bakonycsernyei Evangélikus Gyülekezetet egy környezetet szerető, környezetét
védő, egészségtudatos és a helyi termelésben aktívan részt vevő, hagyományos életmódot felelevenítő, összetartó
közösségé átalakítja. Az alábbi előadásában 18 év munkájának eredményeit mutatja be (30 perc).
https://www.youtube.com/watch?v=kAB8104KM2g

3. Európai Hulladékcsökkentési Hét – 2016. november 19-27.
Magyarország idén is csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampányhoz, mely 2016. november 19-27.
között kerül megrendezésre idén a „Többet ésszel, mint csomagolással!” c. jelmondattal.
A kampányhoz tettekkel csatlakozni akarók jelentkezését és ötleteit 2016. november 6-ig várja a program hazai
koordinátora, az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság.
A Hétről, illetve a csatlakozás módjáról a kampány honlapján (www.hulladekcsokkentesihet.hu) található
részletesebb információ, az egyszerűbb egyéni vállalásokat pedig a www.vallalom.eu honlapon tehetik meg az
érdeklődők.
Bővebb információ: hulladekcsokkentesi.het@szelektalok.hu

4. Hello tábor és erdei iskola
A varázslatos Orfűi-tó közelében található a magyarhertelendi Hello Tábor és Erdei Iskola. A frissen felújított,
színes faházakban összesen 55 fő számára kínálunk szállás lehetőséget. A táborban igényesen kialakított közösségi
terek, erdei tanpálya, sportolási lehetőség áll a hozzánk látogató osztályok, csoportok rendelkezésére. A tábor az
erdő, a kiránduló útvonalak közvetlen szomszédságában van, így akár gyalogszerrel vagy kerékpárral is könnyen
természeti szépségekre bukkanunk. A tábor bejáratával szemben található hazánk egyik legnagyobb és
legkiépítettebb kültéri és beltéri medencékkel kialakított termálfürdője, a Magyarhertelendi Termálfürdő, mely
évszaktól függetlenül egész napos felüdülést kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Táborunk nyitva tartása
szezonális, május elejétől szeptember végéig várjuk a hozzánk látogató csoportokat.
MINŐSÍTETT ERDEI ISKOLAI PROGRAMJAINK AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEKET KÍNÁLJÁK!
Tanuljunk együtt játszva a természetben! Fantasztikus programok várnak a gyerekekre, rengeteg élménnyel
gazdagodva térhetnek majd haza táborunkból.
ERDEI MANÓK NYOMÁBAN! - 3 NAPOS ERDEI ISKOLA PROGRAM ALSÓ TAGOZATOS
TANULÓK RÉSZÉRE
Az erdei iskola során a gyerekek megismerkednek a térképolvasás alapvető fortélyaival, a hegyháti erdők
legjellemzőbb fás és lágyszárú növényeivel, az itt előforduló állatokkal, valamint kézműves foglalkozáson is részt
vesznek.
HEGYHÁTON ÁT! − 5 NAPOS ERDEI ISKOLA PROGRAM FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK
RÉSZÉRE
Az 5 nap alatt a gyerekek megtanulják az alapvető térképészeti fogalmakat, felfedezik az erdő, a tópart növény és
állatvilágát, valamint vidám kézműves foglalkozásokon vesznek részt.
TEMATIKUS PROGRAMOK SZERVEZÉSE A PEDAGÓGUS IGÉNYEINEK EGYEZTETÉSÉVEL!
Konkrét árajánlatért, kérjük, keressen fel minket elérhetőségeinken!
OSZTÁLYKIRÁNDULÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
Rengeteg kirándulási lehetőség és szabadidős program vár az ide látogató osztályokra! Fedezzék fel a Mecsek
természeti csodáit! Válogassanak a környék számtalan látnivalója közül!

Amit kínálunk: szállás, étkezés, programszervezés, kalandtúrák szervezése, csapatépítő foglalkozások, tematikus
nyári táborok.
Megfelelően felkészült szakembereink segítséget nyújtanak az iskoláknak erdei iskola programjaik,
osztálykirándulásaik, táboraik kidolgozásához, megszervezéséhez és lebonyolításához!

Várjuk jelentkezését! Figyelje akcióinkat, iratkozzon fel hírlevelünkre:
www.hellotabor.hu; https://www.facebook.com/HertelendiTabor
Hello Tábor és Erdei Iskola
7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7.
Foglalás: Hirth-Szabó Orsolya, +36 20 6168102
E-mail: info@hellotabor.hu;
Web: www.hellotabor.hu

5. Kukaügyi Ismeretek
A Humusz a házi hulladékégetés problémáira hívja fel a lakosság figyelmét, illetve alternatívákat ad. A Kukaügyi
Ismeretek leporellóban a kockázatokra hívják fel a figyelmet, és tippeket adnak a megfelelő tüzelésre és
hulladékkezelésre.
A térítésmentes kiadványokat az alábbi címen kell kérni:
Urbán Csilla
nulla hulladék programvezető
Humusz Szövetség
1111. Bp., Saru u. 11.
e-mail: csilla@humusz.hu

6. "A hulladék is érték" c. pedagógus szakmai nap a Herman Ottó Intézetben

Időpont: 2016.11.12. (szombat)
A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni 2016. november 9-ig az alábbi linken lehet:
www.hermanottointezet.hu/hulladek-is-ertek
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.:+36 1 362 8100
Fax: +36 1 362 8104
www.hoi.hu

_________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx formátumban küldjék! Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy
asaly.erika@ofi.hu címe
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