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1. Az OFI ökoiskola híre

A 2017-es Ökoiskola és Örökös Ökoiskola pályázat kiírásra került:
http://ofi.hu/hir/ujra-palyazhato-az-okoiskola-cim
A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetőek az alábbi linkekről:



http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/okoiskola_cim_palyazati_felhivas_2017.pdf
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/okoiskola_palyazati_adatlap_2017.xls

Beadási határidő: 2017. május 22. éjfél
Változások!





Egyetlen pályázat beadási határidő van az idei évben.
A megpályázott Címek – az előző évektől eltérően - nem naptári évre fognak szólni, hanem tanévre.
A 2017-es évben nyertes pályázatot beadó intézmények a 2017/18-as tanévtől 3 tanéven át lesznek
jogosultak az elnyert Cím viselésére.
Azoknak az intézményeknek, amelyeknek 2017. dec. 31-ig érvényes az Ökoiskola címük, 2018 tavaszán
kell ismét pályázniuk (ez esetben a 2017/2018-as tanév második félévére is érvényesnek tekintjük legutóbb
elnyert Címüket).

Figyelem!




Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, az arra történő írásbeli felszólítás átvételét
követő öt munkanapon belül van lehetőség!
A pályázatot ajánlott küldeményként (lehetőleg tértivevényesen), postai úton kell eljuttatni az alábbi
címre: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ökoiskola Cím” pályázat 2017. illetve „Örökös Ökoiskola Cím” pályázat
2017.

2. Regionális ökoiskola találkozó Cegléden
Ideje: 2017. április 28. (péntek)
Érkezés, regisztráció: 8:30-tól
A program kezdete: 9:00
Helyszín: Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16.

Programterv:
Köszöntők (9:00-9:15)




Takáts László Cegléd város polgármestere
Dr. habil Kaposi József PhD (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, főtanácsadó)
Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola igazgatója

Előadások, bemutatkozók (9:30-12:00)





Dr. Varga Attila – Ökoiskolák szerepe a fenntarthatóságra nevelésben (9:30-tól)
Dr. Surányi Dezső – FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS? (Esélyek és kétségek a mezőgazdaságban) (10:00tól)
Dr. Vásárhelyi Tamás - Vegyük kézbe a lábnyomunkat (10:30-tól)
Ökoiskolák jó gyakorlatainak bemutatása (11:00-tól)

Jelentkezési határidő: ápr. 21. (péntek) 14 óra
Jelentkezés módja: Elektronikus levélben (falusir@tjszki.hu) az intézmény nevével, címével, az intézményt
képviselő kollégák nevével (max. 2 fő/intézmény), valamint az ökoiskola jó gyakorlat és/vagy bemutatkozó rövid
összefoglalásával. A jelentkezés sorrendjében, igény szerint az első 5 iskola rövid, max. 10 perces bemutatkozására
is lehetőség lesz (iskola/ppt).
EBÉDSZÜNET (12.00–12.30)
Műhelymunka forgószínpadszerűen (12:30-15:00)





Saly Erika: Ökoiskola nevelési-oktatási program bemutatása (helyszín: KÖNYVTÁR)
A helyi termelői közösségek és civil szervezetek arculatával összekapcsolódó közös tanulói projekt
lehetőségei (közösségi szolgálati lehetőségek) (helyszín: ZSIBONGÓ)
Helyi sajátosságok kihasználásának lehetősége (növényültetés komposztföldbe) (helyszín:
ISKOLAUDVAR)
FIRELIFE projekt bemutatása ("Erdőtűz-megelőzési és képzési program Magyarországon", NÉBIH)

3. „Ki a tanteremből” nap 2017. június 9-én

A hosszú tél után viharosan megérkezett a tavasz, sőt a kora nyár, és egyre nehezebb a gyerekekkel a tanteremben
dolgozni. Ha máskor nem, most van itt az ideje megtervezni, hogyan és hol lehetne kint tölteni időt velük - akár
„csak kint lenni”, akár tanulni.
Erre emlékeztet a Ki a tanteremből nap, ami idén június 9-re esik, és amelynek a megünneplésére buzdítunk minden
tanárt, diákot és szülőt!
A Ki a tanteremből naphoz készült honlapon (www.emptyclassroomday.eu) további olvasnivalók találhatóak arról,
miért kellene több időt a szabadban tölteniük a gyerekeknek. Érdekes ötleteket találhattok a szabadtéri
foglalkozásokhoz, valamint készült egy letölthető füzet is játék- és tevékenység-leírásokkal.
Figyelem!!!
A szabadtéri tevékenységről készült max. 3 fotó az iskola és az osztály megjelölésével és a program rövid leírásával
kerüljön feltöltésre az esemény Facebook oldalára június 16-ig!
https://www.facebook.com/events/198090054027130/
A 10 legizgalmasabb programot bemutató iskolát 1-1 terepi programot segítő kiadvánnyal jutalmaz a Magyar
Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu).
Várjuk az iskolák fényképpel ellátott beszámolóit a szabadtéri tantermekből!
MKNE (mkne@mkne.hu)

4. XIX. Bókay Árpád Országos Biológiaverseny kiállítása
A XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola 19. alkalommal szervezi meg a Bókay Árpád Országos
Biológiaversenyt, amely a Nemzeti Tehetség Program által támogatott tehetséggondozó verseny.
Örökös Ökoiskolaként kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környezettudatosságra, fenntarthatóságra
nevelésére, közvetlen környezetünk élővilágának élményszerű megismerésére.
A versenyhez kapcsolódóan kiállítást szervezünk, ahol megtekinthetők az idei tanév legjobb pályamunkái,
makettjei, társasjátékai, a kísérletek, megfigyelések dokumentációi, amelyek segítségével betekintést nyerhetnek a
diákok környezettudatos gondolkodásába, az élménypedagógia módszereibe.
A kiállításra szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A kiállítás időpontja: 2017. április 28. - május 8.
Helyszín: Bókay Árpád Általános Iskola, 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 69.
Látogatási szándékukat kérjük előzetesen jelezni a 06-1- 291-48 36-os telefonszámon.

5. Szitakötő oktatási program pályázati felhívása
Pályázati lehetőség oktatási intézményeknek a 2017/18-as tanévre
Az alábbi adatlap kitöltésével hazai és határon túli magyar tannyelvű oktatási intézmények pályázhatnak ingyenes
részvételre a Szitakötő integrált ökológiai oktatási programban a 2017/2018-as tanévben.
Az oktatási programról itt olvashat részletesebben:
http://ligetmuhely.com/oktatasi-program/
A pályázati adatlapot elektronikusan kell kitölteni és a Word dokumentumot visszaküldeni az info@szitakoto.com
e-mail címre.
Kérjük, győződjenek meg róla, hogy a beküldést követő 72 órán belül megkapták a pályázat beérkezését nyugtázó
e-mailt.
Letölthető adatlap elérhető itt:
http://ligetmuhely.com/liget/szitakoto-palyazat-iskolak-reszere/
Beküldési határidő: 2017. május 12.
További információ:
Horgas Judit programvezető
info@szitakoto.com
+36.20.322.68.69

6. Vermes Lajos KRESZ-teszt (versenyfelhívás)
A KRESZ szabályok felületes ismerete és rossz alkalmazása VESZÉLYFORRÁS!
A Széles Mosoly Alapítvány célja, hogy preventív gondolkodásmódra nevelje a gyerekeket az egészségük és
életük hosszan tartó biztonsága érdekében.
Ezen programok érdekében Alapítványunk tankötelezettségen kívüli KRESZ teszt vetélkedők szervezésével szeretné
elősegíteni az általános iskolai tanulók kerékpározáshoz és a gyalogos közlekedéshez kapcsolódó KRESZ előírások
hatékony megismerését és alkalmazását (közlekedési morál, biztonság), a közlekedési balesetek számának (okozott,
szenvedett) csökkentését (együttélési kultúra), az elsősegélynyújtást (életminőség, egészség), a műszaki ismeretek
elsajátítását (felszereltség, karbantartás), a környezetbarát közlekedési szokások, köztük a biciklizés előnyeinek
megismertetését, a CO2 kibocsátás csökkentésében való szerepét, az egészséges levegőhöz való emberi jog
ismeretét (környezeti, ökológia, egészségnevelési), az egyéni- és csoportos életbiztosítás feltételeinek elfogadását, a
balesetet szenvedettek jogorvoslatainak lehetőségeit.

Akik nyerni szeretnének - tanáraiktól, szüleiktől megkapják a kellő segítséget. A versenyben résztvevők
valamennyien nyertesekké válnak!
A 2017. április 17. - 2017. július 15. között háromfordulós versenyt rendezünk a 4-8. évfolyamos
tanulók számára. A versenyre a www.szma.hu/versenyek oldalon lehet jelentkezni. A tanulók versenyen való
részvételének feltétele a regisztráció és a részvételi (támogatási) díj: 2.000.- Ft.
I. forduló időtartama 2017. április17. 24.00 órától - 2017. május 6. 24.00-ig
II. forduló időtartama: 2017. május 8. 24.00 órától - 2017. május 27. 24.00-ig
III. forduló. A DÖNTŐ: Budapesten, 2017.július hónapban, hétvégi napon(kon) kerül lebonyolításra.
Meghívottak emléklapot és ajándékkönyvet kapnak, a készülő fényképek felkerülnek a honlapra. A
döntőben 30 kérdésből álló tesztlapot a tanulók, 40 perc időtartam alatt önállóan töltik ki. Az értékelés ideje alatt
az előadó ismerteti a kérdésekre adandó helyes válaszokat. A versenyfeladatok értékelése (min. 80%) után, több
sikeres teljesítmény esetén sorsoljuk a legjobbakat.
1. helyezett - 1 db kerékpár, + alapítványi ajándékcsomag
2. helyezett - kerékpáros ruházat + alapítványi ajándékcsomag
3. helyezett - kerékpár felszerelési cikkek + alapítványi ajándékcsomag
Különdíjak. A legmagasabb pontszámot elérők közül 45 tanuló + 5 tanár, (a döntőbe jutott nagyobb létszám
esetén további 45 tanuló + 5 tanár) iskolaszüneti időpontban kettő napos hazai turisztikai programban
részesülhetnek. Az Alapítvány támogatásban részesítheti a versenybe legnagyobb létszámú tanulókat delegáló
tanárokat (5 fő) és iskolákat (5 iskola), elismerve önkéntes nevelői tevékenységüket.
(Például: az iskolát képviselő tanárral együttműködve, további egészségügyi, közlekedésbiztonsági szolgáltatásokat
nyújthatunk).
Előre is köszönjük az Iskolák és a tanárok aktív részvételét a verseny lebonyolításában.
Széles Mosoly Alapítvány
Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 231.
Koordinátor: Hornyák Lajos; Telefon:06/70-934-9070; E-mail: hornyaklajos02@digikabel.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
a saly.erika@ofi.hu címre.
Impresszum
Magyarországi Ökoiskolák Hálózata
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
tel: 1/2357249
fax: 1/2357242
email: varga.attila@ofi.hu
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 3724 példányban.
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

