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1. Egészintézményes jelentési sablon – kanadai példa
Manitoba tartomány (Kanada) oktatási és szakképzési minisztériuma 2008 óta együttműködik
a Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Intézetével (IISD). A folyamatos együttműködés egyik
eredménye, hogy a tartomány iskolái számára létrehozták az egésziskolás fenntarthatóság
helyi (iskolai) stratégiájának tervezésére és egésziskolás eredményei nyomon követésére
alkalmas útmutatót (http://www.edu.gov.mb.ca/k12/esd/pdfs/sustainable_guide.pdf).
Az útmutató sablonja (ld. a 33-34. oldalon) összesen hétfajta adatkört/adattípust ajánl minden
iskola számára a saját célkitűzései szerinti eredményértékelésére. A hétfajta adatkör:
részstratégiák/akciók megnevezése, tantervi kapcsolatok, várt eredmények, időtáv/határidő,
sikerkritériumok (indikátorok célértékkel), sikerkritérium adatainak forrása/gyűjtése,
eredmények. Az iskolák fenntarthatósági célkitűzéseinek megfogalmazását a következő hét
témakörre kérik Manitoba tartományban: iskolavezetés, helyi tanterv (pedagógiai program),
tanítás, tanulás, humán erőforrások, telephely és üzemeltetés, együttműködések.
A gondolatkörhöz kapcsolódva: kíváncsian várjuk az elmúlt tanév ökoiskolai tapasztalatait
megosztó híreiket az okoiskola@ofi.hu mailcímen.
Könczey Réka
2. Lusták útmutatója
„Lusták útmutatója a világ megmentéséhez” címmel 42 pontos javaslatcsomagot publikált
magyar nyelven is a bécsi ENSZ Információs Szolgálat. A három helyi szintre (kanapé, lakás,
környék) csoportosított ötletek egy része régóta ismert környezettudatosság, egy része zöld
nélkül is frissítő újdonság. Itt
letölthetők: http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/sdgs_lazy_guide.html

3. ArtPad - Drámával és játékkal a korai iskolaelhagyás ellen
A Rogers Alapítvány ArtPad - Drámával és játékkal a korai iskolaelhagyás ellen c.
projektjének nemzetközi záró-konferenciájára szeretettel várják az érdeklődőket.
Az eseményen a tavaly februári, az RS9 Színházban megrendezett "Játék- és Szín-játék fejlesztés drámával és játékkal" élménynaphoz hasonlóan több párhuzamos workshop
kínálatából lehet majd választani. Idén (többek között) olyan módszereket lehet kipróbálni,
mint a Playback színház, a Kamishibai (papírszínház), vagy a pantomim.
A konferenciát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karral és
nemzetközi partnereikkel közösen tartja a Rogers Alapítvány.
Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
Időpont: 2018. június 25.
Az esemény munkanyelve az angol!
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Az esemény facebook linkje:https://www.facebook.com/events/366713980484092/
Regisztrálni a weboldalon lehet: regisztráció
További információ a rendezvénnyel és a jelentkezéssel kapcsolatban:
Turóczi Levente
levente.turoczi@rogersalapitvany.hu

4. Módszertani tréning erdei iskolázóknak, zöld óvodázóknak és környezeti neveléssel
foglalkozóknak
Helyszín: Parád-Eger
Időpont: 2018. 06. 29. - 2018. 07. 01.
Cselekvésen, önálló tapasztalatszerzésen alapuló komplex ismeretszerzés módszertan, saját
élmény alapú ismeretszerzéssel, élménypedagógia. Holisztikus (tudományos, művészeti,
misztikus) módon való megközelítése az élő, élettelen és épített környezet megismerésének.
Közösségépítés, tapasztalatcsere. (Ökojátékok, terepi foglalkozások, érzékek nyitogatása, stb.)
Programtervezet

Június 29. péntek

14:00-15:00
15:00

Regisztráció, szállás elfoglalása – Csevice Erdei Iskola, Parádfürdő
Előadások:
Csevice Erdei Iskola bemutatása
Magyar Madártani Egyesület Madarászovi bemutatása
Bükki Nemzeti Parkbemutatkozása
Az erdőpedagógia gyakorlati alkalmazása
Natura 2000 program Magyarországon

16.30

Workshop: Környezetvédelmi játékok és kísérletek
19:00

Táncház
Morzsaparti

22.00
Csillagfürkésző túra: az éjszaka
hangjai a természetben
Június 30. szombat
8:00-8:30

Reggeli

9:00
utóműködés hatása

Terepi gyakorlat - Vulkáni
Csevice kút, Ördögárok, Boszorkány

gyűrű, Ilona vízesés
13:00

Ebéd

14.00
tagozatban

Az éghajlatváltozás tudatosítása az alsó

14.30-17.00

Parád: Cifra Istálló és Kocsimúzeum
Parádsasvár, Üvegfúvó manufaktúra
Tájház, Palóc-ház,
Asztalos Johák fafaragó kiállítása

19:00

Eger, Szépasszony-völgy: vacsora
Borkóstoló (Fakultatív)

Július 1. vasárnap
8:00-8:30

Reggeli

9:30-10:30

Fedezd fel Egert! - Okostelefon-okosan

10:30

Eger, városnézés (Fakultatív)
Érseki Palota

13:00

Ebéd önköltség (1000.-)
Eger, városnézés (Fakultatív, egyéni)
Vár (Fakultatív, egyéni)
Hazautazás

Költség: Első 20 fő részére12.000 Ft, egyesületi tagoknak, mely tartalmazza a szállást (2 éj a
Csevice Erdei Iskolában), étkezést (2 reggeli, 1 ebéd, 1 vacsora), programokat. A 21.
jelentkezőtől és a nem egyesületi tagoknak 15.000 Ft.
Fakultatív programok:
Borkóstoló 2000.-,
Eger, városnézés (belépő külön fizetendő a helyszínen)
Egri vár (belépő külön fizetendő a helyszínen)
Lyceum (Varázstorony, könyvtár, belépő külön fizetendő a
helyszínen)
Jelentkezés: https://goo.gl/forms/8SQpwnZk5OL1kSN03

5. EU kiadvány: 52 lépés egy zöldebb városért
Május végén az EU GreenSpider Network brüsszeli ülésén bemutattak egy EU-s kiadványt,
amit a Green Week-re, a zöld városok témához készítettek (elsősorban gyerekeknek) és
minden hivatalos EU nyelvre lefordítottak.
A magyar változat elérhetősége elektronikus formában:
https://publications.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d01aa75ed71a1

6. Meghívó az Egészséges Sokszínűség projekt záróeseményére
Az egészségügy és az antropológia határaival foglalkozó Egészséges Sokszínűség projekt a
vége felé közeledik. A projekt záróeseményére, egy nemzetközi konferenciára és
képzésre július 2. és 6. között kerül sor a CEU Konferencia Központban (Budapest, 1106
Kerepesi út 87.). A programot az Artemisszió és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Kar Társadalomtudományi Tanszéke közösen szervezi.
Konferencia: „Az új évezred betege: egészségügy, antropológia és diverzitás”
Július 2-án és 3-án az orvostudomány, az antropológia és a kulturális-társadalmi sokszínűség
különböző metszéspontjait feltáró interdiszciplináris nemzetközi konferencia kerül
megrendezésre.
A konferencián való részvétel díja: 3000.- HUF




Jelentkezés a konferenciára június 30-ig
A konferencia részletes programja
A konferencia Facebook eseménye

Tréning: Egészséges Sokszínűség Nemzetközi képzési program az egészségügy és a
társadalom metszéspontjairól
A konferenciához kapcsolódóan, de attól függetlenül, egy 5 napos képzést is szerveznek.
Azoknak, akik a képzésen részt vesznek, az első két nap programja a konferencia, a következő
három képzési nap július 4-5-6. A képzés egy kisebb csoport számára nyújt lehetőséget arra,
hogy mélyebben megismerkedjenek az Egészséges Sokszínűség-módszertanával és
eszközeivel. A képzésen való részvétel, a rendelkezésre álló helyek határáig ingyenes.



Jelentkezés a képzésre június 30-ig: trainings@artemisszio.hu
A képzés részletes programja

További információ





www.healthydiversity.eu
www.artemisszio.hu
www.facebook.com/HealthyDiversity
https://www.facebook.com/ArtemisszioAlapitvany/

Artemisszió Alapítvány
Cím: 1085 Budapest, Pál utca 6.

Tel: (06 1) 413 6517
Irodai mobil: 06 70 321 3078, 06 70 633 4872
Email: info@artemisszio.hu

7. „Inspiráló iskolakertek” c. pályázat
Az Iskolakertekért Alapítvány pályázata iskolakertet működtető, Iskolakert-hálózati
közösségek számára: Térségi iskolakerti műhelynapok megrendezése a 2018-2019-es
tanévben
Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be bármely olyan Kárpát-medencében működő magyar nyelvű közösség,
mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a
pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.
Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt
olvasható: www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas
A pályázat célja
Az Iskolakert-hálózat tagjai között sok nagyon jól működő iskolakert van, sokrétű, egész évet
felölelő tevékenységrendszerrel. Szeretnénk támogatni, hogy ezek a közösségek meg tudják
mutatni értékes munkájukat és motiváló erőként tudjanak hatni más közösségek számára.
Jelen pályázatunk meghirdetésével szeretnénk elősegíteni azt is, hogy országszerte regionális
műhelymunkák szerveződjenek, helyi jó példákkal, helyi szereplők bevonásával.
A pályázati ajánlat
Az Iskolakertekért Alapítvány a 2018-19-es tanévben 15 műhelynap támogatását tudja
biztosítani országosan. A nyertes intézmények kertvezetőivel megbízási szerződést kötünk Br
50 000 Ft-os megbízási díjjal egy-egy műhelynap előkészítésére, megszervezésére,
lebonyolítására.
A pályázat benyújtásának módja és ideje
A pályázat a pályázati adatlap megküldésével 2018. július 15-ig nyújtható be elektronikusan
az iskolakert.halozat@gmail.com címre, magyar nyelven.
Adatlap elérhető: http://www.iskolakertekert.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok
Formai követelmények
Pályázatot nyújthatnak be azok a közösségek, akik


tagjai az Iskolakert-hálózatnak;



legalább 3 éve működtetnek iskolakertet;



nyáron is fenntartják a kertet;



télen is végeznek iskolakertjükhöz kötődő tevékenységeket.

Tartalmi követelmények:
A pályázó feladata megtervezni és beküldeni egy térségi iskolakert műhelynap programját az
alábbi megkötésekkel:


a program 2018. szeptember 15 - november 15. vagy 2019. március 1 –
június 15. között kerüljön megrendezésre;



a műhelynap időtartama legalább 180 perc legyen (szünet nélkül számított
időtartam);
a műhelynapon legalább 5 külső intézmény képviseltesse magát; köztük
iskolakertet művelő és iskolakert alapítását tervező intézmény is legyen.
a műhelynap munkájába legalább 1 külső (nem iskolai) szervezet/személy
legyen bevonva (civil szervezet, gazdálkodó, önkormányzat, szülő, stb.), aki
segíti a helyi iskolakerttel kapcsolatosan megjelenő feladatok elvégzését,
megszervezését az év során;
a programban jelenjenek meg az alábbi kötelező elemek:






o helyi iskolakert tevékenységeinek bemutatása;
o helyi iskolakert bemutatása;
o iskolakerti tevékenységekkel kapcsolatban álló külső
szervezet/személy bemutatása;
o műhelymunka (iskolakerthez kapcsolódó gyakorlati foglalkozás);
o beszélgetés, konzultáció.
Utómunkálatok
A műhelynapról szükséges egy egyoldalas írásos beszámoló készítése 5 db fényképpel,
melyet az Iskolakertekért Alapítvány számára az eseményt követő 3 héten belül kell
elküldeni. A beszámolók megosztásra kerülnek mind az intézmény, mind az alapítvány
honlapjain és közösségi média oldalain.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a pályázónak.
A pályázat elbírálásának szempontjai
A benyújtott pályázatban tervezett nyílt nap során

• a nyílt napok helyszínei minél egyenletesebben, szélesebb körben fedjék le az országot és a
határon túli magyarlakta területeket;
• a nyílt nap programja, a bemutatott tevékenységek mások számára is példa értékűek
legyenek;
• megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabban valósuljon meg.
A pályázatok bírálatának határideje: 2018. augusztus 23.
A nyertes iskolák nevének megjelentetése a www.iskolakertekert.hu oldalon történik,
valamint a döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap. A nyertes pályázó
vállalja, hogy a rendezvény előtt 21 nappal annak végleges programját hirdetésre elküldi az
Alapítványnak, továbbá fogadja az Alapítvány képviselőjét a rendezvényen.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti
az iskolakert.halozat@gmail.com címre.
Iskolakertekért Alapítvány
www.iskolakertekert.hu
http://www.facebook.com/iskolakertekert

8. „Hagyományaink megjelenése és új hagyományok kialakítása az iskolakertben” c.
pályázat
Az Iskolakertekért Alapítvány pályázata iskolakertet működtető közösségek számára.
Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be bármely olyan Kárpát-medencében működő magyar nyelvű közösség,
mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a
pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.
Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt
olvasható: www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas
A pályázat célja
Idén 150 éves a népiskolai törvény – ami az iskolakertek hazai elterjedésében döntő szerepet
játszott. Az iskolakertek e nagy korszakának hagyományai a mai kerteket is éltetik, bennük
forrásokat, inspirációt, lelkesedést meríthetnek a mai kert-pedagógusok.
A hagyományoknak fontos szerepe van a gyerekek életében is, használjuk ki a közvetlen
környezetünk adta lehetőségeket. Iskolakertünk gondozása és a kerthez kötődő
tevékenységeink által hatékony tudásátadásnak teremtünk közvetítő közeget, az évnek ritmust
adunk, érzelmi töltettel erősítjük a kerthez való kötődés.

Keressük azokat az iskolakertet működtető közösségeket:
 akik jó gyakorlattal rendelkeznek az iskolakerthez kötődő hagyományok
használatában/megélésében, legyen szó eszközökről, technológiákról,
szokásokról, stb;
 akik maguk alakítottak ki olyan tevékenységeket, szokásokat, stb.
iskolakertjükhöz kapcsolódóan, amik hagyománnyá váltak, vagy amiket
hagyománnyá kívánnak tenni közösségükben.
A pályázat benyújtásának módja és ideje
A pályázat a mellékelt pályázati adatlap megküldésével 2018. július 30-ig nyújtható be
elektronikusan az iskolakert.halozat@gmail.com címre, magyar nyelven.
Tartalmi követelmények:
A pályázó feladata:
 leírni azokat az iskolakerti tevékenységeket vagy tevékenységelemeket,
programokat, szokásokat, stb., amiken keresztül a tájegységhez kötődő,
néprajzi hitelességű (akár újraélesztett) hagyományaikat a gyerekekkel
megélik,
és/vagy
 leírni azokat az iskolakerti tevékenységeket vagy tevékenységelemeket,
programokat, szokásokat, stb., amikkel hagyományt teremtettek/indítottak
közösségükben.
Formai követelmények:
 a szöveges részhez kérünk mellékelni legalább 5 jó minőségű fényépet,
mely a megfogalmazott tartalomhoz illusztrációként szolgál;
 a megküldött fényképek felhasználásához beleegyező nyilatkozatot
kérünk csatolni a képeken látható gyerekek szüleitől és a felnőttektől.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül egy alkalommal van lehetősége a pályázónak.
A kiválasztott három legjobb pályázat nyereményei:


Nádland Kft. 100 000 Ft értékű árukészlete;

 Nagykutasi Viktor kertész által felajánlott 100 000 Ft értékű
minőségi kerti szerszámok;

 Oázis Kertészet 100 000 Ft értékű vásárlási utalványa, mely
beváltható az ország bármely Oázis áruházában.
A nyereményhez jutás módja: személyesen egyeztetve a nyertesekkel.
A pályázat elbírálásának szempontjai
 mennél több és sokoldalúbb hagyományelem jelenik meg a benyújtott
pályázatban;
 néprajzi hitelesség, az adott tájegységhez kötődő hagyományok
beépülnek;
 hagyományteremtés esetén előny a már több éve rendszeresen
megvalósuló tevékenység;


épít a gyerekek aktív részvételére és kerti munkájára;



a leírt tevékenységek mások számára is példaértékűek;



megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabb.

A pályázatok bírálatának határideje: 2018. augusztus 23.
A nyertes iskolák nevének megjelentetése a www.iskolakertekert.hu oldalon történik,
valamint a döntésről a kapcsolattartó személy elektronikus értesítést kap.
A helyezettek egy kiválasztott csoportja lehetőséget kap a 2018. őszi Iskolakert-hálózati
találkozón (Boldog község, 2018. október 5.) való bemutatkozásra is, műhelymunka
keretében.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdéseit elküldheti
az iskolakert.halozat@gmail.com címre.
Pályázati adatlap elérhető: http://www.iskolakertekert.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok
1. Pályázó szervezet neve és pontos címe:
2. Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:
3. Iskolakert nagysága, területi egységei (virágos, veteményes, gyümölcsös,
palántanevelő, stb.):
4. Milyen korosztály használja a kertet és milyen rendszerességgel:
5. Hagyományaink megjelenése és/vagy új hagyományok kialakítása az
iskolakertben (Bemutatva az adott tevékenységek elindításának idejét,
esetleg az időközben kialakult finomításaikat is; min. 5000 karakter
szóközzel.)
(Név, aláírás, dátum)
Mellékletek:

1.melléklet: 5 db jó minőségű fénykép a leírt hagyomány ápolási/teremtési tevékenységek
szemléltetésére
2. melléklet: A képen látható gyerekek szüleinek beleegyezése a képek felhasználásához
iskolakerti szakmai anyagokban
Iskolakertekért Alapítvány
www.iskolakertekert.hu - http://www.facebook.com/iskolakertekert

________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép nélkül küldjék! Köszönjük.
Következő lapzárta várhatóan: július 4.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

