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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. „Gyalogos vándortábor-vezető” c. akkreditált pedagógus továbbképzés

A Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok
számára.
A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30
A továbbképzés megnevezése: Gyalogos vándortábor-vezető
A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése természetjáró gyalogos vándortáborok vezetésére.
A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus, aki potenciálisan kirándulásokat, túrákat, táborokat vagy
vándortáborokat szervez. A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák
pedagógusai. Intézményi természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, körök vezetői,
segítői. Ökoiskolák pedagógusai, dolgozói. A honismeretet előtérbe helyező, az egészséges életmódot preferáló
intézmények dolgozói. Cserkészvezetők. Szervezett természetjárók.
A jelentkezés feltételei:



egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)
Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?
A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
Táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Országos Erdészeti Egyesület 2017-ben induló erdei
vándortábor programjában. A képzést elvégző pedagógusoknak az erdei vándortáborban való részvételért nem kell
önrészt fizetniük, és a táborozás időtartamára bruttó 10.000 forint napidíjat kapnak.
Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
Megismerik és alkalmazzák a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és
megvalósítására.
Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.
A továbbképzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos
feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és terepi gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó
természetjáró szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a
rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a túra- és táborvezetés
releváns eszköztárát, az erdőpedagógia alapjait. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges
releváns kompetenciák.

Elméleti képzés (1 nap): A képzés a Testnevelési Egyetemen (cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.) zajlik, az alább
választható időpontokban. A preferált időpontot a jelentkezési lapon kell bejelölni. A jelentkezéseket érkezési
sorrendben fogadják a szervezők. Ha az adott napi létszámkeret (120 fő) betelt, másik időpontot ajánlanak fel a
jelentkezőnek.
Időpontok:




május 13. (szombat) 9.00-18.00
május 21. (vasárnap) 9.00-18.00
május 27. (szombat) 9.00-18.00

Gyakorlati képzés (2 nap): A képzés terepen zajlik, az alábbi időpontokban és helyszíneken. A preferált időpontot a
jelentkezési lapon kell bejelölni. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. Ha az adott
létszámkeret (30 fő) betelt, másik időpontot ajánlanak fel a jelentkezőnek. Egy-egy csoport minimum 10 fő
jelentkezése esetén indul.
Időpontok:








május 19-20. – Ugod, Huszárokelőpuszta, Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola
május 20-21. – Kóspallag, Kisinóci Turistaház
május 26-27. – Almamellék, Sasrét Vendégház
május 27-28. – Kismaros, KISMAGOS Környezeti, Nevelési és Ökoturisztikai Központ
június 19-20. – Budapest, Hármashatár-hegyi Turistaház
június 20-21. – Tar, Fenyvespusztai Erdei iskola
június 21-22. - Budapest, Hármashatár-hegyi Turistaház

A képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:










Turista etika, jogi felelősség
Környezet- és természetvédelem
Tájékozódási ismeretek
Túra- és táborszervezés
Egészségügy
A terület (útvonal) jellemzése, értékei
Erdőpedagógia
Játékok
Egészségügy

Értékelések, vizsgák: A képzés elméleti feladattal és terepi (döntően tájékozódási) vizsgával zárul. A vizsga a
módszertani ismerteket elsajátítását igazoló írásbeli feladatok elkészítéséből, illetve a gyakorlati vizsga
elvégzéséből áll.
A sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés
elvégzéséről és jogosultak az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortábor program
táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményei igénybevételére.
Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók: A szükséges dokumentumokat (kitöltött jelentkezési lap, oklevél/diploma
másolata, orvosi igazolás) el kell juttatni a Testnevelési Egyetem Felnőttképzési Csoportjához.

E-mail-en (eredeti példányok szkennelve): erdeivandor@tf.hu
Postán: Testnevelési Egyetem (TF), Felnőttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69.
Személyesen: Testnevelési Egyetem (TF), Felnőttképzési Csoport, 1123 Budapest, Alkotás u. 44., Bagolyvár
épülete, II. emelet
Minden jelentkezőt regisztrálunk és visszaigazoljuk a jelentkezését. A jelentkezési határidő lejárta után értesítést
küldünk a tanfolyam indulásáról és a további tudnivalókról.
Jelentkezési határidő: 2017. május 5.
A képzés díja kedvezményesen: 10.000 Ft/fő
Tandíj: 9.000 Ft
Szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 1.000 Ft
A képzésen való részvételt az Erdei Vándortábor program támogatja. A képzés díja tartalmazza az elméleti és
gyakorlati oktatás díját, az elméleti oktatás során ebéd, a gyakorlati oktatás során szállás (1 éjszaka turistaházi
elhelyezéssel) és étkezés (ebéd-vacsora-reggeli-ebéd) költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.
A befizetés módja: A továbbképzés költségének befizetése banki átutaláson keresztül történik az egyetem
számlájára. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni.
Számlaszám, ahová utalni kell:
MÁK (Magyar Államkincstár) 10032000-00334679-00000000
A közlemény rovatban kérem a következőket írja be:
Név, Pedagógus TK-Gyalogos vt. vezető
A tanfolyammal kapcsolatos további információ:
Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoport
Tel: 487-9286, 487-9272, 487-9247
www.tf.hu
Az Erdei Vándortábor programmal kapcsolatos további információ:
Országos Erdészeti Egyesület
Tel: 06 1 201 6293
info@erdeivandor.hu
www.erdeivandor.hu

3. Ajánlás

A fenntarthatóságra neveléshez három téma néhány bevált foglalkozását, modulját ajánljuk mindenki figyelmébe:
éghajlatváltozás, élelmezésbiztonság/éhezés, méltányos munka.
A kiadvány ugyan két éve készült, de ma is aktuális. Az 5-45 perces modulok egy része 5-99 éves korosztály
részére is alkalmas.
Letöltés:
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/eyd_rajzpalyazat_segedanyag_abcjav.pdf

4. XXVI. Erdei iskolázó szakemberek szakmai találkozója és műhelymunkája
Időpontja: 2017. május 26 – 28.
Helyszíne: Vértes Ifjúsági Tábor, Mór, Külterület | GPS koordináták: 47.393327, 18.258516. A közelben található
Magyarország legnagyobb törzskerületű szürke nyárfája.
Tervezett program:
2017. május 26. péntek



1200 – 1400 Találkozó Móron
1230 –tól Városismereti séta Móron, erdei iskolás módszerrel, önálló felfedezéssel, kiscsoportokban. (A
később érkezők is bekapcsolódhatnak folyamatosan.

Lamberg-kastély Kulturális központ lehetőségeinek megismerése, kastélylátogatás vezetéssel.




késő délután:
o az erdei iskola bemutatása (helyszín, programok),
o helyi szakemberek és népi mesterségekkel foglakozók bemutatkozása
este:
o morzsaparti, a résztvevők által hozott helyi ételekből,
o módszertani vásár – erdei iskolás játékok, módszerek bemutatása, kipróbálása,

2016. május 27. szombat








900 „Erdei iskola az otthonunk” pályázat díjazott munkáinak bemutatása
930 – Komplex fejlesztés az erdei iskolában (forgószínpados csoportmunka kipróbálása
o művészetterápia
o Bisel-program
o terepi vizsgálatok, projektek
00
13 – Ebéd
1400 – Terepi foglalkozások
o szakvezetés a Vértes természeti kincsei (A tábor környéki védett növénytani értékek bemutatása,
gombászati ismeretek Túravezető: Koszka Attila – természetvédelmi mérnök/ gombaszakértő,)
o a móri borvidék – borkóstolás (fakultatív program)
1900–vacsora – kerekasztal beszélgetés az erdei óvodázásról, erdei iskolázásról – vélemények, továbblépési
lehetőségek, ajánlások megfogalmazása – Hogyan tovább?

2016. május 28. vasárnap






830 – 900 közgyűlés, vezetőség választás
900 Kerékpár túra – bányatavak geológiai megfigyelések Túravezető: Csorvás Nikolett - geológus. Földtani
rétegződések megfigyelése, fosszíliák gyűjtése. (A részvevők száma korlátozott! Jelezze, ha szeretne részt
venni rajta!)
alternatív program: önálló munka megszervezése az erdei iskolában (biodiverzitás vizsgálatok, „Az én fám”,
„Ganajosz bolygó”, természetellenes tanösvény, stb.)
1300 ebéd – találkozó zárása

A jelentkezést a mellékelt jelentkezési lapon, legkésőbb 2017. május 10 - ig kérjük elküldeni!
Az Erdei Iskola Egyesületi tagoknak, illetve az első 10 jelentkezőnek 20% kedvezményt biztosítunk a részvételi
költségből.
Útiköltség térítést a 200 km-nél messzebbről érkezőknek a keret kimerüléséig a jelentkezés sorrendjében tudunk
fizetni. Kérjük, ez irányú igényét jelezze!
A részvételről igazolást adunk, mely nem akkreditált továbbképzésként beszámítható.
A helyi kollégákat is szeretettel várjuk, akár napi bejárással is.
Bővebb információ:
erdeiiskola@erdiskegy.hu vagy erdiskegy@gmail.com e-mail címen, illetve a 20/2222-874 telefonszámon
Erdei Iskola Egyesület

5. „Víz nélkül nincs élet!” c. rajzpályázat
Országos rajzpályázat általános és középiskolás tanulók részére
Feladat: Rajzold le és/vagy írd le, hogy milyen módon javasolnád az édesvizek védelmét, ha te lennél az ENSZ
Környezetvédelmi Biztosa!
Három kategóriában lehet nevezni:
1. kategória: 6-10 éves kor közötti: egy rajz
2. kategória: 11-14 éves kor közötti: vagy egy rajz, vagy egy fogalmazás
3. kategória 15-18 éves kor közötti: egy rajz és egy fogalmazás is együtt
A rajz kizárólag A/4-es méretű lapra készüljön, tetszőleges technika használatával. A fogalmazás legalább 5 és
legfeljebb 10 mondatból álljon. Az írásokat be lehet küldeni e-mailben is. Fel kell tüntetni a rajzon/fogalmazáson:
az alkotó nevét és az email-címét!
Beküldési határidő: 2017. május 31.
Postacím: 8699 Somogyvámos, Fő u. 38.

Email: pmd@krisna.hu
A pályaműveket szakmai zsűri fogja értékelni.
Eredményhirdetés 2017. június 10-én az www.oktatas.krisnavolgy.hu honlapon.

6. V. Teremtésvédelmi-Környezetvédelmi Verseny középiskolásoknak
Jelentkezési lap ITT!
Az első forduló feladata ITT található.
Téma: keresztyén felelősségünk a Földért és a rajta lévő élővilágért; kompetencia: természettudományos ismeretek,
bibliaismeret, etika
Kiíró: A református Ökogyülekezeti Mozgalom és az evangélikus Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport
A verseny szakmai felügyeletét, zsűrizést a fenti szervezetek látják el.
A verseny célja:
A keresztyén hit és a környezettudatos felelősségvállalás összekapcsolása a keresztyén fiatalok
gondolkodásmódjában. A környezet iránti elkötelezett gondolkodásmód és attitűd ösztönzése, a témában
kiemelkedő ismeretekkel rendelkező fiatalok támogatása. A gyülekezetek, ifjúsági csoportok, iskolák bevonása a
teremtésvédelmi munkába.
A jelentkezés és részvétel feltételei:
9-12. évfolyamon tanuló, keresztyén elköteleződésű diákok nevezhetnek, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Egyénileg vagy csoportosan (pl. iskolai vagy gyülekezeti ifjúsági csoportok, maximum 4 fős csapatokban).
Téma:
A középiskolás korosztály által jól értelmezhető bibliaismereti és etikai kérdések, különös tekintettel a teremtett
világ iránti felelősségünket tárgyaló igeszakaszokra. Az 5-12. évfolyamok során feldolgozásra kerülő
természetismereti tananyag, továbbá olyan aktuális, a földrajzhoz, biológiához, kémiához, fizikához kapcsolódó
események/összefüggések ismerete, amelyek elősegítik a környezeti folyamatok és társadalmi-gazdasági hatásaik
megértéséhez szükséges komplex látásmód kialakulását.
A nevezés módja és határideje:
1. A versenyre elektronikus úton lehet jelentkezni a www.okogyulekezet.hu oldalon ITT a nevezési adatlap
kitöltésével, 2016.december 10-től. A nevezés díjtalan.
A verseny menete:

A verseny időtartama: 2017. január 20. és szeptember 10. között
Feladatok: www.okogyulekezet.hu
Négy online fordulóból áll a verseny, nem szükséges mindet teljesíteni, a pontversenyben a rangsor a végső
összpontszám alapján dől el. Eredményhirdetés a teremtés hete nyitó istentiszteleten (szeptember utolsó vagy
október első vasárnapja.) A fődíj tanulmányút valamely hazai vagy külföldi nemzeti parkba, illetve
ökogyülekezethez (olyan református vagy evangélikus gyülekezetbe, amely elnyerte az ökogyülekezeti cím/díj
minősítést). Második-ötödik díj: látogatás egy természettudományi kutatóközpontban és értékes tárgynyeremények.
Feladattípusok:







Helyi környezetvédelmi célú akció (gyülekezethez, iskolához kapcsolódóan).
Gyülekezet, ifjúsági csoport, iskolai közösség bevonása.
Elvi és gyakorlati tervek kidolgozása arra, hogy a közösségben (gyülekezet, ifjúsági csoport stb.) milyen
teremtésvédelmi kezdeményezések indíthatók.
Olyan programterv kidolgozása, ami tágabb körben, gyülekezetekben/iskolákban megvalósítható és a
teremtésvédelmi szemléletmód kialakításában segít.
Valamely környezeti probléma összefüggéseinek feltárása, komplex látásmóddal.
Video-, fotó-, rajz-, vers stb. pályamunkák készítése.

Kapcsolat:
MRE Ökogyülekezeti Mozgalom; Szűcs Boglárka; +36-30/453-2950; info@okogyulekezet.hu
www.okogyulekezet.hu, facebook.com/okogyulekezet
JELENTKEZÉSI LAP ITT.
_________________________

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 3726 példányban.
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

