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1. Akkreditált ökoiskolai továbbképzés áprilisban
A februári sikeres képzést követően ismét meghirdetjük a fenntarthatóság pedagógiájával
foglalkozó, valamint a Natura 2000 területekkel kapcsolatos ismereteket, lehetőségeket
feltáró, elsősorban (de nem kizárólag!) ökoiskola koordinátorok számára hirdetett
pedagógusképzésünket. A képzést az OFI szakértői tartják és egy gyakorló ökopedagógus.
Rövid tájékoztató: https://goo.gl/etFULN
Képzés neve: Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére (iskolai
modul)
Óraszám: 30
A képzés időpontja: 2019. április 10-13.
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1074 Budapest,
Rákóczi út 70-72.)
Jelentkezési határidő: 2019. március 14. éjfél.
Részletek: http://ofi.hu/hir/felhivas-akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzesre-0
Jelentkezési felület: http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/172714?lang=hu

A képzésen való részvétel díja: 30.000 Ft.
A szállást, utazást, étkezést a résztvevők egyénileg oldják meg.
Kapcsolattartó: Láng Éva
E-mail: lang.eva@ofi.hu
Telefon: +36 30 723 9740

2. „Legyél válogatós!” c. társasjáték
A „Legyél válogatós!” c. társasjátékkal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismeretek
terjesztését segíthetjük.
A Zöld Kör környezetvédő közhasznú egyesület a közelmúltban, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatását élvező projekt keretében, saját fejlesztésű,
hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket fejlesztő
társasjáték díjmentesterjesztésére vállalkozott, amelyet „Válogatós vagyok” workshopok
alkalmával kíván eljuttatni oktatási intézményeknek. A cél, hogy játékos formában segítsék a
gyermekek hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyes attitűdjeinek, illetve jó gyakorlatának
alakítását, ráirányítva a figyelmet a hulladék-megelőzés fontosságára, valamint a szelektív
hulladékgyűjtés praktikáira, ezáltal segítve a lerakóra kerülő kommunális hulladék
csökkentését.
Ennek kapcsán az alábbi időpontokban és helyszíneken kerül sor „Válogatós vagyok”
workshopokra:
március 18-án, délután 14.30 órai kezdettel (Borsodban működő intézmények
körében népszerűsítve), Ózdi József Attila Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium (3600 Ózd, Bem út 14.)
 2019. március 20., délután 13.30 órai kezdettel (Nógrád megyében
népszerűsítve), Somosi Környezetnevelési Központ eladóterme (3121
Somoskőújfalu, Somosi út 103.)
 2019. március 21., délután 13.30 órai kezdettel (Heves megyében
népszerűsítve), Rózsa Vendégház közösségi terme (3033 Rózsaszentmárton,
Kölcsey utca 80.)
 2019.

Az eseményeken való megjelenés díjmentes, csupán előzetes egyeztetéshez kötött!
Bővebben: http://tantrend.hu/hir/legyel-valogatos
Részletes tájékozató kérése és jelentkezés:
info@zoldkor.net
06 52 280 038
Az események támogatója a Innovációs és Technológiai Minisztérium.

www.szelektelok.hu

3. „FÖLDFORGATÓK” – Iskolakert program Nógrád megyében (2018-2021)
Műhelynap II.
2019. 03. 11.
Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola
Pásztó, Deák Ferenc út 17.
PROGRAM
08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 09.15 Köszöntők


Iskolakertekért Alapítvány, Váci Egyházmegyei Karitász



Pádárné Györki Mariann (Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola)

09.15 – 09. 45 Bemutatkozók
 Földforgatók Program (Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány, Váci Egyházmegyei
Karitász)
 Iskolakertekért Alapítvány és az Iskolakert-hálózat bemutatása (Mátyás Izolda,
Iskolakertekért Alapítvány)
09.45 – 10.00 Mi történt eddig, hol állunk most? (Iskolakertekért Alapítvány)
10.00 – 10.30 Résztvevők bemutatkozása
 Pásztói

iskolakert bemutatkozása (Pádárné Györki Mariann, Magyar Szentek Római
Katolikus Általános Iskola)
 Salgótarjáni iskolakert bemutatkozása (Varga Ágnes, Illyés Gyuláné Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola)
10.30 – 10.45 SZÜNET
10.45 – 11.45 Tavaszi feladatok az iskolakertben (Bánki-Miklós Bernadett, Iskolakertekért
Alapítvány)
 Palántanevelés hidegágyban és tanteremben
 Tavaszi kertészeti feladatok a kezdő kertben

11.45 – 12.15 Önkéntes gazdák bemutatása (Féja Fruzsina, NAK Nógrád megyei
Igazgatóság)
12.15 – 12.30 BÜFÉ
12.30 – 13.00 Helyi iskolakert meglátogatása (Pádárné Györki Mariann, Markó Tibor
Magyar Szentek Római Katolikus Általános Iskola)
13.00 – 13.30 Műhely (Mátyás Izolda, Pauliczky Nóra, Iskolakertekért Alapítvány)
 Magszalag variációk
 Palántanevelő edénykék

papírból

13.30 – 14.00 Felkészülés a nyárra (Mátyás Izolda, Pauliczky Nóra, Iskolakertekért
Alapítvány)
 Nyári

fenntartási jó gyakorlatok

A szakmai napot alapvetőan a Földforgatók program résztvevői számára szervezzük, de a
részvétel lehetséges minden külsős érdeklődő számára is.
A műhelynapon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni az alábbi címen lehetséges március 8-ig: info@foldforgatok.hu

Iskolakertekért Alapítvány

4. Folytatódnak az Újgenerációs tankönyvekhez kapcsolódó pedagógus felkészítések
Alsó tagozaton tanítóknak, kiscsoportos keretben, interaktív formában megvalósuló
felkészítések a következő témák köré csoportosulnak:
- az egyes Újgenerációs tankönyvek koncepciójának, szerkezetének műhely keretében történő
bemutatása, módszertani segédletek (kézikönyvek, témazárók stb.) használata (4 óra
terjedelemben),
- az adott tankönyvekhez kapcsolódó digitális fejlesztések módszertani lehetőségeinek műhely
keretében történő bemutatása, alkalmazása, a használatukhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek
és tanácsok átadása (2 óra terjedelemben).
Meghirdetett időpontok:
Fogalmazás 3-4.

2019. február 28. csütörtök
2019. március 18. hétfő

Környezetismeret 3-4. 2019. április 4. csütörtök
Matematika 1.

2019. február 28. csütörtök

Matematika 1-2.

2019. április 4. csütörtök

Matematika 2.

2019. március 21. csütörtök

Matematika 3-4.

2019. március 13. szerda

Matematika 4.

2019. március 28. csütörtök

Nyelvtan 3-4.

2019. március 25. hétfő
2019. április 1. hétfő

Olvasás 1.

2019. március 28. csütörtök

Olvasás 2.

2019. március 13. szerda

Olvasás 3.

2019. március 25. hétfő

Olvasás 4.

2019. március 18. hétfő
2019. március 21. csütörtök

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1074 Budapest,
Rákóczi út 70-72.)
Bővebb információk itt olvashatók: http://ofi.hu/hir/folytatodnak-az-ujgeneraciostankonyvekhez-kapcsolodo-pedagogus-felkeszitesek
Regisztrálni itt tudnak az érdeklődők: http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/891898?lang=hu

5. Doktor Mentor program
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum idén is megrendezi Doktor Mentor programját, ahol az
érdeklődők az orvosi szakma egyes területeit ismerhetik meg alaposabban. Az előadó
orvosok részletesen mesélnek hivatásukról, pályájukról, mindezt interaktív elemekkel
kiegészítve.
Az előadások időpontjai és előadói:
febr. 27. szerda, 17.00 – Dr. Tövisházi Gyula (gyermekmentőorvos, aneszteziológus)
márc. 6. szerda, 17.00 – Dr. Kassai Tamás (gyermektraumatológus)
márc. 13. szerda, 17.00 – Dr. Tamás Judit (sebész szakorvos)
márc. 20. szerda, 17.00 – Dr. Melczer Zsolt (szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus)

márc. 27. szerda, 17.00 – Dr. Svéd Tamás (aneszteziológus, psychoterápiai szakorvos)
április. 3. szerda, 17.00 – Dr. Simon Zsófia Eszter (gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos)
A programon való részvétel ingyenes.
Az előadások helyszíne: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród u. 1-3.
Kapcsolat: komarhanna@semmelweis.museum.hu
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattára

6. Vitaest-sorozat
A Tanácstalan köztársaság című vitaest-sorozat társszervezője az ELTE Humánökológia
mesterszaka (a főszervező a Karátson Gábor Kör).
A sorozat fő kérdései ezek: Van-e politikai válasz az ökológiai válság kihívására? Van-e
ökológiai válasz a politika kiüresedésére, a rendszerváltozás kudarcára, a zsákmányszerző
politikára, a cinizmusra és a beletörődésre? Ökopolitikáról lesz tehát szó, de nem
pártpolitikáról, sokkal inkább arról, hogy miként tudnánk fontos, nem egyszer életbe vágó
témákat színvonalas közbeszéd tárgyává tenni.
Februártól júniusig kéthetente összesen nyolc estre kerül majd sor. Az első
(Tudástársadalom?) fb-eseménye itt
található: https://www.facebook.com/events/260798658158312/ ). Az egész sorozat
programja megtalálható: www.okopolitika.hu/szabadegyetem/4-tanacstalan-koztarsasagprogram
7. Lehoczky János-díj
Az Erdei Iskola Egyesület (EIE) az Erdei Iskola Program támogatásával 2005-ben
megalapította a Lehoczky János -díjat. A díjat az erdei iskola mozgalom területén
tevékenykedő, az erdei iskola mozgalom szereplői által elismert személy kapja, aki
munkásságával sokat tett és tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és
magatartásának kialakulásáért, hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak megőrzéséhez,
fejlődéséhez, népszerűsítéséhez, és tapasztalatát, tudását megosztja, átadja embertársainak,
ezáltal biztosítva a folytonosságot.
A díj célja emléket állítani a fiatalon elhunyt, ám gazdag munkásságot maga után hagyó
környezeti nevelőnek, pedagógusnak, és díjazni a Lehoczky János emlékéhez méltó
munkásságot folytató erdei iskolázókat, környezeti nevelőket. A díjazott a díj által erkölcsi
megbecsülésben részesül.

A díjra az a személy jelölhető a mellékelt jelelőlapon, aki etikailag feddhetetlen, szakmai
munkáját az ifjúsági korosztály számára pozitív példát mutatva végzi, és eleget tesz az alábbi
szempontok valamelyikének:
1. Munkásságával sokat tesz az erdei iskola mozgalom kiterjesztéséért. Publikációkkal,
előadásokkal, továbbképzésekkel segíti népszerűsítését, minőségi fejlesztését.
2. Munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és
magatartásának kialakulásáért, a fenntartható fejlődést népszerűsíti. Hozzájárul az erdei
iskolázás hagyományainak megerősítéséhez.
A jelölések beérkezési határideje 2019. február 24. éjfél. A jelöléseket jelölőlapon lehet
benyújtani az alábbi e-mail címekre: erdiskegy@gmail.com, erdeiiskola@erdiskegy.hu és a
levelezési címre kamilla.rozsnyai @gmail.com. A beérkezett jelölésekről visszaigazolást
küldünk.
A jelölési űrlap adatai:
1. A felterjesztett adatai
1.1. Neve:
1.2. Lakcíme:
1.3. Telefonja:
1.4. E-mail címe:
Munkahelye neve, címe:
1.5. Beosztása:
1.6. Szakmai bemutatása (legalább 15 sor, legfeljebb 1 oldal):
1.7. Eddigi elismerései:
2. Felterjesztő adatai:
2.1. Neve:
2.2. Szervezete/intézménye:
2.3. Lakcíme:
2.4. Telefonja:
2.5. E-mail címe:
Dátum, aláírás
Az Erdei Iskola Egyesület vezetősége és a Lehoczky – díj kuratóriuma

8. „Kis iskola, kicsi lábon?” c. előadás
A Palotás Gábor Általános Iskola 60., logopédiai osztályai 20. születésnapja alkalmából
rendezett jubileumi konferencián Borsányi-Bognár Gyöngyvér ad elő „Kis iskola, kicsi
lábon?” címmel, környezeti nevelés témakörben.
A konferencia ideje: 2019. március 6. szerda, 09:00-13:30
A „Kis iskola, kicsi lábon?” előadás várható időpontja: 12:05-12:25
Helyszín: Magnet Közösségi Ház /Hamvas terem (1062 - Budapest, Andrássy út 98.)
Regisztrálni, s a bővebb programról itt lehet
tájékozódni: https://goo.gl/forms/gJU3zeuFPMXKe4pi1
Gáti-Bőti Mariann
Intézményvezető
Palotás Gábor Általános Iskola
1021-Budapest Ötvös János u. 7-9.
9. Szemléletformálás a Füvészkertben 2019, pályázat iskolásoknak
2019. február 05. - 2019. február 28.
Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25
A Füvészkertért Alapítvány és a Szamóca Kiskertész Tanoda pályázatot hirdet 4-5-6-7.
osztályos budapesti osztályoknak, szemléletformáló programban való részvételre.
Növényi sokféleség: Rajzoljátok, vagy írjátok le, hogy mit jelent számotokra a növényvilág
sokfélesége!
Komposztálás: A pályázatra olyan rajzokat, képzőművészeti alkotásokat várunk, melyek
tükrözik a komposztálás folyamatát, eredményét /vagy egy esszét arról, hogy milyen
anyagokat lehet komposztálni, mire használható az előállított komposzt.
Városi kertészkedés: Mutassátok be, hogyan lehet akár egy teraszon is kertészkedni, mit
lehet felnevelni! Rajzoljátok, írjátok le! Vagy: az osztály által eddig felnevelt növények
fotóiból készítsetek kollázst!
A nyertes osztályok vezetett sétán, illetve gyakorlati kertészkedős foglalkozáson vesznek részt
a Füvészkertben, az alábbi témákban:
 Növényi sokféleség megismertetése - vezetett séta a Füvészkertben.
Komposztálás.


Kertészkedés a városban, kertészkedés a gyakorlatban.

A pályázati anyag tartalma:
1 db rajz vagy bármely más technikával készült képzőművészeti alkotás vagy esszé, melynek
témája az alábbiakból választható:
Szerintetek miből lesz a komposzt, milyen hulladékok komposztálhatóak, és mire
használhatjuk a kész komposztot?
Mitől lesz fenntartható egy kert?
Növényi sokféleség bemutatása.
Használjatok minél érdekesebb, innovatívabb technikát!
A pályázatok beküldési módja, ideje:
A pályázatokat az alábbi űrlap kitöltésével lehet beküldeni.
Bővebb információ és letölthető űrlap: http://www.gyerekkertesz.hu/szemleletformalas-afuveszkertben-2019/
Beküldési határidő: 2019. február 28.
A pályázatok megvalósítása: A nyertes osztályok fogadása 2019. április, május hónapok
folyamán előre egyeztetett időpontban történik. A foglalkozás időtartama 1 óra. A foglalkozás
az ELTE Füvészkertben zajlik. A pályázat nem tartalmazza a helyszínre utazás költségét!
A pályázatok elbírálása, eredményhirdetés: A pályázatokat elbírálásánál figyelembe
vesszük a jelentkezési sorrendet is. 25 osztályt tudunk fogadni.
Eredményhirdetés: 2019. március 11.
Web: www.gyerekkertesz.hu
10. „Színes vizek” körülöttünk – pályázat gyerekeknek
Az erdei iskola, óvoda programok, egy adott helyszínhez kapcsolódva dolgozzák fel az
oktatási tartalmakat, miközben a közösséget is erősítik.
Jelenlegi pályázatunkhoz is egy olyan témát választottunk, amely mindenhol jelen van, és
mégis mindenhol más. Ez a víz. Azt szeretnénk, ha kicsit rendhagyó módon gondolnátok a
vízre.
Válasszatok ki három színt, lehetőleg olyat, amire nem gondolnánk a vízzel kapcsolatosan!
A színek segítségével készítsetek olyan pályaműveket, amely kapcsolódik a vízhez, de nem
kifejezetten a felszíni vizekhez. A víz legyen felettünk, alattunk, valaminek, vagy valakinek a
része stb. Kapcsolódjon a lakóhelyetekhez is valamilyen módon.
Mit várunk?
Készítsetek el két pályaművet!
Az egyik egy irodalmi alkotás legyen a színek és a megbújó víz feldolgozásával:
A. mese

B. vers
C. színdarabot
A másik egy közösségi feladat készítése:
I.

rejtvény

II.

játék

III.

kincskereső térkép

Beküldési cím postán: 1126 Budapest, Istenhegyi út. 26.
digitálisan erdeiiskola@erdiskegy.hu, erdiskegy@gmail.com
Beküldési határidő: 2019. március 17.
Díjazás több kategóriában (életkor szerint).
Bővebb információ: erdeiiskola@.erdiskegy.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!

