1.

2018. évi Fenntarthatósági Témahét tervezett programjai

2.

Nemzetközi képzés a Fenntartható Fejlesztési Célokról, Bécsben

3.

Ajánlás

4.

Segítség iskolakertet működtető iskoláknak

5.

Szitakötő pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre

6.

Országos környezetvédelmi pályázat

1. 2018. évi Fenntarthatósági Témahét tervezett programjai
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.
A Témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök. A Témahét programja terveink szerint 1300 iskola 250
000 diákjához fog eljutni. Az iskolai regisztráció 2018. április 23-ig áll az iskolák
rendelkezésére: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
A Témahét nyitórendezvényét április 23-án (hétfőn) tartjuk az Országházban. Április 24-én Áder János köztársasági
elnök úr tanórát tart a klímaváltozásról a Szentendrei Református Gimnáziumban. Idén is meghirdettünk
fenntarthatósági versenyt ZöldOKos Kupa elnevezéssel: https://www.zoldokoskupa.hu/, az országos döntő 2018.
április 27-én (pénteken) kerül megrendezésre. 2018. március 19. – április 29. között általános- és középiskolák
részére 6 hetes tavaszi szelektív hulladékgyűjtési versenyt is szervezünk.
A Témahét témái a természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a
fogyasztóvédelem köré szerveződnek. A pedagógusok három korosztály számára készített online
letölthető tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével dolgozhatják fel a
témákat: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek. Az óratervek és mintaprojektek az Eszterházy
Károly Tudományegyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogatásával készültek.
A tematikus diákpályázatokon azok a diákok indulhatnak, akinek iskolája regisztrált a 2018. évi
Fenntarthatósági Témahétre. Az összeállított pályaműveket a Fenntarthatósági Témahéttől kezdődően
2018. május 07. hétfő éjfélig lehet feltölteni, a pályázati kiírások részletei online
elérhetők: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok

1. „Nem térkép e táj” - fotópályázat középiskolások számára
A fotópályázat célja, hogy a diákok felfedezzék a környezetükben fellelhető nevezetes középületeket és arról képi és
szöveges dokumentációt készítsenek. A pályázat mottója Radnóti Miklós: Nem tudhatom című verse, a diákok által
beküldött pályázati anyagnak szemléletében tükröznie kell a vers mondavalóját.

2. „Egy doboznyi természet” - pályázat általános iskola alsó tagozatosai számára
A pályázat célja, hogy egy tanulócsoport (pl. osztályközösség) ellátogasson egy a környezetében lévő
természetvédelmi területre (pl. nemzeti park, Natura 2000 terület) és ennek értékeit feltérképezze: tanulmányozza a
kiválasztott területet, és egy cipősdoboznyi bemutató anyagot készítsen belőle. A begyűjtött kincsekről és a védett

területről a diákok készítsenek feljegyzéseket, fényképeket vagy rajzokat és ezek alapján 3-5 oldal terjedelmű word
dokumentációt a védett területet bemutatva.

3. „Ahol a fák égig érnek” - pályázat 11-15 évesek számára
A pályázat célja, hogy a diákok 5-10 fős csoportja bemutasson egy, a környezetükben lévő, különleges fát (pl.
különleges fajtájú vagy formájú, nagyon idős, híres ember ültette vagy nevezetes alkalomból ültették). A kiválasztott
fát többször keressék fel, tanulmányozzák, vegyenek fel róla kutatási adatokat (pl. fa magassága, törzsének átmérője),
készítsenek róla fényképet vagy rajzot, és ezek alapján 3-5 oldal terjedelemben készítsenek prezentációt a fáról.
A Témahét keretében meghirdetett egész iskolát érintő pályázatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
meghirdetett „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat valamint a Magyar Innováció és Hatékonyság
Nonprofit Kft. Energiatudatos Iskolákért Pályázata szintén elérhető a
honlapról: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok

A Témahét idejére lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az iskolai programok, tanórák részeként a
fenntarthatóságért elkötelezett szakemberek (önkéntesek) kiálljanak a gyerekek elé és a saját példájukkal,
gondolataikkal erősítsék a Témahét üzenetét: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/onkentesek.
Az önkéntesnek a tanórát nem önállóan kell megtartania, szerepe az, hogy a pedagógussal egyeztetve vegyen részt az
órán, az adott korcsoport számára befogadható, a tematikához kapcsolódó saját példákat hozzon, személyes példájával
és hitelességével segítse az adott téma megértetését a diákokkal. Az önkéntes segítheti az iskolákat a pályázatok
megvalósításában is: szakmai segítséget nyújthat az iskolásoknak, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott
elvárásokat minél szakszerűbben valósítsák meg. Az önkéntesek az alábbi helyen
regisztrálhatnak: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/onkentes-regisztracio

2018-ban is támogatjuk az iskolák helyi kezdeményezéseit, a fenntarthatósággal kapcsolatos egyéb programok
nyilvánosságát, elérhetőségét. A Témahét központi honlapján megjelenést biztosítunk minden releváns
programnak: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

Kapcsolat
PontVelem Nonprofit Kft. Fenntarthatósági Témahét 2018.
Weboldal: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
Facebook oldal: https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/
E-mail: temahet@pontvelem.hu

2. Nemzetközi képzés a Fenntartható Fejlesztési Célokról, Bécsben
„Nincs B-terv, mivel másik bolygónk sincs.” – Ban Ki Moon, az ENSZ korábbi főtitkára

A 2030-ig meghirdetett Fenntartható fejlődési célok elérése nem csak a kormányokon, hanem mindannyiunkon, így
RAJTAD is múlik. Ha nem hagy hidegen a fenntartható fejlődés, földünk környezeti, társadalmi, gazdasági jövője,
akkor jelentkezz az osztrák Südwind hálózat angol nyelvű nemzetközi szemináriumára!
A 2018. július 4. és 8. között Bécsben megrendezendő képzésen megismerheted az Agenda 2030 részleteit, jó
gyakorlatokat tanulhatsz, amelyeket később átadhatsz másoknak is.

Várjuk a jelentkezésed, ha:







elmúltál már 18 éves, de még nem töltötted be a 30-at
társalgási szinten beszélsz angolul
ifjúsági környezetben dolgozol, csoportot vezetsz, tréner vagy, illetve bármilyen oktatási
tevékenységet folytatsz
érdekel a multikulturális környezet
készen állsz, hogy cselekedj a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében

A szervezők várják fogyatékkal élők jelentkezését is!

Mit kínál a program:








műhelymunkákat, ismereteket tapasztalt szakértőktől
látogatást alulról jövő kezdeményezéseknél
az ENSZ bécsi központjának megtekintését
eszmecserét a régióból érkező résztvevőkkel
gyakorlati módszerek megismerését, hogy a Fenntartható fejlődési célok miként vihetők be a
mindennapi oktatási munkába
kapcsolatteremtést ifjúsági környezetben dolgozó osztrák, cseh, szlovák, szlovén kollégákkal

Szállás
Bécs központjában, a “Myrthengasse” ifjúsági szálláson, 4-6 ágyas szobákban a képzés többi résztvevőjével együtt. (
Mivel a képzés július 4-én reggel kezdődik, így a szállás már az előző esttől, július 3-ától igénybe vehető.)

Étkezés
A szálláson minden nap friss reggeli, meleg ebéd és vacsora vár. Amennyiben vegetáriánus/vegán vagy, illetve
bármilyen igényed van az étkezéssel kapcsolatban, kérjük, jelezd előre a szervezők felé!

Költségek/költségtérítés
A képzés díja 50 EUR fejenként, amely tartalmazza a szállást, az étkezést, a belépőjegyeket, a műhelymunkákat,
illetve a szeminárium díját. Az utazás költségeit (a lakóhely és Bécs közötti vasút vagy buszjegyet, illetve a helyi
közlekedést) a képzés befejeztével a szervezők 100 EUR erejéig visszatérítik.

A részvételi díj befizetését a szervezők a jelentkezést követően, még a kiutazás előtt kérik a résztvevőktől.
Amennyiben ez bármilyen nehézséget okoz, kérjük, fordulj közvetlenül a szervezőkhöz!

Miként jelentethetek?







Nézd meg a naptáradat, hogy biztosan szabad legyél a képzés összes napján (július 4-8.)!
küldd el az önéletrajzodat (Europass formátumban) és mellékelj hozzá egy rövid motivációs
levelet (ha lehet angolul), benne két olyan gyakorlati tapasztalattal, amely kötődik a globális
témákhoz!
A jelentkezéseket az Anthropolis Egyesület kezeli. A kiválasztott jelentkezőkkel a Südwind
munkatársai lépnek közvetlen kapcsolatba.
Jelentkezési határidő: 2018. április 20.
Cím: bandavid@gmail.com

Várjuk a jelentkezéseket!

3. Ajánlás
Korosztály: 3-8 évesek
A két mesekönyv főszereplője Flupi, egy különös állatka. Téma: a környezet védelme.
Ötlet és eredeti szöveg: Wilfried Vandaele
Rajzok: Tini Bauters
Magyar fordítás: Gellér Zita (Földművelésügyi Minisztérium)
Lektorálta: Bihariné dr. Krekó Ilona, Kanczler Gyuláné dr.
Flupi és a levegő
https://drive.google.com/open?id=1R4erqHgjb3nortdRFCJfiHIK1Ro8CC3n –
Flupi és a víz
https://drive.google.com/open?id=1CuLfMhavsv6saMXRG3Uzr-etPOKpomo5 –
Link a Flupi segédlethez:
https://drive.google.com/open?id=10HbCeoMj4b1tZH8-Os5ruA_e4UofaP7K
A Flupi oktatócsomag anyagai
Letölthető: Flupi anyagok
- a mesekönyvek két változatban (az eredeti méretben egy oldalas nézetben 2-2 pdf file, kicsinyítve 2 oldalas nézetben
1-1 pdf file)
- tanári kézikönyv

- dominó (2 oldal előlap, hátlap jpg file, játékszabály pdf file)
- matricák (1 ív, jpg file)
- videó két változatban (asztali dvd lejátszóhoz külön könyvtárban, számítógéphez avi file-ok); egyben az egész videó,
illetve külön a víz és külön a levegő rész is + lemezborító
- Flupi ismertető (a program bemutatása)
- prezentáció

4. Segítség iskolakertet működtető iskoláknak

Itt a tavasz!
A kerti munkák mellett lehet biogazdaságot látogatni, zöldségekkel vagy fűszernövényekkel
ízesítve kovászos kenyeret készíteni, kóstolni, vagy közösen készíteni kiflit, kalácsot és
közben beszélgetni a pék és a molnár munkájáról.

Ha valaki úgy gondolja, szüksége van tanácsra, ötletekre az egész éves iskolakerti működés
tervezéséhez, akkor megkeresheti Nemes Anitát.

Nemes Anita
0620-380-6644
nanitta.varga@gmail.com

5. Szitakötő pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre

Az adatlap kitöltésével hazai és határon túli magyar tannyelvű oktatási intézmények
pályázhatnak ingyenes részvételre a SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási programban a
2018/2019-es tanévben.
Az oktatási programról bővebben:
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.

A letölthető adatlap itt található:
http://ligetmuhely.com/liget/szitakoto-oktatasi-program-2/

Beküldési határidő: 2018. május 18.
További információ:
Horgas Judit programvezető
info@szitakoto.com
+36/20-322-6869

6. Országos környezetvédelmi pályázat

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Százhalombatta Város Önkormányzata, valamint a
Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság támogatásával pályázatot hirdet környezet- és természetvédelmi
problémák feldolgozására.
Pályázók: 14-18 éves tanulók, egyénileg, vagy maximum 3 fős csapatba szerveződve
A pályázat témája:












A klímaváltozás hatásai
Az élővilág védelme
Magyarország védett értékei a Kárpát-medencében
Egészséges életmód
Tudatos táplálkozás
Környezettudatosan a hétköznapokban
Energiamegtakarítási módszerek a háztartásban, azaz tervezz házat
Alternatív tisztítószerek a háztartásban és vizsgálatuk
Gyógynövények a mindennapokban
Biokertészet

A pályázat tartalmazza:


A pályázó nevét, iskoláját, segítő tanárát



A pályázat terjedelme: minimum 2 db A/4-es 12-es betűmérettel gépelt oldal

Oszd meg másokkal is a saját gondolataidat, a véleményedet! Hívd fel a figyelmet a pályázattal a Neked fontos
kérdésekre!
A pályázat védnökei: Honvári Károlyné, országos kémia szakértő
Börzseiné Györy Éva, nyugdíjas EBK főmunkatárs
A pályázatok beküldési határideje: 2018. május 1.

Beadás módja: Levélben, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium címére:
2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: környezetvédelmi pályázat

vagy az e-mail címre: arany@mail.battanet.hu, tárgy: környezetvédelmi pályázat

A zsűri tagjai a környezetvédelemben több éve aktívan közreműködő szakemberek.
A legjobb pályamunkát beküldők tárgyjutalomban részesülnek.

Eredményhirdetés: 2017. június 1. (a pontos időpontról értesítést küldünk), a Középiskolások
Környezetvédelmi Konferenciáján

Adorjánné Káldi Boglárka (versenyszervező)
kaldibogi@gmail.com

________________________
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.
Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider
environment protection!

