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1. Ökoiskola címpályázat, 2018.
A pályázat a pályázati felhívás szerint és a letölthető pályázati adatlap kitöltésével nyújtható be.
Itt érhetők el: http://ofi.hu/hir/okoiskola-cimpalyazat-2018
A Pályázati adatlap Intézményi adatlapját, a Szándéknyilatkozatot, a Fenntartói nyilatkozatot, valamint
a Munkavállalók és/vagy Közalkalmazotti Tanács hozzájárulását hivatalos aláírással, pecséttel ellátva, papír
alapon, a többi pályázati anyagot tartalmazó CD-vel/DVD-velközös borítékban, ajánlott küldeményként (lehetőleg
tértivevényesen), postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ökoiskola cím pályázat 2018.”, vagy „Örökös Ökoiskola cím pályázat 2018.”
A pályázat 2018. évi benyújtásának határideje:
2018. május 22. 24:00 óra (a postabélyegző kelte)
A pályázatról további információt az 1/896-6242-es telefonszámon vagy az agnes.halacsy@emmi.gov.hu e-mail címen
kérhetnek. Az EKE-OFI részéről szakmai kérdésekben segítséget a következő elérhetőségeken kaphatnak: 30/7231279, illetve saly.erika@ofi.hu vagyokopalyazat@ofi.hu.
Figyelem!
Az 2018/2019. tanévre vonatkozóan egy pályázat-beadási határidő lesz. Amennyiben ebben az évben, az utoljára
2013-ban Címet nyert iskolák a címmegújító pályázatukat nem nyújtják be jelen felhívás határidejéig, Ökoiskola
címüket elvesztik. Amennyiben benyújtják, a 2017/2018. tanév második félévére is érvényesnek tekintjük legutóbb
elnyert Címüket.

2. II. Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencia

2018. május 30 - június 1. között, Egerben kerül megrendezése a II. Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferencia,
az ENSZ élelmiszerügyi szervezetével, a FAO-val együttműködve, ahol többek között az ökoiskolák is bemutathatják
környezeti neveléssel kapcsolatos eredményeiket.
További információk, jelentkezés lap elérhetősége:
http://ieec2018.uni-eszterhazy.hu/index.php?d=1

3. „Környezeti nevelési módszerek a terepen és teremben” c. műhely
„Örökösen „meghódítjuk” a természetet, a teret, a hegyeket, a sivatagokat, a baktériumokat és a rovarokat, ahelyett
hogy megtanulnánk, hogyan lehet egy harmonikus rendszerben együttműködni velük.” (Allan Watts)

Időpont: 2018. március 10. (Beporzók napja) 9.00-15.00
Helyszín: Pécs, Szent István tér 17., Civil Közösségek Háza

A műhelymunka 6 óráról igazolást ad a 277/1997, (XII.22.) sz. 4§ (3) d) Korm. rendelet szerint a nem akkreditált
pedagógus-továbbképzési programról.

A műhelymunka közvetlen környezetünk és annak felfedezésének sokszínűségét kívánja megmutatni, kiemelve
legújabb természetvédelmi jeles napunkat, a „Beporzók napját”. Kontinensünkön kb. 250 termesztett növényt tartunk
számon, melyek kétharmada rovarbeporzású, ezért mindennapi ételünkre és életünkre hatással vannak a beporzók.

9.00-10.00 Játsszunk! – A játék szerepe a környezeti nevelésben
10.00-10.45 A virágok és a rovarok alkalmazkodása (Dr. Kisbenedek Tibor a BMTTM rovarász előadása)
10.45-11.30 A méhek jelentősége a fenntarthatóságban (Nagy István méhész előadása)
11.30- 12.00 Kávészünet, „Erdő-mező ehető növényei”- kóstoló
12.00-14.15 Forgószínpad 45 perces váltásokkal
1.) Fenntartható táplálkozás. Szabadtéri műhelymunka
2.) Bogarásszunk! Kreatív kézműves foglalkozás
3.) Más-Kép-Láss! Felfedező játék a Szent István téren
14.15-15.00 Mit viszünk haza? A program értékelése az igazolások kiosztása

Támogatóink: Pécsi Tudomány Egyetem (szakmai segítség), Zöld Út Egyesület (Erdő-mező ehető növényei –
kóstoló), Mecsekerdő Zrt (Naturalé kóstoló), Baranya Megyei Méhész Egyesület (mézkóstoló)

A programot tervezte és a foglalkozásokat vezeti: Adorján Rita, Dr. Huszár Zsuzsa, Dr. Németh Ibolya, Scheitler
Adrienn.

A műhelymunka a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás Programja támogatásával valósul
meg. Projektazonosító: PTKF/605/2017. (Fenntarthatóságra nevelünk! – a 25 éves Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításáért.)

Szervező: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Baranyai helyi csoport
Jelentkezési lap letölthető: http://mkne.hu/

4. Fedezd fel az örökséged! – 2018.
Folytatódik a 9-12. osztályos középiskolásoknak szóló erdőismereti vetélkedő.
A csapból is a klímaváltozás folyik. Azaz hogy nem folyik, mert például a Dél-afrikai Fokvárosban a tavasz folyamán
várhatóan elzárják a vízcsapokat, elfogy a víz. Az ok: a hosszan tartó szélsőséges aszály és hőség. De hogy nálunk is
érezteti már a hatását a klímaváltozás? Hogy a magyar erdőkben is megtapasztalhatóak már a szélsőséges időjárás
következményei? És hogy ezek az erdők képesek lennének lassítani a negatív folyamatokat?
Ismerjétek meg, elemezzétek ki, járjátok körbe, miként viselkedik a Ti örökségetek, a magyar erdőterület a változó
környezeti viszonyok között. A tavasz folyamán lépjetek be az erdőbe, fedezzétek fel, hogy Ti mit tehettek az
örökségetek megőrzéséért, gyarapításáért!
A „Fedezd fel az örökséged!” c. erdőismereti vetélkedő 2018. évi témájának korunk legégetőbb környezeti kérdését, a
klímaváltozás és az erdők kapcsolatát választotta az Országos Erdészeti Egyesület. Ne habozzatok, jelentkezzetek az
egy hónapos megmérettetésre, gyarapodjatok tudásban és élményekben, és nem utolsósorban nyerjetek értékes
ajándékokat a tavaszi kirándulószezon kezdetén!
Mindehhez mit kell tennetek?
1.

Alkossatok 9-12. osztályos középiskolai diákokból álló, háromfős csapatot!

2.
A csapat és a csapattagok neveivel, valamint rövid bemutatkozással és egy csapatfotóval kiegészítve
jelentkezzetek 2018. február 25-ig a fedezdfel@oee.hu e-mail címen!
3.
Március folyamán, négy héten keresztül oldjátok meg a hetente e-mailben megkapott, valamint a vetélkedő
honlapján és Facebook-oldalán is közzétett feladatokat!
4.

Készítsetek saját videót a titeket körülvevő erdőterületen, a feladatok között megadott témában!

5.

Lépjetek be az erdőbe, ismerkedjetek meg közelebbről is természeti örökségetekkel!

A díjazott csapatok az alábbi nyereményekkel gazdagabban vághatnak neki a tavaszi természetjáró szezonnak:
1. helyezett csapat: fejenként 70 ezer forint értékű Decathlon-utalvány + fejenként 1 db éves „A mi erdőnk” magazinelőfizetés
2. helyezett csapat: fejenként 50 ezer forint értékű Decathlon-utalvány + fejenként 1 db éves „A mi erdőnk” magazinelőfizetés

3. helyezett csapat: fejenként 30 ezer forint értékű Decathlon-utalvány + fejenként 1 db éves „A mi erdőnk” magazinelőfizetés
4-10. helyezett csapat: fejenként 1 db éves „A mi erdőnk” magazin-előfizetés

További információk:

vetelkedo.oee.hu
Facebook-oldal
5. Ajánlás
a) Beszélgetés Merza Péterrel, a Humusz Szövetség oktatási programvezetőjével.
http://tantrend.hu/hir/tantrend-podcast-merza-peterrel
b) A Magyar Természetvédők Szövetsége ingyenes, gyakorlati természetvédelmi programot hirdet fővárosi iskolai
csoportok, iskoláskorú baráti társaságok számára. A programon való részvétel az Iskolai Közösségi
Szolgálatban elszámolható!
Az MTVSZ várja olyan fővárosi csoportok jelentkezését, akik a kiemelt szépségű védett gyepterületeinken (Rupphegyen, Ördög-ormon, vagy Kis Sváb-hegyen), valamint a vadregényes Merzse-mocsár védett erdeiben tennének a
természet megóvásáért. A szervezők minden tudnivalót és szükséges felszerelést biztosítanak a programhoz!
https://mtvsz.hu/termeszetvedelmi_program

6. Közérthetően a klímaváltozást fékező erőfeszítésekről
A kiotói mechanizmust 2020-tól felváltó Párizsi Megállapodásról, a 280 ppm helyett 403 ppm széndioxid-tartalomról,
a kibocsátó és megkötő folyamatokról számszerű adatokat tartalmazó négyoldalas Infojegyzetet a Képviselői
Információs Szolgálat készítette.
Forrásként alkalmas tanulóknak 10. osztálytól, általános és középiskolákban tanító pedagógusoknak pedig arra, hogy
illusztrációs, számolási, becslési, összehasonlítási feladatokat fogalmazzanak meg annak alapján.
Elérhetőség: http://www.parlament.hu/documents/10181/1479843/Infojegyzet_2018_1_EU_kibocsatas_kereskedelem.
pdf/939f82f5-5efd-a135-a87b-284c97bc9ecd

7. Klímatudatos Budapest
Budapest Főváros Önkormányzata „Klímatudatos Budapest" címmel pályázatot hirdet budapesti általános iskolás
diákok részére. A pályázat célja az általános iskolás gyermekek körében az éghajlatváltozással kapcsolatos
ismeretterjesztés, az éghajlatváltozás mérséklésének és az ahhoz való alkalmazkodás fontosságára való
figyelemfelhívás.
A pályázat témája:



Jövő zöld Budapestje: milyennek képzeled el a zöld, környezetbarát módon működő nagyvárost,
Budapestet? Milyen természeti és építészeti kincsei vannak a városnak, amiket óvni kell a
klímaváltozástól? Te hogyan tennéd?




Környezetbarát közlekedés Budapesten: milyennek képzeled el a környezetbarát közlekedést
(egyéni és közösségi közlekedés egyaránt) 2030-ban Budapesten?
Környezettudatos iskolánk.

Pályázni egyénileg rajz vagy fotó készítésével, csoportosan (legfeljebb 30 fő) egy maximum A2 méretű rajz vagy
fotómontázs tabló készítésével lehet. A pályamunkák beérkezési határideje: 2018. április 16., hétfő 16 óra. A
pályaművek benyújtása postai úton vagy személyesen lehetséges a Főpolgármesteri Hivatal Projektmenedzsment
Osztályán (1052 Budapest, Városház u. 9-11., 2. em. 298. Tel: 327-1639). A fotókat
a klimaplatform@budapest.hu címre kérjük megküldeni.
További információk: http://budapest.hu/Lapok/2018/klimatudatos-budapest-palyazat-altalanos-iskolas-gyermekekreszere.aspx

8. Aktuális hírek a 2018. évi Fenntarthatósági Témahétről
A 2018. évi Fenntarthatósági Témahét az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) mint projektgazda megbízásából
a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében kerül megrendezésre 2018. április 23-27. között. A program célja a Föld
Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között.
Az iskolai online regisztráció folyamatosan, 2018. április 23-ig rendelkezésre áll a
honlapon: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio. Kérjük azokat az iskolákat, akik az elmúlt
években már regisztráltak, az idei évre is regisztráljanak!
A Témahéthez készült tematikus óravázlatok és mintaprojektek már elérhetők a
honlapról: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek, ezek alapján a pedagógusok megkezdheti az
iskolai felkészülést. A korosztályokra lebontott tematikus óravázlatok kizárólag online, letölthető formában érhetők el,
azok nyomtatása helyben, az iskolában történik. A mintaprojektek azoknak nyújtanak segítséget, akik saját maguk
szeretnék kidolgozni a 2018. évi témákhoz kapcsolódó heti projekttervüket.
A Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódóan országszerte az Oktatási Hivatallal
egyeztetett pedagógusképzéseket szervezünk 2018. február 26. és március 09. között. A pedagógusképzésekre
regisztrálni 2018. február 12. és 21. között lehet a honlapon: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/kepzesek. Egy
időpontra, helyszínre maximum 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Kérjük, figyeljék a honlapon a megadott
időpontokat, helyszíneket és ajánlják kollégáiknak is a képzéseket! A képzések 5 órásak, amelyekért igazolást adunk.
További információkért figyeljék a Fenntarthatósági Témahét honlapját: www.fenntarthatosagi.temahet.hu, valamint
facebook oldalát: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/, hogy a friss hírekről folyamatos tájékoztatást
kapjanak!
Kapcsolat: temahet@pontvelem.hu

9. Jelentkezés digitális történetmesélés képzésre
A képzésre olyan ifjúságsegítők, szociális munkások, pedagógusok és gyermekotthoni nevelők jelentkezését
várjuk, akik 11 és 30 évesek körében közösségi programok tervezésével és megvalósításával foglalkoznak és
támogatják a fiatalokat egyéni, szociális kompetenciáik fejlődésében, továbbá munkájuk hozzájárul az egyenlő
bánásmód és esélyegyenlőség előmozdításához.
Magyarországról 2 választott jelentkezőnek lehetősége nyílik egy magyarországi képzésen való részvételre, ahol
megtanulhatja a digitális történetmesélés módszerét, hogy munkája során ezzel a módszerrel is segítse a hátrányos
helyzetben élő fiatalokat önkifejezésükben és továbbtanulási, munkavállalási esélyeik növelésében.
A kiválasztott 2 főből 1 fő részt vesz egy romániai workshopon is, ahol fiatalok (18-30 év)
együttműködésével, mentorok támogatásával ismerheti meg a módszer alkalmazási lehetőségeit. Az utazás, szállás,
étkezés és a workshop egyéb költségeit az Anthropolis Egyesület finanszírozza a résztvevők számára.

A képzéseket követően a módszertan alkalmazásának elősegítésére a magyarországi képzésen résztvevő 2 fő részére
bruttó 50-50.000 Ft díjat, míg a romániai worshopon résztvevő 1 fő részére további 50.000 Ft díjat biztosítunk.
A jelentkezés feltételei
A jelentkezők vállalják, hogy 2018. április 4-8. között részt vesznek a budapesti digitális történetmesélés képzésen,
ahol további 4 ország (Olaszország, Románia, Nagy-Britannia, Benin) ifjúságsegítőivel, szociális munkásaival,
tanáraival, nevelőivel együtt sajátítják el a digitális történetmesélés alapjait és alkalmazási lehetőségeit.
A jelentkezők vállalják a módszertan hazai népszerűsítését egy félnapos rendezvényen 2018. április-május-június
folyamán.
A jelentkezők vállalják, hogy 2018. július 14-20. között részt vesznek egy romániai workshopon, ahol
Magyarországról, Romániából, Olaszországból, Nagy-Britanniából és Beninből érkező fiatalok (18-30 év) körében,
mentorok segítségével kipróbálják a digitális történetmesélés módszerének alkalmazását.
A jelentkezők vállalják a módszertan hazai népszerűsítését egy félnapos rendezvényen 2018. június-július-augusztusszeptember folyamán.
Finanszírozás
A kurzusokon való részvétel ingyenes. Az étkezést, a szállást és utazást is központilag szervezi és finanszírozza az
Anthropolis Egyesület.
Elvárások
-

Nyitottság a nemzetközi környezetben való kommunikációra és együttműködésre;

-

gyakorlat az ifjúság körében folyó segítő munkában;

-

minimum társalgási szintű angol nyelvtudás;

-

felhasználói szintű számítógépes ismeretek;

-

határozott szándék a megszerzett tudás alkalmazására a fiatalok körében.

Amit a program nyújt
-

A digitális történetmesélés módszertanának ismerete;

-

az új módszer alkalmazása a tehetséggondozás és pályaorientáció terén;

-

kreatív, nemzetközi környezet;

-

anyagi hozzájárulás.

A jelentkezés menete
A jelentkezőtől egy önéletrajzot és egy motivációs levelet várunk. A motivációs levél (min. fél, max. 1 A4-es oldal)
tartalmazza a következő kérdésekre adott válaszokat:
Milyen oktatási/nevelési tapasztalatokat gyűjtöttél a gyermekek, fiatalok körében végzett munkád során?
Milyen munkát végzel jelenleg, amely összefügg a fiatalok esélyegyenlőségének előmozdításával?
Milyen készségeid, képességeid fejlődését várod a meghirdetett programtól és milyen formában szeretnéd alkalmazni
az új tudást?

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: anthropolis.iroda@gmail.com
A jelentkezés határideje: 2018. március 3.
A jelentkezést követően az érdeklődőket az önéletrajzban megadott elérhetőségeken keresik fel az Anthropolis
Egyesület munkatársai egy személyes interjú érdekében.
Az eredményről az Egyesület 2018. március 12-ig dönt és 3 napon belül értesítést küld.
A projektről és a jelentkezésről bővebb információt a 06-70-381-5608-as telefonszámon nyújtunk.
A projektpartnerek: Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület (HU) – kordinátor, Asociatia de Tineri Din
Ardeal (RO), Global Link Lancaster Ltd (UK) Centre Régional De Recherche Et d’Education Pour Un Développement
(Benin), Melting Pro (IT).
A módszertanról az alábbi honlapokon keresztül tájékozódhat:
www.storycenter.org
www.digitalistortenetmeseles.hu
Röviden a projektről (http://anthropolis.hu/dst/)
A Fiatalok együtt egy igazságosabb világért (Yippee) az Erasmus+ társfinanszírozásával megvalósuló, a fiatalok
kapacitásépítését elősegítő projekt. A benini, brit, olasz, román és magyar civil szervezetek együttműködésére épülő
projekttevékenységek célja, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek és szervezetek, intézmények a digitális
történetmesélés módszerét megismerjék és alkalmazzák a tehetséggondozással, a pályaorientációval és a
közösségépítéssel összefüggő szolgáltatásaik fejlesztése során a fiatalok, kiemelten a hátrányos helyzetben élő fiatalok
körében.
A fiataloknak a digitális történetmesélés lehetőséget biztosít az önismeretük és önértékelésük fejlődéséhez, annak
érdekében, hogy magabiztosabban lépjenek ki a munkaerőpiacra és aktívabb szerepet vállaljanak szűkebb és tágabb
közösségükben, környezetükben az egyenlőtlenségek, igazságtalanságok visszaszorításáért.
Anthropolis Egyesület (http://anthropolis.hu/)

10. Tankönyvbemutató sorozat 2018. március 1–22. között
Az „Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyvi kínálata” című rendezvénysorozat 2018.
március 1–22. között kerül megrendezésre. Országosan 5 helyszínen 6 alkalommal várjuk a tankönyvek iránt
érdeklődő nagyközönséget.
A rendezvénysorozat célja, hogy az érdeklődő intézményvezetők, tankönyvfelelősök és pedagógusok első kézből, a
szerkesztők előadásaiból ismerkedhessenek meg a következő tanévre kínált könyvújdonságainkkal, ezzel segítséget
nyújtva számukra a tankönyvrendelési időszakban.
Részletek és regisztráció: http://ofi.hu/hir/tankonyvbemutato-rendezvenysorozat-indul-1
________________________

Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban küldjék! Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy
a saly.erika@ofi.hu címre.

