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1. Az OFI ökoiskola híre
A 2017-es ökoiskola pályázat az OFI jogutódlással való megszűnését követően valószínű, hogy az
Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kerül kiírásra, mihelyt ezt az EMMI és az
FM megerősíti.
Tervezett időpont: kb. 2017. március

2. Tisza-vetélkedő
Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és a SzeReTeD Labora 2016/2017-es tanévben – a
verseny korábbi hagyományait folytatva – meghirdeti a Tisza-vetélkedőt 1-8. évfolyamos tanulókból szerveződő 4
fős csapatok számára két kategóriában.
Korcsoportok:
A kategória: alsó tagozat (2 fő legfeljebb 2. évfolyamos, és 2 fő legfeljebb 4. évfolyamos)
F kategória: felső tagozat (2 fő legfeljebb 6. évfolyamos, és 2 fő legfeljebb 8. évfolyamos)
A verseny témája és jellege:
A Tisza folyóval, annak élővilágával és a vízzel kapcsolatos ismeretek. A feladatok kutakodásra,
alkotásra, kísérletezésre buzdítják a jelentkezőket.
Nevezés:
A kétfordulós versenyre a csapat adatainak megadásával lehet jelentkezni, egy e-mail címmel történő egyszerű
regisztrációt követően. Ezt a Tisza-vetélkedő weboldalán lehet megtenni, amely az SZTE Gyakorló Gimnázium és
Általános Iskola internetes oldalán a Tisza-vetélkedő menüpont alatt található (http://www.gyakg.u-szeged.hu).
Nevezési díj nincs.

I. forduló:
A verseny weboldalán találhatóak a két korcsoport feladatsorai, melyek 3 részből állnak. Az első rész egy
10 kérdésből álló teszt, a második rész 2 kisebb gyűjtőmunkát igénylő feladat, a harmadik rész pedig egy ott leírt
alkotómunka eredményéről készült fotó feltöltése. Az első forduló megoldásainak beküldési határideje 2017.
február 2. 24.00. A beküldött megoldások értékelését követően 2017. február 10-ig elektronikus levélben
értesítjük a II. fordulóba bejutó csapatokat, illetve a verseny weboldalán is felsoroljuk a továbbjutó csapatokat
(korcsoportonként legfeljebb 6 csapat).
II. forduló:
Időpontja 2017. február 24. péntek 10.30-15.00, helyszíne az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános
Iskola (6722 Szeged, Szentháromság u. 2.). Itt elméleti feladatok mellett egyszerű kísérleti/mérési feladatokat
is meg kell oldaniuk a résztvevőknek. A végső sorrend a második fordulóban nyújtott teljesítmény
alapján kerül megállapításra. A verseny eredményhirdetéssel zárul, ahol a résztvevők jutalomban részesülnek.
A verseny szervezésében közreműködnek:
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület, Szent-Györgyi Albert Agóra, Szegedi Vadaspark, Szegedi Vízmű Zrt, SZTE Füvészkert,
SZTE Környezet-biológiai és Környezeti Nevelés Tanszék
Szeretettel várja a csapatok jelentkezését a Tisza-vetélkedő szervezőbizottsága! További információ
a tiszavetelkedo@szereted.hu címen, vagy a 62/342-342 telefonszámon kérhető.

3. Öko-völgy Alapítvány ajánlása
Beszélgetések az önellátásról című sorozat, 2. kötet (Öko-völgy Alapítvány)
http://okovolgy.hu/beszelgetesek-az-onellatasrol-2-mar-megrendelheto/
Hogyan készítsünk házilag natúr kozmetikumokat? Hogyan kell kemencét építeni és kenyeret
sütni? Milyen módon készíthetünk tejtermékeket, sajtokat? Hogyan lehet előállítani a villamos áramot családi
léptékben? Milyen módszerrel őrizhetjük meg az egészségünket, és milyen módon kezelhetők a betegségek az
önellátás körülményei között? Hogyan kezdjünk neki a méhészkedésnek, hogyan juthatunk saját mézhez?
15 fejezet, 360 oldal, 117 fénykép és magyarázó rajz, 83 keretes rész és több száz recept.
Főbb témakörök:
Egészségmegőrzés, táplálkozás, életmód
Gyógyászat, gyógyítás természetes anyagokkal
Natúr kozmetikumok és háziszerek készítése
Méhészkedés
Tejfeldolgozás, a legkülönbözőbb tejtermékek előállítása, sajtkészítés
Ökrök betanítása és ökrös munka
Építészet – vályogtechnológiák
Kemence építése és kenyérsütés
Energetika – áramtermelés, meleg víz előállítás
Teljes családi gazdaság tervezése, felépítése, működése

Németh Péter
pmd@krisna.hu
www.okovolgy.hu
4. Stockholmi Víz Díj - pályázati felhívás
Nevezés: angol nyelvű, egyoldalas kivonattal, egyénileg vagy egy legfeljebb háromfős csapattal
az www.ifivizdij.hu honlapon keresztül. Kreatív, érdeklődő diákok jelentkezését várják!
Nevezési határidő: 2017. február 5.
Napjainkban sokat hallottunk a vízzel kapcsolatos kihívásokról: szélsőséges vízjárás, szárazság árvizek,
ivóvízhiány, szennyezések, és még sorolhatnánk. Minden vízzel kapcsolatos tudásra, újításra, kreativitásra egyre
nagyobb szükség van. Szakmáktól függetlenül. A Stockholmi Ifjúsági Víz Díj ennek segítését tűzte célul. Segítsünk
diákjaiknak, hogy kipróbálhassák magukat! Pályázhatnak környezetvédelmi, tudományos, társadalmi,
vagy műszaki jellegű helyi, regionális, országos, vagy globális problémákkal és megoldásukkal. A pályaművek
foglalkozhatnak vízminőségi kérdéssel, vízkészlet gazdálkodással, vízvédelemmel, de akár a víz társadalmi
vonatkozásainak bemutatásával is.
A hazai győztes Stockholmban mutatja be pályaművét az évente megrendezett stockholmi Víz Világhét keretében
lezajló nemzetközi megmérettetésen. A nemzetközi győztes a Stockholm Junior Water Prize-on kívül, melyet a
verseny védnöke, Viktória svéd koronahercegnő ad át, 15.000 dollárt is kap.
Magyarország 2013. óta vesz részt a versenyben és az eddigi győztesek a miskolci Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium, a tatai Eötvös József Gimnázium, a budapesti Városmajori Gimnázium és kecskeméti Kada Elek
szakközépiskola tanulói, bár nem kapták meg a díjat, szép sikert arattak a nemzetközi mezőnyben.
Bővebb információ: www.ifivizdij.hu
Az elmúlt négy évi verseny összefoglalója is megtalálható a Letölthető menüpontban. A teljes, húszoldalas
pályamű kidolgozására a bíráló bizottság által kiválasztottak kapnak felkérést. Nekik április 9-ig kell
benyújtani munkájukat. A hazai döntőre, melyre május 20-án kerül sor Budapesten, ugyancsak a zsűri döntése
alapján, a legjobbak kapnak meghívást. A győztes csapat képviseli Magyarországot a nemzetközi döntőben,
augusztus utolsó hetében, a stockholmi Víz Világhéten. Költségeit a szervezők fizetik.
A nyertes csapat, iskoláján keresztül pénzjutalomban is részesül munkája további fejlesztésének támogatására.
5. Állat-asszisztált terápia, a felelős állattartás elmélete és gyakorlata
Elkészült az Állatvédőrség oktatási weboldala, amit regisztráció után a pedagógusok máris használhatnak.
oktatas.orszagosallatvedorseg.hu
Schreiter Katalin
Országos Állatvédőrség Alapítvány
+36 70 415 0106

6. Natúrpark vetélkedő
Magyarország első bejegyzett natúrparkja a Vértesi Natúrpark.
A Gerecse Natúrpark, mint "szomszédvár" csatlakozik a meghirdetett 3 fordulós online vetélkedőhöz, amelynek
témája ugyan főként a Vértesi Natúrpark, de ennek keretében valamennyi hazai natúrpark ismerete is sokat számít.
A részletes felhívás az alábbi linken olvasható:
http://www.provertes.hu/index.php/oktatas/naturparki-vetelkedo-2017/590-felhivas
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési 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

7. Fecskefelmérés
http://volgy-hid.blogspot.hu/2017/01/pedagogusok-figyelmebe-orszagos.html
8. Erdei iskola helyszín az otthonunk – pályázat
Az erdei iskolát, többen gondolják így, csak erdőben lehet megvalósítani. Ti, akik voltatok erdei iskolában,
tudjátok, hogy ez nincs így. Erdei iskolát majdnem minden település közelében lehet szervezni. Képzeljétek el,
hogy egy távolabbi iskola diákjai hozzátok szervezik az erdei iskolájukat.
Keressetek lakóhelyetek közelében erdei iskola helyszíneket, erdei iskolában feldolgozható értékeket, melyek
felfedezésében szívesen segítenétek nekik.
Ezek az értékek lehetnek:





élő és élettelen természeti értékek;
építmények (népi épület, ipari műemlék, műtárgy stb.);
néprajzi elemek (magyar és nemzetiségi népdal, néptánc, népmese, népi játékok, tájszavak, viselet,
szokások, ételek, mesterségek stb.);
bármi egyéb, ami gyerekek számára érdekes (sportolási lehetőség, múzeum stb.).

Mit várunk?
Készítsétek el a lakóhelyetekre látogatók részére egy erdei iskolai nap programját! Küldjétek be:



a nap során tervezett programok leírását,
és a hozzájuk készített segédanyagokat (falukutatási kérdőív, kincskereső térkép, stb.).



A helyi jellegzetességekről képanyagot, leírást is mellékeljetek, hogy mi is megismerhessük azokat.

Beküldési cím postán: 7635 Pécs, Cserfa u. 1.
digitálisan erdeiiskola@erdiskegy.hu, erdiskegy@gmail.com
Beküldési határidő: 2017. február 20.
Díjazás több kategóriában (életkor szerint).
Bővebb információ: erdeiiskola@.erdiskegy.hu, 20/2222-874

9. „Erdei iskoláról erdei iskolában” - saját élmény alapú, 60 órás akkreditált továbbképzés
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: 2017. április 10. és április 15. között
Szervezési forma: egyhetes bentlakásos képzés teljes ellátással
Szükséges felszerelések: jegyzetfüzet, golyóstoll
Részvételi díj: 85 000 Ft, melyhez az Erdei Iskola Egyesület saját tagjainak, vagy intézmény tagsággal
rendelkező partnereinek 15% támogatással hozzájárul.
2017. február 15-ig jelentkezőknek 5 000 Ft kedvezményt biztosítunk a teljes költségből!
A részvételi díj tartalmazza az egyhetes szállást, teljes ellátással és a terepi munkához, feladatokhoz szükséges
anyag-, illetve eszközigényt.

Jelentkezési határidő: 2017. február 28.
Jelentkezési lap és további információ: Vajtáné Boros Éva, e-mail: eva.boros@freemail.hu, telefon: 20/2222-874
Képzők képzése: Fenti képzésünket ajánljuk azoknak a gyakorlott erdei iskolázó kollégáinknak is, akik szívesen
bekapcsolódnának regionális képzéseinkbe képző pedagógusként.

10. Lehoczky János Díj
Az Erdei Iskola Egyesület (EIE) az Erdei Iskola Program támogatásával 2005-ben megalapította a Lehoczky János
Díjat. A Díjat az erdei iskola mozgalom területén tevékenykedő, az erdei iskola mozgalom szereplői által elismert
személy kapja, aki munkásságával sokat tett és tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának
és magatartásának kialakulásához, hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak megőrzéséhez, fejlődéséhez,
népszerűsítéséhez, és tapasztalatát, tudását megosztja, átadja embertársainak, ezáltal biztosítva a folytonosságot.
A Díj célja emléket állítani a fiatalon elhunyt, ám gazdag munkásságot maga után hagyó környezeti nevelőnek,
pedagógusnak, és díjazni a Lehoczky János emlékéhez méltó munkásságot folytató erdei iskolázókat, környezeti
nevelőket. A díjazott a Díj által erkölcsi megbecsülésben részesül.
A Díjra az a személy jelölhető a mellékelt jelelőlapon, aki etikailag feddhetetlen, szakmai munkáját az
ifjúsági korosztály számára pozitív példát mutatva végzi, és eleget tesz az alábbi szempontok valamelyikének:
1. Munkásságával sokat tesz az erdei iskola mozgalom kiterjesztéséért. Publikációkkal, előadásokkal,
továbbképzésekkel segíti népszerűsítését, minőségi fejlesztését.
2. Munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának
és magatartásának kialakulásához, a fenntartható fejlődést népszerűsíti. Hozzájárul az erdei iskolázás
hagyományainak megerősítéséhez.
A jelölések beérkezési határideje 2017. február 27. éjfél. A jelöléseket a mellékelt jelölőlapon lehet benyújtani az
alábbi E-mail címre: erdiskegy@gmail.com vagy erdeiiskola@erdiskegy.hu , a beérkezett jelölésekről
visszaigazolást küldünk.

11. „Az idén így erdei iskoláz(t)unk!” c. pályázat
Az Erdei Iskola Egyesület pályázatot hirdet erdei iskolázó csoportoknak.
A pályázat célja: hogy a pályázó közösségek bemutassák erdei iskola tevékenységüket, a kiválasztott helyszínt.
A pályázathoz beküldendő:
1. A tanév során megvalósított, vagy tervezett erdei iskola/erdei óvoda program tematikája, tanmenete.
2. Az erdei iskola/erdei óvoda helyszínének bemutatása: miért ajánlanád más csoportoknak is?
3. A gyerekek elkészült munkái: napló, élménybeszámoló, képek, versek, nesz - térképek, stb.

Ha még csak tervezés alatt áll a program, az előkészítő foglalkozások produktumai, a tervezett segédanyagok
(pl. kincskereső térkép, feladatleírások, stb.)
Beküldési cím postán: 7635 Pécs, Cserfa u. 1.
digitálisan erdeiiskola@erdiskegy.hu,
erdiskegy@gmail.com
Beküldési határidő: 2017. február 20.
Díjazás: A legjobb pályamunkát beküldő csoportokat vendégül látjuk Budapesten egy egész napos programon is. A
csoport vezetője pedig vendégünk a májusi 3 napos módszertani tréningünkön vagy 50% kedvezménnyel vehet rész
60 órás, akkreditál képzésünkön. Mindkét programon teljes ellátást biztosítunk. Helyszín: a Vértesben.
Bővebb információ: erdeiiskola@.erdiskegy.hu, 20/2222-874
_________________________
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
a saly.erika@ofi.hu címre.
Impresszum
Magyarországi Ökoiskolák Hálózata
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
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Ön hírlevelünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni, onnan leiratkozni
ahttp://regi.ofi.hu/okoiskola/hirlevel oldalon tud.
Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3716 példányban.
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