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1. A magyar Ökoiskola Program az UNESCO honlapján
Nagyszerű elismerése a sikeres Ökoiskola Programnak, hogy az ENSZ Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szervezete központi honlapján bemutatja, mint a fenntartható
fejlődésre nevelés jó gyakorlatát.
Az eredeti angol nyelvű cikk itt érhető el: https://en.unesco.org/news/students-take-leadspread-eco-schools-initiative-hungary, melyről a közeljövőben spanyol és francia fordítás is
készül, valamint az UNESCO a cikket – és vele az Ökoiskola Programot – közösségi média
felületein is terjeszteni tervezi.
Dr Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke örömmel üdvözölte az
UNESCO elismerését. Hozzátette, „a Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig
megvalósítandó programja – tehát az ENSZ által 2015-ben elfogadott, 2030-ig tartó
fenntartható fejlődési keretrendszer - olyan emberekhez szól, és csak olyan emberekkel
folytatható a siker reményében, akik megkapták a szükséges indítást, valamint a mintául
szolgáló és lelkesítő környezetet a saját fejlődésük egész életen át tartó fenntartásához. A
hosszú évek óta nagy sikerrel működő Ökoiskola Program hozzájárulhat ahhoz, hogy
tájékozott, felelősséget vállalni tudó és akaró fiatalok kerüljenek ki az iskolákból a jelen és a
jövő generációk érdekében.”
A cikk magyar nyelven, Könczey Réka fordításában olvasható az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet honlapján: http://ofi.hu/hir/unesco-cikk-az-okoiskolai-kezdemenyezes-elterjeszteserolmagyarorszagon, valamint az UNESCO
honlapján: http://www.unesco.hu/nevelesugy/magyar-okoiskola

2. Az európai természet és természeti örökség megünneplése
Még két zöld jeles nap lesz júniusban:



Környezetvédelmi Világnap - június 5.
„Ki a tanteremből!” nap – 2018. június 8.

2018-ban az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága az Életjelek Akcióhoz
hasonló akciót hirdetett meg a Natura 2000 Nap alkalmából egész Európa számára
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm). Az
adott helyzetben az OFI – ahogy már hírt adtunk róla előző számunkban - nem indítja el az

Életjelek Akciót tavasszal, hanem arra biztatjuk a pedagógusokat, hogy az európai akcióban
vegyenek részt. A Natura 2000 Nap megünnepléseként diákcsoportokkal, gyerekcsoportokkal,
esetleg családtagoknak is nyitott programként látogassák meg a legközelebbi Natura 2000
területet május 21. és június 9. között. A csoportok (például család, osztály, szakkör,
természetjáró klub) diákjai, esetleg tanáraik segítségével keressék meg interneten
(http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm, angolul tudóknak: http://natura2000.eea.europa.eu/) a
legközelebbi Natura 2000 területet, és fedezzék azt fel. Felkészüléshez, illetve a téma
feldolgozásához javasoljuk a Natúrázzunk! sorozatot. A túra fényképeit, élményeit osszák
meg a közösségi felületeken és az óvoda, iskola honlapján ezzel a hashtaggel jelölve azokat:
#Natura2000Day. Lehetőség szerint a központi felületen is regisztrálják akciójukat, melyhez
legfeljebb 1100 karakteres magyar vagy angol nyelvű akcióleírás szükséges
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f7542577-2ca0-6e5d-4175-1b4e273877fc). A terepen
készített fotók közül csak egyet lehet feltölteni a közös európai térképre.
Figyelem! A Natura 2000 helyszínen csak a természetvédelmi előírásoknak megfelelően lehet
tevékenykedni, és csak ezeknek megfelelően készülhetnek az alkotások! Amennyiben a
területen például mocsári teknőst, zöld levelibékát, szarvasbogarat látnak, a megfigyelést
a www.vadonleso.hu weboldalra is feltölthetik. Ezek a fajok könnyen azonosítható Natura
2000 jelölő fajok, így szerepelnek a Vadonleső akcióban. A „megfigyelés körülményei”
rovatba beírhatják a következőket: <óvoda, iskola honlapcíme vagy iskola rövid neve> <zöld
óvoda, ökoiskola>.
Annak alkalmából, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2018-at a Kulturális Örökség
Európai Évévé nyilvánította, a Környezetvédelmi Főigazgatóság arra kéri a résztvevőket,
hogy a Natura 2000 területeken járva ünnepeljék meg mind a kulturális, mind a természeti
örökséget. Kulturális örökség (https://europa.eu/cultural-heritage/about_hu) sokféle lehet,
például épület, emlékmű, régészeti lelőhely, munkamódszer, kifejezés, tudás, készség, és az
ezekkel kapcsolatban álló eszközök, tárgyak, nyelvi és szóbeli hagyományok, vagy a
hagyományos szakmák. Kulturális örökségként ünnepelhetjük a tájképet, a flórát és a faunát
is.
Az OFI ökoiskolai programért felelős munkatársai a későbbiekben folytatni kívánják az
Életjelek Akciót, jelenleg azonban azt kérjük, hogy a közös európai akcióban, illetve a
#Natura2000Day hashtaggel jelölt közösségi médiatartalommal vegyünk részt az ünnepen.
A cikk elérhető az OFI honlapján is:
http://ofi.hu/hir/az-europai-termeszet-es-termeszeti-orokseg-megunneplese
Forrás: Könczey Réka cikke

3. "Tégy a műanyagszennyezés ellen!"
Az idei környezetvédelmi világnap (június 5.) kiemelt globális témája a
műanyagszennyezés.

Mottó: "Tégy a műanyagszennyezés ellen!"
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Hulladek/2018_05_14/tegyel_a_muanyagszennyeze
s_ellen__a_kornyezetvedelmi_vilagnapon_is
Egyéb olvasnivalók is találhatók a témában a https://www.elobolygonk.hu/ honlapon.

4. Új Köznevelés és a fenntarthatóságra nevelés
Megjelent az Új Köznevelés c. folyóirat 2018. március-áprilisi száma, melyben kiemelt téma
a fenntarthatóságra nevelés:
http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2018_3-4_online.pdf
A tartalomból:
 A Fenntartható fejlődési célok oktatása című kiadvány (UNESCO) kivonatolt,
szerkesztett változata


Ökoiskola nevelési-oktatási program moduljai, címpályázat



Fenntarthatósági Témahét



A vízlábnyomtól a tudatos vásárlásig – Jó gyakorlatok általános és középiskolásoknak



Kezdeményezések: „Ki a tanteremből!” nap, „Beporzók napja”

5. Ökogyülekezeti cím pályázat 2018.
Az ökogyülekezeti címre idén is jelentkezhetnek azok a keresztyén gyülekezetek, egyházi
közösségek és intézmények (pl. iskolák), amelyek szemléletükkel, önkéntes működésükkel
aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért. Az ökogyülekezeti címhez oklevél és az
ökogyülekezeti logo használatának joga jár.
Az ökogyülekezetek önkéntes alapon betartják az alábbi alapvető célokat:
Lelkiekben:
Megünneplik a Teremtés hetét (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét)
Évente legalább egyszer szabadtéri alkalmat (áhítatot, közös imádságot, éneklést) tartanak
Rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért

Gyönyörködnek az ajándékba kapott teremtett világ szépségében
A teremtett világ megőrzésében globálisan gondolkoznak és lokálisan cselekszenek
Gyakorlatban:
Erőforrásainkat mértékletesen és takarékosan használják
Teremtett társainkra, a növényekre és állatokra is tekintettel vannak
Krisztusi szeretettel fordulnak a gyengék és elesettek felé
Hétköznapi működésükben és szolgálataikban is törekszenek a teremtésvédelemre, például:








újrapapírt használnak, kétoldalas nyomtatásban
elsősorban elektronikus levelezést folytatnak; felhívják a figyelmet a
felesleges nyomtatás elkerülésére
kerülik a nehezen lebomló és egyszer használatos anyagok használatát (PET
palack, műanyag csomagolás)
a helyi termékeket részesítik előnyben (házi sütemény, saját készítésű
gyümölcslé)
az úrasztali, templomi dekorációs virág hazai termesztésű (nem külföldi)
forrásból származik
részt vesznek az őshonos, tájjellegű növényfajták megőrzésében
részt vesznek a kistermelőket és fogyasztókat összekötő Egyháztáji vagy
Templomkert programban

Vállalják, hogy a teremtésvédelmi eseményekről beszámolnak; a prédikációkat, gondolatokat,
imádságokat megosztják az ökogyülekezeti közösséggel; az MRE Ökogyülekezeti Mozgalom
programjaiba bekapcsolódnak.
Az Ökogyülekezeti címre a www.okogyulekezet.hu honlapon vagy a csatolmányoknál
található jelentkezési lapon lehet pályázni, minden év szeptember 10-ig.
________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép nélkül küldjék! Köszönjük.
Következő lapzárta várhatóan: június 6.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

