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1. Akkreditált ökoiskolai továbbképzés az EKE OFI budapesti helyszínén februárban
Az aktuális (30 órás, akkreditált) ökopedagógiai kurzusunk jelentkezési
határidejét meghosszabbítottuk, tekintettel arra, hogy pár hely még szabad. A képzést az OFI
szakértői tartják, és egy korábbi ökoiskolai forrásközponti szakértő, gyakorló ökopedagógus.

Rövid tájékoztató: https://goo.gl/etFULN.
Képzés neve: Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére (iskolai
modullal)
Óraszám: 30
A képzés időpontja: 2019. február 13-14-15.,
Helyszín: Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Népliget, illetve Rákóczi út 70. irodaépület.
Jelentkezési határidő: 2019. február 8 éjfél.

Részletek: http://ofi.hu/hir/felhivas-akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzesre

2. Online ökoiskola felmérés, 2019. január
Mint az előző Hírlevélben hírül adtuk, 2019. január 22-én online felmérés indult. Az
Ökoiskola Hírlevélnek is köszönhetően 60% feletti arányban válaszoltak az ökoiskolák
február 5-ig. Ezen felül 160 befejezetlen válasz is érkezett. A válaszadási határidőt egy
héttel meghosszabbítottuk.
A felmérésben való részvétel önkéntes. Eddig összesen 210 ezer tanulót nevelő, együttesen 22
ezer pedagógussal dolgozó ökoiskola válasza érkezett be. A válaszoló iskolák közül 21 már
küldött hírt az Ökoiskola Hírlevélbe. Ilyen híreket továbbra is várunk, és megosztunk
olvasóinkkal.
Kérjük, lehetőség szerint vegyenek részt a felmérésben, illetve ellenőrizze, hogy válaszuk
befejezésre került-e!

3. Humánökológia Disputa - 2019. február
Romák és az ökológiai fenntarthatóság - Fából vaskarika vagy a lehetőség?
Magyarország elmaradott térségeiben, zsákfalvakban, gettófalvakban, szegregátumokban
súlyos szociális és környezeti állapotok között élnek cigány emberek. Számukra olyan
lehetőségeket kell nyújtani, amelyek egyszerre oldják meg a környezeti problémákat és
biztosítanak megélhetést, növelve a közösségi szolidaritást. Mindezek ismeretében, valamint e
problémák kiküszöbölése érdekében hirdette meg az Ökotárs Alapítvány és az Autonómia
Alapítvány a „Zöldmunka” programot, amely az első ilyen kezdeményezés volt az országban.
A tapasztalatok alapján a program sokat javított a helyben élők környezetén, életminőségén, a
program során összekovácsolódott közösségek pedig máig aktív részei a helyi társadalomnak.
A programot és annak eredményeit bemutatják: Barát Endre és Poós Ferenc, a program
egykori munkatársai.
Időpont: 2019. február 15., péntek 16h - 17.30.
Helyszín: ELTE, Pázmány sétány 1/a., 2.139 (Tanári Klub).
Az ELTE TÁTK Humánökológia mesterszakának rendezvénye nyílt és ingyenes, minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

4. Sokoró Természetismereti vetélkedő - 2019.
… a fenntartható természet jegyében
A Sokorópátkai Általános Iskola 2019-ben ismét meghirdeti Természetismereti
vetélkedőjét
3 fős felső tagozatos általános iskolai csapatok részére. Az első 3 forduló internetes kvíz
Bechtold István, Herman Ottó és Kitaibel Pál munkásságáról - 30-30 kérdéssel.

Az internetes fordulókat 2019. március 18. és április 7. között szervezzük (fordulónk ént 11 hét).
A döntőre a 8 legeredményesebb iskola 1-1 csapatát hívjuk!
Döntő: 2018. április 27-én a Sokorópátkai Általános Iskolában.
1. rész 10.00 órától - Interaktív vetélkedő az év madara, fája, rovara, hala, emlőse,
kétéltűje, gombája és vadvirága témájából.
2. rész kb. 13.00 órától - tájékozódási túraverseny a Sokorói dombokon. A döntőn a
legeredményesebb 8 iskola 1-1 csapata versenyezhet az értékes jutalmakért.
NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
NEVEZÉSI űrlap 2019. február 27. és március 14. között az alábbi linken keresztül érhető
el!
http://iskola.sokoropatka.hu/termvet/felhivas.htm

5. „Mesés barangolások erdőn-mezőn” című fotókiállítás
Kedves Természetbarát Pedagógus Kollégák!
Frekot Erika vagyok, sokat járok a természetben, és fotóimon keresztül szeretném megmutatni
mindazt a szépséget, amit látok.
Az a hitvallásom, hogy látni tanítsak a természetben. Azt gondolom, hogy csak az unatkozik
egy kiránduláson, aki nem érti, hogy miket néz. Ha látja is, mi minden történik egy fűszálon,
nagy élvezetben lesz része. Ezért írok ismeretterjesztő szövegeket és a kisebbek számára
meséket. (Eddig két mesekönyvem jelent meg, Mesés barangolások sorozatcím alatt.)
A képeket helyben olvasható, rövid mesék és a nagyobbaknak szánt ismertető szövegek
egészítik ki.
Remélem, hogy közületek, kedves kollégák, lesznek olyanok, akik szívesen elhozzák
csoportjukat, osztályukat egy ilyen kiállításra.
Nyitva tartás: 2019. február 14 – március 31.
Helyszín: RAM Colosseum (Budapest, XIII. ker. Kárpát utca 23., tel.: +36 1 398 6211)
Frekot Erika (Budapest, XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium, biológia-földrajz szakos tanár)

6. Gyermekláncfű Egyesület 2019. évi táborai

2019. június 17-21. Természetjáró tábor
2019. augusztus 26-30. Kézműves tábor
2019. július 13-14., augusztus 04-06., 24-25. Kosárfonó táborok
Bővebb információ:
www.gyermeklancfu.hu
www.rozsa-vendeghaz.hu
Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület
3033 Rózsaszentmárton, Akácfa út 3.
Tóth István elnök, 0620/9685-791

7. Meghívó a XII. Dél-Dunántúli Régió Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napjára
Tisztelt Érdeklődők! Kedves Pedagógusok!
Szeretettel meghívjuk a Tolnai Erdőkért Alapítvány nevében, a XII. Dél-Dunántúli Régió
Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napjára, amelyet 2019. március 29-én (pénteken) a
Turisztikai és Természetismereti Központ, Lengyel-Annafürdő Erdészeti Erdei Iskolában
rendezünk meg. A Nyílt Nap alapvető célja, hogy a résztvevők az egyes bemutatkozó
helyeken megismerhessék a Dél-Dunántúli régió erdészeti erdei iskoláit, az iskolák a
mindennapos oktatásra épülő, minősített erdőpedagógiai és szabadidős programkínálatát. Az
iskolák bemutatkozása mellett szeretnénk Önök elé tárni a Tolnai-hegyhát erdeinek és
vizeinek növény- és állatvilágát, erdő- és vadgazdálkodását, kultúrtörténeti értékeit, illetve a
környék nyújtotta kirándulási lehetőségeit. Elsősorban azon oktatási intézmények képviselőit
várjuk, akiknek Pedagógiai Programjukban kiemelt szerepet kapott a környezeti nevelés és az
erdei iskolai program, továbbá minden osztályfőnököt.
Időpont: 2019. március 29. (péntek) 9.00 órai kezdettel
Helyszín: 7184 Lengyel, Annafürdő 176., Turisztikai és Természetismereti Központ
Jelentkezési határidő: 2019. március 20. A kitöltött jelentkezési lapokat e-mail-ben várjuk
az alábbi címre: annafurdo@gyulajzrt.hu
Jelentkezési lap
letölthető: http://gyulajzrt.hu/hir/meghivo_xii_del_dunantuli_regio_erdeszeti_erdei_iskolaina
k_nyilt_napjara

8. II. Demokratikus Nevelés Konferencia
A konferencia célja, hogy megismerhessük és megvitathassuk a demokratikus nevelés
gondolkodásmódját és gyakorlatát a családban és az oktatás területén előadások,
kerekasztalok és workshopok keretében.
A konferencia súlyponti témája: Hogyan kezdjük el?
Egyéb témakörök:
 Demokrácia a családban és a gyermeknevelésben,
 működő demokrácia az oktatásban,
 demokratikus kommunikáció,
 kitekintés a demokratikus oktatásra világszerte.

A konferencia részletes (ideiglenes) programja
Időpont: 2019. március 10. (vasárnap), 9:00 és 16:30 óra között (regisztráció 8:30-tól)
Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.
Az esemény facebook oldala: https://www.facebook.com/events/235276814074782/
Bővebb információ: http://www.dem-nev.eu/

9. Nobel Békedíjat Jane Goodall-nek 2019-ben!
A Nobel Díj Bizottság érkeztette a már 120 ezer aláírással támogatott, alulról jövő, ám
tudósok által is felkarolt civil kampány eredményeképpen, remélhetően leginkább azonban
Jane Goodall élete munkája és példája miatt a díjra jelölést. A Békedíjra jelöléseket
kiválasztott személyek szűk köre teheti meg, így az, hogy befogadták a civil hálózattól a
jelölési dokumentumot, még nem jelenti, hogy valóban hivatalos jelölt lesz Goodall. A
bizottság hagyományosan titokban tartja a jelöltek nevét és ugyanerre kéri a jelölőket is –
mely utóbbi most nem valósult meg.
Az emberi evolúciót még ma is magyarázzák az eszközhasználat és eszközkészítés
fejlődésével. Azt az embert az állattól megkülönböztető jegyet, hogy az eszközhasználat
emberhez kötött, Jane Goodall már 1964-ben cáfolta, amikor a Cambridge-i Egyetemen
megvédte PhD téziseit. A felfedezése, miszerint a csimpánzok is eszközhasználók, még 195758-ban született, amikor (Homo habilis-t később felfedező, és eszközhasználatát vizsgáló)
Leakey professzor afrikai régészeti-antropológiai kutató expedíciójával dolgozott. Az
ezredforduló óta az állati eszközkészítésre is több tudományosan elfogadott bizonyítékunk
van már.
Jane intézete tovább folytatja az afrikai kutatásokat, miközben kooperatív, közösségi
természetvédelmi és környezeti nevelési programokat folytat. Jane 2002 óta az ENSz egyik
béke-nagykövete. Humanitárius mozgalma (vagyis világhálózata), a Rügyek és gyökerek,

itthon is aktív: kutyamenhelyet és az afrikai csimpánzos akciókat támogatnak, és környezeti
nevelők, számos ökoiskola partnereként is. A Roots & Shoots hálózata fiatalok százezreit
kapcsolja össze világszerte több mint 130 országban. A hálózat célja, hogy együttes erővel a
Földet jobb hellyé tegyük az emberek, az állatok, és a környezet számára.
Forrás és kampány a jelöltség
támogatására: https://www.change.org/p/13653500/psf/promote_or_share?guest=existing
További forrás: https://www.janegoodall.hu/index.html

10. Év Fája szavazás
A nemzetközi Év Fája szavazás elindult, Magyarországot a pécsi havi-hegyi mandulafa
képviseli. 2016-ban Bátaszék legöregebb fája, a molyhos tölgy nyerte az európai versenyt,
2013-ban pedig egy egri platánfa. Szavazni idén itt lehet:https://www.treeoftheyear.org/home.

11. #whateverittakes – és az európai iskolások válasza: Make the World Greta again!
2019. január 31-én csütörtökön Belgium, Svájc, Németország, Skócia, és számos más európai
ország iskolásai utcára vonultak az azonnali és hatékony klímavédelmi lépések
kikényszerítésére, egyes városokban több tízezres tömegben. Az összehangolt csődület a
decemberi krakkói klímacsúcson már feltűnt – és az Ökoiskola Hírlevél olvasóinak a 2018.
december 11-i számban bemutatott – Greta Thunberg (16) nyilvános fellépésének eredménye.
Miss Thunberg január 25-én a híres Davosi Világgazdasági Fórumon is fellépett, illetve
ülősztrájkjával ismét kivívta kortársai figyelmét. Egyik fontos üzenete: „Instead of ’not to do
enough’ we have to do something”.
Forrás: World Economic
Forum https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/790085811344466 és The
Guardian https://www.theguardian.com/business/live/2019/jan/25/davos-2019-globaleconomic-outlook-and-climate-change-battle-live és twitter/instagram bejegyzések.
Kérjük, amennyiben ökoiskolaként kapcsolódó akciót szerveznek tanulóik, erről adjanak hírt
az Ökoikola Hírlevél számára, és majd – temészetesen – a beszámolóikban, pályázatukban is!

12. Legyen március 10. idén is a Beporzók napja!
2018 januárjában magánkezdeményezéssel indult útjára ez a természetvédelmi jeles nap. Első
meghirdetésekor már támogatóként álltak mögötte a tudományos élet, a civil szervezetek, a
közoktatás és a média érdekelt képviselői. A felhívás nyomán a Kárpát-medence 24
településén szervezett eseményekről adhattunk hírt. Az idei felhívás célja ennek a
mozgalomnak a fenntartása, növelése. Mindennapi ételünk, abban vitaminok, fűszerek

jelentős részéhez beporzó állatokra van szükségünk. A kezdeményezés a beporzók szorgos
munkájának ünneplésére és segítésére szólítja fel a társadalmat.
Miért szenteljünk egy természetvédelmi jeles napot a beporzóknak?
A

virágos növények 87%-a igényli a beporzók közreműködését a termés- és/vagy
magképzéshez.
 A száz leggyakoribb haszonnövény 70 százalékának beporzását rovarok, esetleg
gerincesek végzik.
 Az elmúlt évtizedekben repülő rovarok, köztük beporzók tömege tűnt el a Föld
színéről.
 A Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatások Kormányközi Platform (IPBES)
összegzése szerint a világ éves élelmiszer-termeléséből 235–577 milliárd dollárt ér
az a mennyiség, amely direkt módon a beporzóktól függ.
A mezőgazdaságban használt vegyszerek és a hatalmas monokultúrák, a globális
klímaváltozás és számos további hatás együttesen járul hozzá a házi- és vadméhek, valamint a
többi beporzó állat nagymértékű pusztulásához. Elsősorban az északi féltekén észlelhető a
beporzók hiánya miatti terméskiesés, emiatt az emberi kézzel (ecsettel), vagy éppen
drónokkal végzett beporzási próbálkozásokra is szükség lett. Nemcsak a beporzó rovarvilág
veszélyeztetett hanem sok más csoport is, pedig a rovarok alapvetően szükségesek ahhoz,
hogy a Földön emberhez méltó életet éljünk.
A cél
A cél, hogy minél több emberben tudatosuljon, mennyire változatosak – és sérülékenyek – az
állatok és növények közt az evolúció során kialakult beporzó kapcsolatok.
Azt is tudnunk kell, hogy bármennyire is kicsinek érzi magát az ember a globális
problémákkal és a nagyüzemi mezőgazdaság okozta káros hatásokkal szemben, segíteni tud a
helyzeten. Például körültekintő vegyszerhasználattal, rovarbarát kert kialakításával,
rovarhotelek, méhbölcsők építésével, városban is, saját otthona környékén is.
Események
Az első Beporzók napját számos helyen megünnepelték nemcsak országszerte, hanem
Erdélyben is. Az eseményekről hírt adtunk a www.beporzoknapja.hu honlapon,
a www.facebook.com/beporzoknapja/ facebook oldalon és másutt is.
Idén is számos helyen készülnek arra, hogy ebből az alkalomból tartós segítséget nyújtsanak
akár a legegyszerűbb, legolcsóbb eszközökkel. Állatkertek, oktatási intézmények, múzeumok
jelezték, hogy idén is tervezik már az eseményt. Keresse a híreket, a programokat, a
lehetőséget, hogy része legyen egy friss és jótékony megmozdulásnak. És legyen új hír alapja
azzal, hogy saját társadalmi köreiben, saját munkahelyén, gyerekei iskolájában vagy hasonló
helyen kezdeményezi a beporzó lények megismerését, segítését. Ha valami készül (10-én
vasárnap, vagy ahhoz közeli napon), adjon róla hírt a beporzoknapja@gmail.com címen és mi
lehetőségeink szerint további nyilvánosságot adunk neki!

Folytatás
A Beporzók napja csak a természetvédelmi munka kezdetét jelöli, az állatok segítése tartós
figyelmet kíván. Reméljük, hogy az elindult széleskörű társadalmi elfogadottságnak meglesz
a hatása. Ezt a természetvédelmi jeles napot addig kellene minden évben megülni, amíg
okafogyottá nem válik, mert a beporzó élőlények helyzetében tartós javulás áll be.

13. Természetismereti "KÓBORLÓ"
Kirándulások és felfedezőprogramok kisiskolás csoportoknak 2019. az ÖSVÉNY
Oktatóközponttal.
A program igénybe vehető egy vagy akár több, egymásra épülő alkalommal is az ÖSVÉNY
Oktatóközpont szolgáltatási csomagjainak keretében, amelyek tartalmazzák a programtartáson
túl többek között az előzetes és a programot követő szakmai konzultációkat is.
További technikai információk:
http://erdeiiskola.osvenykft.hu
Ösvény Oktatóközpont Kft.
2835 Tata-Agostyán, Kossuth Lajos utca 116.
+36 30 594 83 27
e-mail: iroda@osvenykft.hu
honlap: www.osvenykft.hu

________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép és táblázat nélkül küldjék!
Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a saly.erika@ofi.hu, vagy a varga.attila@ofi.hu címre.
Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider
environment protection!

