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1. Az OFI ökoiskola híre
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 biztosítani.
Átvehető még a Natúrázzunk! foglalkoztatófüzet (5-8 éveseknek) és a Natúrázzunk!
rejtvényfüzet (9-15 éveseknek), legfeljebb az érintett gyereklétszám vagy
tanulólétszám mennyiségében.
Kérjük, az átvétel időpontját előzetesen egyeztessék az alábbi elérhetőségek egyikén!
Bognárné Héjja Krisztina: 0630 387 7058 vagy bognarne.krisztina@ofi.hu
Átvételi cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.,
409. szoba)
b) Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím 2016
A címátadó ünnepség időpontja: 2016. december 10. (szombat), 10:00–15:00
Helyszíne: Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Budapest, Törökvész út 48–54.)
A 2016-ban kiírt Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címpályázatra több mint 200
intézmény nyújtotta be pályázatát. Az értékelések lezárultak, az Értékelő Bizottság
megtette javaslatát az EMMI felé. Mihelyt az EMMI döntése megszületik, az iskolák
értesítést kapnak. Ennek várható időpontja: november vége.
A Címátadóra a nyertes iskolák képviselői regisztrációt követően kapnak meghívást.
Örökös Ökoiskola címre 51 intézményt terjesztettünk elő az EMMI-nek, második
Ökoiskola címre 32 iskolát, első Ökoiskola címre 119 iskolát.

2. Fenntarthatósági Témahét, 2017
Ideje: 2017. április 24-28.

Az idei Fenntarthatósági Témahét a köznevelés keretében, a tanév rendjéhez igazítva
valósul meg. A program célja a Föld napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles
körű elterjesztése iskolai keretek között.
Regisztráció
Regisztrálja már most iskolájukat a 2017. évi Fenntarthatósági Témahétre! Tovább a
regisztrációhoz!
A programra regisztráló pedagógusoknak felkészítő képzést tartunk, és részt vehetnek
a Témahét utolsó napjára szervezett szakmai konferencián.
Iskolai tanórák
A Fenntarthatósági Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílik az általuk
választott témákat interaktív módon feldolgozni, előre kidolgozott óratervek és
foglalkozások segítségével. Az idei Témahét keretében megvalósuló tematikus
tanórákra három korosztálynak eltérő témájú óraterveket ajánlunk:
1. Általános iskola alsó tagozat (7-10 évesek)
ŐRIZD MEG A FÖLDET! (természetes élőhelyek védelme)
SZERESD AZ ÁLLATOKAT! (állatvédelem)
2. Általános iskola felső tagozat (11-14 évesek)
TÁPLÁLKOZZ TUDATOSAN! (egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás)
3. Középiskola (15-18 évesek)
LÉPJ KISEBBET! (ökológiai lábnyom)
Kísérő programok
A tematikus tanórák mellett, azok témájához illeszkedően a korosztályoknak megfelelő
országos kísérő programok kerülnek megrendezésre:
- Rajzpályázat
- Vizes élőhely örökbefogadó pályázat
- Kincskereső pályázat
- Vadon élő állatok megfigyelése
- Iskolakert pályázat
- Fenntarthatósági Kupa
- Életmódkutatás
- Szelektív hulladékgyűjtési verseny
- Te magad légy a változás! - pályázat
- Tegyél a környezetedért! - pályázat
A Témahéten a szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy az iskolai programok,
tanórák részeként a fenntarthatóságért elkötelezett szakemberek (önkéntesek)
kiálljanak a gyerekek elé és a saját példájukkal, gondolataikkal erősítsék a Témahét
üzenetét.
A Témahét támogatja az iskolák helyi kezdeményezéseit is, és megjelenést biztosít a
Témahét honlapján: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
A programban résztvevő szervezetek
Kezdeményező, projektgazda: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Szervező: PontVelem Nonprofit Kft.
Együttműködő szervezetek: Oktatási Hivatal (OH), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI), Ökoiskola Hálózat, Debreceni Egyetem, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH)
Kapcsolat
Iskolai regisztráció: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
Honlap: www.fenntarthatosagi.temahet.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/
További információ: Néder Katalin oktatási vezető, PontVelem Nonprofit
Kft., neder.katalin@pontvelem.hu
3. A Consumer Classroom iskolák közötti fogyasztói verseny, 2016 - 2017
A Versenyen középiskolás tanulók (12-18 év) vehetnek részt az Európai Unió bármely
tagállamából 2016. október 10. és 2017. március 17. éjfél között (közép-európai idő
szerint).
Idei téma: Okos energiafelhasználók
A versenyfeladat
A Consumer Classroom honlap alkalmazásainak köszönhetően, európai partner
iskolákkal léphetnek kapcsolatba, hogy létrehozzanak és megosszanak interkulturális
tanulási tapasztalatokat.
A feladat három szakaszból áll:
A tanulók az Ön segítségével meg fogják határozni az energiafogyasztás szerepét a
klímaváltozás elleni harcban és a fenntarthatóbb társadalmak kialakításában.
Ezután mindkét osztály tanulói felkérést kapnak arra, hogy mutassák be és vizsgálják
meg azt, hogyan viselkednek hétköznapi energiafelhasználóként az utazásban (például
a szülők autóhasználatát), a fűtés, a hűtés, a hőszigetelés, a világítás, a vízhasználat
(fürdés, mosás, kertészkedés) terén, illetve a háztartási készülékek és elektromos
berendezések (mobiltelefonok, fülhallgatók, táblagépek, számítógépek)
energiahatékonysága stb. szempontjából.
Ha a két osztály tanulói már tisztában vannak az energialábnyomukkal, megosztják
egymással a munkájukat, és együttműködve, közösen elkészítenek egy online
energiafogyasztási eszközcsomagot tizenéveseknek. Ezt az online eszközt a
tanulóknak kell megalkotniuk, és saját aggályaikat kell megválaszolniuk, elősegítve az
energialábnyomuk megmérését és csökkentését. Páratlan lehetőség a kreativitásra!




Az online eszközcsomaggal szembeni elvárások:
o Tartalmaznia kell egy tizenéveseknek készült energiafogyasztáskalkulátort;
o Konkrét tanácsokkal és intézkedésekkel kell segítenie a tizenévesek
energialábnyomának csökkentését.
Az online eszközcsomag elvárt formátuma:

o
o

Az online eszközcsomagnak mint egésznek egy online weblapnak kell
lennie;
Ennek az online weblapnak legalább 3-at tartalmaznia kell a következő
formátumok közül:
 Rövid (legfeljebb 3 perces) videó, szerepjátékról készült felvétel
 Infografika
 Fényképes bemutató
 Animáció
 Hangfelvétel
 Online kvíz

Tanulói más országbeli tanulókkal fognak együttműködni, ezért arra bátorítjuk őket,
hogy hasonlítsák össze a kulturális sajátosságaikat, ezen kívül fordítsanak különös
figyelmet a költségmegtakarításra és a lakás biztonságára, valamint a benyújtott
munkában helyezzék el a projekt kontextusába illő eredményeiket.
Fődíj:
Egy kétnapos brüsszeli látogatás a projektcsapat számára. A résztvevők meglátogatják
az európai fővárost és különösképpen az Európai Unió főbb intézményeit. A nyertes
projektet a Consumer Classroom honlapon is bemutatjuk.
Döntőbe jutott projektek:
Egy elem kiválasztásának lehetősége, amellyel felszerelhetik az osztályt/az iskolát.
További díjak:
Egy tiszteletbeli Bizonyítvány az Európai Bizottságtól a versenyen való részvételért.
Csatlakozás: http://consclass.eu/2df4Xmu
További információk:
http://www.consumerclassroom.eu/hu/consumer-classroom-iskolÃ¡k-kÃ¶zÃ¶ttifogyasztÃ³i-versenye-2016-2017

4. Kukaügyi Ismeretek
A Humusz által összeállított Kukaügyi Ismeretek leporelló csak korlátozott számban
állt az érdeklődők rendelkezésére, gyorsan elfogyott.
A Humusz honlapján van egy aloldal, ahol a lényeges információk a témában
elérhetőek (több mint a kiadványban):
www.humusz.hu/haziegetes
A kiadvány célcsoportja elsősorban a lakosság, köztük a diákok szülei.
Pedagógusoknak ajánlott: www.komposztalj.hu oldalon található módszertani
ötlettár, ami a komposztálást segít népszerűsíteni:
http://www.humusz.hu/komposztalj/komposztos-otletek

5. Ökosodj! című képzés
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület ismételten megszervezi az Ökosodj!
Környezeti nevelés a köznevelési intézményekben c. 30 órás, akkreditált képzését
tanítók, tanárok részére. A tervezett időpontokról, a jelentkezés módjáról a képzési
felhívásban olvashatnak.
http://mkne.hu/fajlok/otthonazerdoben/index/Okosodj_kepzesfelhivas_2017_01.pdf
Kapcsolattartó: Halácsy Ágnes (halacsy.agnes@mkne.hu, 06 30 5454 033 vagy 06 20
446 7495).
6. Globális nevelés segédanyag
A SAME World oktatási készletet egy átfogó pedagógiai segédanyag, ami segít
bevinni a környezeti és társadalmi témákat az iskolába. Kik vándorolnak a világban, és
miért? Mennyi egy banán valódi ára, és hogy jut el a kávé az asztalunkig? Hogyan hat
a vízhez való hozzáférés az emberek életére a világ különböző pontjain? És hogyan
lehet mindebből téma matek, történelem vagy földrajz órán?
A háttéranyagok és iskolai feladatok három fő témához kapcsolódnak (migráció,
klímaváltozás, környezeti igazságosság) és több korosztálynak szólnak. Az oktatási
készletet elsősorban általános-, és középiskolai tanároknak, fiatalokkal foglalkozó
szakembereknek, képzőknek ajánljuk.
A pedagógiai anyaghoz való hozzáférés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a http://edu-kit.sameworld.eu/ oldalon lehet.
Fontos, hogy a tananyag fejlesztés alatt áll: várjuk visszajelzéseiket, tapasztalataikat,
amiket igyekszünk beépíteni a 2017 végére elkészülő végleges változatba!
A témában tanárképzést is szervezünk, ami online és személyes találkozók formájában
valósul meg 2017. elején.
Bővebb információ: edina.tarjan@artemisszio.hu
Artemisszió Alapítvány
1085 Budapest, Pál u. 6.
Tel: +36 1 413 6517
www.artemisszio.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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1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

