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1. Ökoiskola Címátadó 2017
A 2017-es Ökoiskola Cím pályázaton, a tavaszi és őszi fordulóban összesen 45 iskola nyújtott be sikeres pályázatot.
Ezek közül 29 iskola első pályázó volt, a többiek a Cím megújítására vagy az Örökös Ökoiskola Cím elnyerésére
pályáztak.
http://ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban nov. 17-én megtartott ünnepélyes oklevél átadó rendezvényen Sipos
Imre, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Botka-Kovács Judit, a
Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője és Lebanov József, az EMMI főosztályvezetője urat mondott
köszöntő beszédet.
A rendezvény szakmai részében az oklevelek átadása után először Dr. Dúll Andrea környezetpszichológus, egyetemi
tanár tartott előadást „Az iskola, mint szociofizikai tér” címmel. Utána Dr. Varga Attila, az EKE OFI megbízott
igazgatója tartott előadást „A környezeti neveléstől a fenntartható fejlődési célokig – az ökoiskolák szerepe a
fenntartható társadalmak kialakításában” címmel.
A kiállítótérben hat szakmai szervezet képviselői mutatták be fenntarthatóságra nevelést, globális nevelést segítő
anyagaikat, játékaikat, kiadványaikat. Köszönjük az Artemisszió Alapítvány, a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület, az Iskolakertekért Alapítvány, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, az OPKM aktív segítségét, részvételét. Külön köszönjük az Országos Erdészeti Egyesülettől kapott
posztereket, az Erdőgazda társasjátékot, az EMMI által összeállított könyvcsomagokat, amikkel a díjazottakat
jutalmaztuk.
http://ofi.hu/hir/atadtak-2017-es-okoiskola-cimeket

2. Fenntarthatóságra nevelés - 7/2017 (FN 7/2017)
MEGJELENT DOKUMENTUM!

Az UNESCO, mint az ENSZ oktatással foglalkozó része, felhatalmazást kapott arra, hogy koordinálja és vezesse a
2030-as globális oktatási keretrendszert, részeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénység felszámolására
irányul a 17 fenntartható fejlődési célon (FFC, angolul: SDG) keresztül. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézete elkészítette az UNESCO: Fenntartható fejlődési célok oktatása - Tanulási célok (2017) című
kiadványának fordítását. Az eredeti angol nyelvű változat itt
elérhető: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf . A kiadvány elsősorban az oktatásban dolgozók

számára készült útmutató. Mind a 17 FFC-hoz meghatározza a részletes tanulási célokat (16 évesnél idősebb életkorra,
fiatal felnőttkorra fókuszálva), valamint témaköröket és tanulási tevékenységeket ajánl.
A dokumentum innen letölthető: http://ofi.hu/node/181079, nyomtatásban nem jelentetjük meg. Szabadon nyomtatható
– kérjük, gondoljanak a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatják! Az Ökoiskola Hírlevél olvasóinak véleményét az
UNESCO új összegzéséről különleges kíváncsisággal várjuk az okoiskola@ofi.hu mailcímen is.

3. TanTrend – Oktatási portál

Tanulási, oktatási, nevelési sikertörténeteket – környezeti neveléshez kapcsolódóan is - keres a tantrend.hu oktatási
portál.

Ha valamelyik diákja legyőzte tanulási nehézségeit, vagy iskolájuk valamelyik osztálya különleges eredményt ért el,
vagy Önnek van tanulságos története, jó gyakorlata – kérjük, küldje el a történetét a tantrend@ofi.hu email címre!

A leghasznosabb és legérdekesebb történeteket közzétesszük a tantrend.hu-n!

4. Mintaprojekt tervező pályázat pedagógusoknak
- a pályázatot elsősorban ökoiskolában dolgozó pedagógusoknak ajánljuk

A pályázat a 2018. évi Fenntarthatósági Témahét (2018. április 23-27.) keretén belül kerül meghirdetése, lebonyolítója
a PontVelem Nonprofit Kft. A 2018. évi Fenntarthatósági Témahéten a pedagógusok a tematikus óratervek mellett
mintaprojekteket is használhatnak az iskolai szakmai program megvalósításához. A pályázat keretében a fenntarthatóság
pedagógiájában jártas pedagógusoktól olyan mintaprojektek kidolgozását várjuk, amelyeket mintaként hasznosíthatnak
a Témahéten résztvevő pedagógusok további fenntarthatósági projektek megvalósításához. A pályamunkákat 2017.
december 15-ig lehet leadni, a legjobb pályamunkák díjazásban részesülnek és kikerülnek a honlapra.

A mintaprojekt követelményei


A mintaprojekt témája illeszkedjen a 2018. évi Fenntarthatósági Témahét témáihoz, melyek a
természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem.


A mintaprojekt a 3 korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) valamelyikéhez készüljön.


A mintaprojekt kimenete egy olyan konkrét produktum legyen, amely bemutatja a megvalósítás teljes
folyamatát, az ötlet megszületésétől, a részletes ütemterven át az értékelésig.

A mintaprojekt célja, hogy segítséget nyújtson a Témahét megvalósításában résztvevő
pedagógusoknak a saját iskolájukban megvalósítható fenntarthatósági projektek kidolgozásában.


A mintaprojektet úgy kell kidolgozni, hogy annak megvalósításában a tanulók aktív részesek
legyenek, és a mintaprojekt minden lépése bármely iskolatípusban megvalósítható legyen.

A mintaprojektet 5-10 oldalas word dokumentumban kell beküldeni a temahet@pontvelem.hu email címre a mellékelt projektsablon alapján.

Pályázati feltételek


A pályázatra kizárólag olyan pedagógusok jelentkezhetnek, akiknek iskolája regisztrált a 2018. évi
Fenntarthatósági Témahétre.


Egy pedagógus csak egy pályázatot adhat be.


A pályázatra jelentkezni a melléklet adatlap és projektsablon kitöltésével lehet. Ezek kitöltött
példányait kérjük a temahet@pontvelem.hu címre elektronikusan, word formátumban beküldeni.


Beküldési határidő: 2017. december 15. péntek 15.00.

A részletes kiírás, az adatlap és a projektsablon innen tölthető le: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok

Díjazás



A legjobb pályaműveket 30-50 ezer forintos díjazásban részesítjük.


A szakmai zsűri által a 2018. Fenntarthatósági Témahétre mintaként kiválasztott projektek
publikálásra kerülnek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon.

Kapcsolat

A 2018. évi Fenntarthatósági Témahétről a következő helyeken tájékozódhat:



Fenntarthatósági Témahét honlapja: www.fenntarthatosagi.temahet.hu



Fenntarthatósági Témahét facebook oldala: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/



Iskolai regisztráció: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio

A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet felvilágosítást: temahet@pontvelem.hu.

5. Hiedelmeink c. könyv – Az emberi gondolatok építőkövei
Csányi Vilmos és Tóth Balázs most megjelent könyvét (Libri Könyvkiadó, 2017) ajánljuk mindenki figyelmébe.
A hiedelmek egész életünket behálózzák: hiszünk ideológiákban, hiszünk Istenben, szellemekben, angyalokban,
ördögökben. Vannak egyszerű hiedelmek, mint például mely gyógymódok hatásosak, s vannak rendkívül összetettek
is, pl. mi az élet értelme.
„Csányi Vilmos és szerzőtársa, Tóth Balázs hiedelmeink keletkezését és működését mutatják be. Bebizonyítják, hogy
hiedelmeink által ismerjük meg és formáljuk saját képünkre a világot, és hogy még a valóság olyan alappillérei is
hiedelmek, mint hogy mit jelent az én. A biológia, a pszichológia és a kultúra egyéb területeiről vett szemléletes
példák segítenek megérteni, hogy a hiedelmek megalkotására való képesség az egyik legfontosabb emberi
adottságunk.”

6. Légy Te is Nulla Hulladékos!
A nulla hulladék nem csupán szemlélet, hanem életmód is egyben. A "kihívás" célja az, hogy minél többen ismerjék
fel lehetőségeiket a hulladékcsökkentés terén, és merjenek lépést tenni ennek érdekében. A Humusz több eszközzel is
segít ennek érdekében: kvízzel, tippekkel, találkozókkal, adatbázisokkal.
Egy Humusz által készített kvízzel fel lehet mérni, hogyan állunk a hulladékcsökkentés
terén. http://humusz.hu/nullahulladek-kviz
Ha a jövő évre Nulla Hulladékos Fogadalmat tesz valaki, és ezt megosztja, akkor 5000 Ft értékű utalványt nyerhet,
amit a www.hulladekmentes.hu webáruházban tud eszközökre vagy tanfolyamra felhasználni.
Nulla Hulladékos workshop és tapasztalatcsere dec. 6-án, 18 órától (Humusz Ház)
A hulladékcsökkentés elméletben jól hangzik, de hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? A Humusz 10
pontban foglalta össze azokat a jó gyakorlatokat, amikkel a legkönnyebben lehet a hulladékot megelőzni és
környezetbarát módon kezelni. Ezeket kívánják közelebbről bemutatni, ill. egyéb praktikákat megosztani egy
workshop keretében, ahol további cél, hogy kialakuljon egy olyan közösség, ahol nulla hulladékos jó gyakorlatokat
lehet megosztani egymással.
További információk: http://humusz.hu/esemenyek/nulla-hulladek-workshop/24018
________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban küldjék! Köszönjük.

