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FI ökoiskola híre

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

enntarthatósági konferencia

t: 2017. február 24. péntek
n: Tanext Akadémia és Szakképző Iskola
IX. 1195 Budapest/ Kispest, József Attila u. 74.

erencia célja az egymástól tanulás, közös gondolkodás, tapasztalatok átadása és megosztása a fenntarthatóság és a fenntarthat
giája témakörében. „A környezetvédelem a fenntartható fejlődés sarokpontja, amelyben kulcsfontosságú az oktatás. A megfe
kialakításához szükséges készségeket, értékrendet, a fenntarthatóság szemléletét mindenki az iskola keretei közt sajátíthatja
yezetvédelem, a fenntartható fejlődés sokrétű kapcsolati háló által vihető sikerre. A gazdasági szereplők, a lokális
k (önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek stb.) elhivatottá tétele elengedhetetlen.” (A Nemzetpolitikai stratégia kerete)

erencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
i vezető: Hajbáné Csuta Ildikó 06-20-9415-365, info@korisnonprofit.hu

m:
.15 Regisztráció
.30 Megnyitó, köszöntők
.45 „….ott marad mindenki lelki kincstárában, amit hallott és tanult,…” (Sajó K.)
zetalapú pedagógia és értékrend a Sajó versennyel (Hajbáné Csuta Ildikó programvezető, Természetjáró Fiatalok Szövetsége
gi tag)
0.00 "A Kárpát-medence természeti kincsei természetbarát szemmel" (Németh Imre, Magyar Természetjáró Szövetség elnök

10.45 ÖKO-BIO-GMO - a vegyszerezett élelmiszerek
élelmi anyagok megismerése, hatásuk a szervezetre: életesélyek (Prof. Dr. Bardócz Zsuzsanna, Stuttgart Békedíjas kutató)
11.30 Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban (Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár, geopolitikai elemző
nd Király Egyetem Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője)

12.20 A fenntarthatóság kulcskompetenciái: hosszú távú, globális és rendszerekben gondolkodás, örömtervezés, külpolitikai
s (Simonyi Gyula, közgazdász-ökológus, BOCS Civilizációtervezés Alapítvány elnöke)
13.00 Természet, fenntartható fejlődés - Mi közünk hozzá itt és most? (Czippán Katalin elnökhelyettes, Természetvédelmi
övetség Oktatási és Kommunikációs Bizottsága - IUCN CEC)
13.45 EBÉD
14.00 Elismerések átadása
15.00 Ismeretterjesztés és környezetkultúra fejlesztés
foglalkozások – felkészülési anyagok, módszertani bemutatók:
át-medence természeti értékei - Az Év fája
os Erdészeti Egyesület)
át-medence természeti értékei - Az Év madara
r Madártani Egyesület)
át-medence természeti értékei - Az Év rovara
r Rovartani Társaság)
át-medence természeti értékei - Az év emlőse
űvelésügyi Minisztérium /Vadonleső program)
16.00 Sajó verseny Kárpát-medencei koordinátori hálózat munkacsoport

TKEZÉS
dő: 2017. február 20.
bi adatokat jelentkezési íven az info@korisnonprofit.hu e-mail címre kérjük elküldeni (keltezéssel, aláírással, pecséttel).

VEVŐ ADATAI:

ny, szervezet neve:
ny, szervezet címe:
őség:
:

őív az ökoiskolai koordinátorok utánpótlás-neveléséről

r Marianna, ökoiskolai koordinátor vagyok, a BME GTK mentorpedagógus továbbképzésének hallgatója, felmérést készítek
lai koordinátorokkal (18 kérdés) és mentoráltakkal (14 kérdés) kapcsolatban. A kérdőív témája a fenntarthatóság pedagógiája
ezetnevelési gyakorlatok feltérképezése és az ökoiskolai vezetők utánpótlásának kérdése.

kérem az ökoiskolai koordinátorokat, hogy a kérdőívüket töltsék ki és a mentoráltak kérdőívét juttassák el az érintettekhez!
őíveket a következő linkeken érhetik el:

nátorok:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKt_EchqNkKaoCN0RMGjOLH2Uhm_8qZp6Aw8yGefQKXWOWgQ/viewform?c=

áltak:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw_WmmCQVaJnAb8pC62bTTOPvdXU0_vmNA11Td-gP7y4YNdA/viewform?c=0&

ét kérdőív kitöltésének határideje: 2017. február 20.

ukat előre is köszönöm!
r Marianna

s nevező c. konferencia

son Gábor Kör minden érdeklődőt szeretettel vár „Közös nevező” című konferenciájára, az oktatáspolitika pártfüggetlen
eit kidolgozó munkabizottság alakuló ülésére, amely a Párbeszéd Házában (Budapest VIII.ker. Horánszky u.
ül megrendezésre 2017. február 24-én.

a minden új kormány az elődjének tulajdonított oktatáspolitika megtagadásával és részleges felszámolásával kezdte működés
et hirdetett, és új alapokra kívánta helyezni az ágazat működését. Az iskolarendszer nem képes alkalmazkodni a külső feltéte
telmények ilyen gyors ütemű változásához. A menetrendszerűen bekövetkező fordulatok lehetetlenné teszik a szerves építkez
sokkal való racionális gazdálkodást, nem utolsó sorban az eredményes pedagógiai munkát. A pedagógusok és a szülők régi ó
oktatás ügyét függetlenítsék a politikai játszma mindenkori állásától. A Karátson Gábor Kör ezért szakértői munkacsoport
ását kezdeményezi, amely a konferencia tanulságai alapján kidolgozza az oktatásügyi közmegegyezés pontjait. A készülő
tal a szakmai közvéleményhez és a parlamenti pártokhoz fordulunk.

skozás munkarendje:

9 regisztráció
Plenáris ülés a konferenciateremben
István országgyűlési képviselő a „Közös nevező” kezdeményezésről
János c. egyetemi tanár 25 év oktatási reformjairól és a következményekről
amás Lajos, az oktatási jogok biztosa a közoktatás feladatáról
András ny. egyetemi docens (ELTE TÁTK) arról, hogy hogyan lehetséges egyetértés, amikor nincs
ő elnök: Réthelyi Miklós professor emeritus, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke
13.30 párhuzamos szekcióülések
gógusok helyzete (Pedro Arrupe terem)
ító: Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke, Nahalka István oktatáskutató
hozzászólók: Bajkó Judit gimnáziumi igazgató, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
sirányítás – intézményhálózat (Ricci terem)
ító: Sáska Géza oktatáskutató, tudományos főmunkatárs (ELTE TÁTK), Imre Anna és Híves Tamás oktatáskutató, tudomány
atárs (OFI)
hozzászóló: Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke
14.15 büféebéd
17h párhuzamos szekcióülések
mfejlesztés: tanterv, tankönyv, tananyag (Pedro Arrupe terem)
ító: Gloviczki Zoltán, a PPKE Tanárképző Központ vezetője, Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke
hozzászóló: Victor András főiskolai tanár (ELTE PPK)
éggondozás, felzárkóztatás (Ricci terem)
ító: Lannert Judit oktatáskutató, Vajda Zsuzsanna ny. egyetemi tanár (KGRE)
hozzászóló: Kovácsné Nagy Emese iskolaigazgató (Hejőkeresztúr)

érdeklődőt szeretettel várunk, de kizárólag előzetes bejelentkezés alapján:
ngaborkor@gmail.com

ló

essünk az ökológiai közgazdaságtanról! - Megtekinthető a Humánökológia Szakkollégium legújabb előadása az
cy.hu közreműködésével.

enntarthatatlan a klasszikus piacgazdasági elméleten alapuló instrumentális ember-természet kapcsolat? Milyen alapvető téve
á az ökológiai közgazdaságtan? Mit jelent az eredeti jólét társadalma és megvalósítható volna-e napjainkban?

György, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója a rendszerszintű változásokban látja a megoldást korunk gazdasági, társadalm
ai problémáira. A Humánökológia Szakkollégium keretében szervezett beszélgetésen egy sor olyan kérdést vet fel, amelyen
s elgondolkodnunk, ha szeretnénk megváltoztatni az általunk létrehozott, rosszul működő intézményrendszert, melynek
mi magunk is a foglyai vagyunk.

őség: http://infocracy.hu/eloadasok/beszelgessunk-az-okologiai-kozgazdasagtanrol

apszichológiai kutatás

olapszichológiával kapcsolatos kutatáshoz kérik a pedagógusok segítségét (ELTE PPK). Pedagógusok
szichológiával kapcsolatos véleményének felméréséhez szeretnének egy mérőeszközt kialakítani és felmérni az
szichológiáról és az iskolapszichológusok munkájáról alkotott véleményüket. Kérik, hogy aki tudja, a kérdőív kitöltésével seg
át. A válaszadás 10-15 percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes, az adatokat bizalmasan kezelik, az adatfeldolgozásnál a s
zabályok szerint járnak el.

őív a https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bEnTkFO3YZCzitf linken érhető el.

lok az Európai Erdőkben – 2017

zágos Erdészeti Egyesület a tavaly meghirdetett „Fedezd fel az örökséged!” országos erdőismereti vetélkedő után a "Youn
in European Forests" (YPEF) Nemzetközi Bizottsággal közösen nemzetközi tanulmányi versenyt hirdet Fiatalok az Euró
ben – 2017 címmel.

ezd fel az örökséged!” című vetélkedőben résztvevő több mint 150 csapat megmutatta, hogy a ma fiataljai számára olyan
képvisel a magyar természeti örökség, az erdők megismerése és védelme, amelyért hajlandóak ringbe szállni és próbára tenni
at.

a lehetőség a hazai után nemzetközi pályán, angol nyelven is versenybe szállni: az YPEF verseny célja, hogy a
vő középiskolás diákok megismerjék Európa és az egyes országok erdeit, az erdők természet- és környezetvédelemben betölt
t, az ehhez kapcsolódó erdészeti tevékenységeket, valamint a természeti erőforrások megőrzésnek lehetőségeit és a fenntartha
odás szükségességét saját környezetükben és európai léptékben egyaránt.

nyhez csatlakozott országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németo
lia, Románia, Szlovénia, Ukrajna, Szlovákia, Belgium, Svájc, Norvégia, Görögország, Finnország, Ciprus, Moldova.

tkezés feltételei
nyre 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, a tagok nem lehetnek fiatalabbak 15 évesnél és nem lehetnek idősebbek 19 évesnél a
017-es tanév kezdetén, azaz 2016. szeptember 1-jén.
ny nyelve angol (minden csapattag esetében feltétel a nyelvtudás). A verseny nemzeti szakaszának első fordulójában a
k magyar nyelven kerülnek megfogalmazásra, a nemzeti és nemzetközi döntő feladatai kizárólag angol nyelvűek.
kező csapatoknak regisztrációs díjat nem kell fizetni.

szülési anyag
ny felkészülési anyaga a verseny nemzetközi honlapján található meg (www.ypef.eu), valamint további anyagok érhetőek el
szakaszhoz az Országos Erdészeti Egyesület honlapján (www.oee.hu).

ny ütemezése
ny nemzeti szakasza kétfordulós. A legeredményesebben szereplő csapat jut a nemzetközi döntőbe.
eti szakasz első fordulójában az európai erdőkre vonatkozó általános és az egyes országokra vonatkozó speciális kérdések al
ellett a magyar erdőkkel kapcsolatban írandó esszé képezi a verseny feladatait. A verseny nyelve: magyar. Az első forduló
it mindenki a saját iskolájában azonos időpontban készíti el, majd a feladatokat postán küldik be a csapatok az Országos Erd
ethez. Az első forduló időpontja: 2017. április 6. csütörtök
eti szakasz döntője során az európai erdőkre vonatkozó általános és az egyes országokra vonatkozó speciális tesztkérdések
a feladatlap kérdéseit. A feladatlap mellett a döntőre, adott témában tudományos posztert kell készíteni minden csapatnak (a
témáját és paramétereit az első fordulót követően közöljük). A verseny nyelve: angol. Időpontja: 2017. május 20. Helyszíne:
ti Információs Központ (Budapest, Budakeszi út 91.)

etközi döntőbe kerülő nemzeti csapatokból sorsolással háromfős, többnemzetiségű csapatok kerülnek kialakításra. Innét kezd
csapatok versenyeznek egymással. A csapatokra háromfordulós megmérettetés vár. Az első egy teszt feladatsor megoldása a
anyagból. A második forduló a szabadban, az erdőben kerül lebonyolításra, ahol több helyszínen kell játékos feladatokat meg
oknak. A harmadik fordulóban a csapat megadott témában egy Power point prezentációt tart a többi csapatnak, amelyben fel
hető legszakszerűbb, legérdekesebben bemutatása. A prezentáció elkészítése során a házigazdák által biztosított felnőtt segíts
vehető. A versenyt a három fordulóban a legtöbb pontot gyűjtő csapat nyeri meg.

ny nyelve: angol. Tervezett időpontja és helyszíne: 2017. szeptember 27-30., Magyarország, Sopron.

ezés
E honlapjáról (www.oee.hu) letölthető excel fájl kitöltésével és a ypef@oee.hu címre való megküldésével lehet jelentkezni.
m! Egy iskola több csapata jelentkezhet egy excel fájl megküldésével, de csapatonként külön munkalapot kell kitölteni!

ezési határidő: 2017. március 15.

kezett csapatoknak további részletes információkat küldünk. Esetleges kérdéseiket az ypef@oee.hu címen fogadjuk.

os Erdészeti Egyesület
ee.hu

_________________________

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket a továbbiakban doc vagy docx formátumban küldjék! Köszönjük.
levélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu

zum

rszági Ökoiskolák Hálózata
kutató és Fejlesztő Intézet
dapest, Szobránc utca 6-8.
357249
357242
arga.attila@ofi.hu

velünk számát kapta. Az Ökoiskola hírlevél címlistájára feliratkozni, onnan leiratkozni
regi.ofi.hu/okoiskola/hirlevel oldalon tud.

z Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 3718 példányban.
dapest, Szobránc utca 6-8.

