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1. Környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés a pedagógusi kompetenciák között
A 2015-ben kiemelt pedagóguskompetenciák közé fokozatosan bekerül a környezeti nevelés
és a fenntarthatóságra nevelés. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során értékelni kell
majd ezeket is: „a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének
hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja”, „”,
illetve a „nyitottság a fenntarthatóság szempontjaira”. Az értékelési eszközöket – szintén a
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint) az OH dolgozza ki. Várható, hogy a
pedagógusképzésben, a gyakorlati és elméleti köznevelési feladatok sokaságában fokozatosan
megjelenik a környezeti és fenntarthatósági kompetencia. Az EKE OFI ökopedagógiai
szakértői örömmel üdvözlik ezt a változást, és bíznak abban, hogy a hazai környezeti
nevelőknek, az ökoiskolai működés elkötelezettjeinek, és a fenntarthatóságra nevelés
didaktikai fejlesztőinek, azaz az ország ökopedagógusainak több évtizedes tapasztalatai, jó
gyakorlatai még nagyobb elismerést nyernek.
Forrás: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása. (Magyar Közlöny 2018. évi 108. szám.)

2. A gólyatöcs nyerte 2019-ben az „év madara" szavazást
Lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) internetes szavazása a
2019-es év madaráról. A legtöbb szavazat a gólyatöcsre érkezett, ezért a civil szervezet ezzel
a madárral, illetve élőhelyvédelmi lehetőségeinek bemutatásával foglalkozik kiemelten a jövő
évben.

A július 3-tól július 23-ig tartó szavazás során, a választási lehetőségként felajánlott három
madárfajra (gólyatöcs, gulipán, nagy póling) összesen 8993 voks érkezett:
1. gólyatöcs – 3617 (40%)
2. nagy póling – 2882 (32%)
3. gulipán – 2494 (28%)
http://www.mme.hu/golyatocs-nyerte-2019-ev-madara-szavazast
Az év madara idén a vándorsólyom, s jövőre a gólyatöcs (törékeny alkatú, fehérfejű és piros
lábú, vízben gázoló partimadár).
„A faj kopár, sekély vízborítású helyeken, laza telepeket alkotva, és egyesével is költ.
Magyarországon rendszeres fészkelő, a költőpárok száma az adott év csapadékviszonyaitól
függően 200-1000 pár között alakul. Főleg vízi rovarokat és más gerincteleneket szedeget
össze a víz színéről és a partról. Védelmének alapját a még meglévő természetes szikes tavak
megőrzése és az egykori fészkelőhelyek rehabilitációja jelenti. Vonuló. Tavasszal, márciusáprilisban érkezik meg a trópusi Afrikából, a költési időszak végén korán útra kel, többségük
augusztusban el is hagyja hazánkat. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 Ft.”
(Orbán Zoltán, MME)

3. TransNatura Nemzetközi Természetfotó Pályázat július 31-ig
A sepsiszentgyörgyi (Románia) VADON Egyesület ötödik alkalommal hirdeti meg a
TransNatura Nemzetközi Természetfotó Pályázatot. A pályázaton amatőr és profi fotósok is
részt vehetnek. Csak olyan képekkel lehet pályázni, amelyeken vadon élő állatok szerepelnek.
Pályázati kategóriák: nyílt; pókok és rovarok világa. A kiválasztott képekből 2018. október 5én nyílik kiállítás.
Nevezési határidő: 2018. július 31.
Nevezési díj: 10 euro/4 fotó.
Bővebb információ: http://www.vadon.ro/magyar/46

4. „MIX & MOVE” címmel rajz-, fotó- és csoportos/családi kreatív pályázat július 31-ig
Az ITM, az AM és az EMMI közös pályázata a 2018. évi Európai Mobilitási Héthez
kapcsolódik, melynek szlogenje a „MIX & MOVE” a közlekedési multimodalitást jelenti.
Például multimodális az iskolába járás, ha egy útvonalon különböző közlekedési módokat
vesz igénybe egy utazó: kerékpárral az állomásra vagy pályaudvarra és onnan autóbusszal
illetve vonattal tovább. A pályázati alkotások mutassák be, hogy rövidebb- hosszabb
távolságokat is meg lehet tenni az egyéni autóhasználatot mellőzve, egyéb közlekedési módok
igénybe vételével, akár sétálva vagy kerékpározva. A művek hívják fel a figyelmet a

környezetünkre és egészségünkre gyakorolt kedvező hatásokra, pozitív élettani
következményekre. Eredményhirdetés és díjátadás a Mobilitási Hét idején: 2018. szeptember
16-22. között.
Részletek: http://emh.kormany.hu/mix

5. Kapcsolódás a természettel és önmagunkkal c. ingyenes online képzés
A képzés egy európai felnőttoktatási projekt keretein belül futó, Erasmus+ kurzus.
A projekt alkotói: Isoropia (Horvátország), Rogers Alapítvány (Magyarország) és Aura
Sviluppo Sostenibile (Olaszország).
Mi a cél?


A természet mint vezető megtapasztalása

 Egyéni és kollektív értelem megtapasztalása, nyitottság arra, mit jelent ma élni és
embernek lenni, valamint egy közös értelmezés kollektív felfedezése a természet által
inspirálva


Önismeret fejlesztése, az emberségünk mélyebb rétegeihez kapcsolódva



Az Európai Uniót érintő aktuális krízisekkel szembeni reziliencia építése

Mi szükséges hozzá?


Jó internet-kapcsolat

Kiknek ajánlott? Tanárok, tanácsadók, természettel dolgozó szakemberek, coach-ok, trénerek,
oktatásban dolgozó szakemberek, személyes fejlődés iránt érdeklődők számára.
Bővebben:
https://www.udemy.com/kapcsolodas-a-termeszettel-es-onmagunkkal/
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány
________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép nélkül küldjék! Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a varga.attila@ofi.hu, vagy a saly.erika@ofi.hu címre.

