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1. Pályázati felhívás a 2019/2020. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola
cím elnyerésére
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az Agrárminisztérium
együttműködésével nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető az alábbi helyről:
http://ofi.hu/hir/palyazati-felhivas-20192020-tanevre-szolo-okoiskola-cim-es-orokosokoiskola-cim-elnyeresere
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.
A pályázatot az okoiskola@emmi.gov.hu e-mail címre kell elküldeni.
A pályázatról további technikai információt Halácsy Ágnestől a +36 1 896 6242
telefonszámon vagy az agnes.halacsy@emmi.gov.hu e-mail címen vagy
az okoiskola@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek.

2. 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 10-12.
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

3. SDG for kids (FF célok gyerekeknek) - versenykiírás
Fenntartható fejlődési célok gyerekszemmel! Gondolkozz el rajta, beszélj róla, tegyél érte!
A verseny háttere és célja:

A világ vezetői 2015 szeptemberében New York-ban egy történelmi ENSZ-csúcstalálkozón
elkötelezték magukat amellett, hogy véget vetnek a szegénységnek, megküzdenek a
klímaváltozással és harcolnak az igazságtalanság ellen. A 2030-ig tartó fenntartható fejlődési
keretrendszer egy jobb jövőt kínál bolygónk egészének és emberek milliárdjainak világszerte.
Az ENSZ fejlődési keretrendszerének („Világunk átalakítása”) gerincét, 17 Fenntartható
Fejlődési Cél (Sustainable Development Goals - röviden SDGs) és 169 részcél alkotja.
Ezekhez a pontokhoz kapcsolódóan indítjuk az SDG for kids versenyünket, melyben olyan
alkotásokat várunk, melyek hangsúlyozzák ezeknek a céloknak a fontosságát és felhívják a
figyelmet a velük kapcsolatos teendőkre.
A pályázat célja, hogy felébresszük a diákokban a környezetünk megvédésére és a fejlődési
fordulat iránti fogékonyságot. Megértsék, hogy mit jelent ez a 17 Fenntartható Fejlődési Cél
és mit tehetünk ezek megvalósítása érdekében.
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Fotó-pályázat
2. Plakát-verseny
3. Film-pályázat
Egy pályázó több témakörben is indulhat.
Ajánlott forrásanyag:
A www.gwpmo.hu weboldalról elérhető és letölthető „A bolygó és a 17 célkitűzés” című
képregény és a 2015-2016-os magyarországi helyzetkép az ENSZ Fenntartható Fejlődési
Céljai szerint.
További linkek:
http://ensz.kormany.hu/a-2030-fenntarthato-fejlodesi-keretrendszer-agenda-2030https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.nfft.hu/documents/1238941/1261771/NFFS_2EHJ_vegso_20171207_HU.pdf/9e8
8dce0-bd15-1803-9675-68e35b028019
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I.
II.

kategória (7-14 éves korosztály) / Fotópályázat, Plakátverseny
kategória (14-19 éves korosztály) / Fotó-pályázat, Plakát-verseny, Film
pályázat

A versenyben nevezési díj nincs.

1. Fotó-pályázat:
A témakört választó pályázótól olyan fényképek elkészítését várjuk, amely ábrázolja a 17
Fenntartható Fejlődési Cél szellemiségét.
A témakörben csak egyénileg lehet pályázni, maximum 3 darab képpel.
A fotóval szemben támasztott elvárás:
- a képet jpg, jpeg, (png, gif) képformátumban kell benyújtani
- minimum 2000 pixel felbontás a nagyobbik élén a képnek (de inkább nagyobb)
- minimum 300 dpi felbontás
- a kép minimális mérete 1 MB lehet
- több képből összeállított montázst nem fogadunk el
Beküldési cím és további információ: gwpmo@gwpmo.hu
Az e-mailben meg kell adni az alkotó nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét,
iskoláját és az alkotás fantázianevét.
2. Plakát-verseny
A témakört választó pályázóktól egy plakáton megjeleníthető akciótervet várunk. Ennek
témája legyen összefüggésben a 17 Fenntartható Fejlődési Cél szellemiségével.
A témakörben maximum 3 fős csapattal lehet pályázni, 1 darab plakáttal.
A plakáttal szemben támasztott elvárás:






A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 238 pixel x 334 pixel (= 84
mm x 118 mm, 72 dpi) formátumban kell benyújtani.
Az A0-ás plakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a
pályamű számítógépes állományának 84 mm x 118 mm (+ 1 mm-es kifutó
körben) méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, (600 Dpi,
CMYK) .
Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban, pályázat
benyújtását megelőzően konzultálni kell a kiíróval.
A pályamű megértése szempontjából egy maximum 100 szavas
magyarázatot kérünk.

Beküldési cím és további információ: gwpmo@gwpmo.hu
Az e-mailben kérjük az alkotó(k) nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét,
iskoláját és a tervezet/projekt nevét feltüntetni!
3. Film-pályázat

A témakört választó pályázóktól a 17 Fenntartható Fejlődési Cél témakörében várjuk az
alkotásokat. A témakörben maximum 5 fős csapattal lehet pályázni, egy kis filmmel.
A kisfilmmel szemben támasztott elvárás:





2-5 perces, minimum HD felbontású rövidfilm.
A film nem tartalmazhat trágár kifejezéseket és az emberi jogokat sértő
tartalmat.
Továbbá nem tartalmazhat szerzői jogot sértő zenei betéteket.
Műfaját tekintve az alkotás lehet forgatott anyag vagy animáció.

Beküldési cím és további információ: gwpmo@gwpmo.hu
Az e-mailben kérjük az alkotó(k) nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét,
iskoláját és az alkotás fantázianevét feltüntetni.
Határidők




Jelentkezés és a pályamű beadás határideje: 2019. április 14.
Értesítés az országos döntőbe jutásról: 2019. június 3.
Országos döntő: 2019. október első hetén

Eredményhirdetés
A pályázatok eredményhirdetésére – díjazására, a 2019. október első hetében, a Budapesti Víz
Világtalálkozó elő rendezvényén kerül sor, a díjazottak meghívásával.
Díjak és jutalmak
Értékes tárgyi nyereményekkel, illetve egy 2-3 napos magyarországi tanulmányi kirándulással
jutalmazzuk a legjobb alkotások készítőit.
A verseny szervezője és lebonyolítója a GWP Magyarország Alapítvány.
The Planet And The 17 Goals HUN_v3.pdf
http://www.nfft.hu/documents/1238941/1261771/NFFS_2EHJ_2_melleklet_SDG_szerint.pdf
/8b90cb27-6863-6ba2-9ded-26c23658b575
Bővebb információ: http://www.gwpmo.hu/verseny

4. Élményösvények a környezeti nevelésben
Kollarics Tímea egy szakmai publikációjára és egy viszonylag ismeretlen fogalomra hívjuk
fel Olvasóink figyelmét. Amennyiben az idézetek felkeltik érdeklődését, javasoljuk, hogy
olvassa el a cikket. A cikk összefoglalója angol nyelvű, részletes része pedig magyarul
elérhető itt: https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/38/23.

„Németországban 1930-ban létesítették az első tanösvényt, majd több évtizedes lelkes munka
utána 70-es években kezdték
felismerni, hogy a csupán statikus információátadás, amely a tanösvényeket jellemzi,
csak kevés tanulási sikerrel jár. … A tanuló ösvény, a természeti élmény, a második
generációs tanösvény, a felfedező ösvény és a tematikus ösvény fogalmak után megjelent az
élményösvény első definíciója 1994-ben. … [Svájcban] az 1990es évek közepéig 257 tanösvényt említ a szakirodalom, amelyek között szerepelnek
érzékelő ösvények is. … Az élményösvényen az információátadásnak vagy az
érzékenyítésnek érdekesnek kell lennie, a látogatókat aktívan be kell vonni, valamint minden
élményösvénynek rendelkeznie kell egy vezérfonallal (fő témával), továbbá a tervezésnek és
kialakításnak következetesnek kell lennie. … Fontos, hogy legalább az állomások
háromnegyedén (később: felén) a látogatók aktivizálása, valamint érzékszerveinek bevonása
megtörténjen. … A környezetpedagógiai szempontú értékelés (érzelmi, értelmi, akarati
összetevők) az élményösvények (tanösvények) egésze alapján kerül
meghatározásra (információközvetítés eszközei, szövegezés mikéntje, interaktív és
szenzoros állomások jellege, tartalma stb.) három válaszlehetőséggel: vannak, részben,
nincsenek.”

5. Publikációs lehetőség öko-pedagógusoknak
A jATES folyóirat (az EDU jogutódja) 2019. évi 2. számába a szakképzés, és a szakmai
tanárképzés témáit érintő cikkeket várnak a szerkesztők. A számot Lükő István szerkeszti.
Kérjük, hogy az előírások szerint elkészített – magyar vagy angol nyelvű - cikkeket az alábbi
email címre is küldjék el: sajokaza@chello.hu 2019. március 15-ig. Lükő tanár úr szerkesztési
elveit például ez a legutóbbi (magyar nyelvű) szám
mutatja: http://epa.oszk.hu/02900/02984/00016/pdf/.
Részletek a publikációs lehetőségről: https://jates.org/index.php/jatespath/index.
A folyóirat évente négyszer jelenik meg, és minden évben több szám is kifejezetten a
fenntarthatóságra nevelésről, vagy annak valamely részterületéről szól. Érdemes figyelni a
következő számok tematikáit is.

6. Fenntarthatósági Témahét friss hírei
2019. március 6. (szerda) 18:00-19:00, webináriumi képzés: „Gyerekekkel – gyerekeknek a
világ globális problémáiról”
Link: https://eun2.adobeconnect.com/globalis/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/kepzesek
Program:

18.05 - 18.15
Bevezető és előadás a 2019. évi Fenntarthatósági Témahét programjairól (Matolcsy Miklós –
PontVelem Nonprofit Kft.)
18.15 - 18.25
„Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!” – pályázati lehetőségek és óravázlatok a víz
témakörében (Néder Katalin – PontVelem Nonprofit Kft.)
18.25 - 18.45
Fenntarthatóság a mindennapokban és a köznevelésben (Varga Attila – EKE-OFI)
18.45 - 18.55
Zöld mesék (Horváth Dorottya – BookrKids mesetár)
18.55 - 19.00
Záró gondolatok (Matolcsy Miklós – PontVelem Nonprofit Kft.)
Március 10-ig lehet jelentkezni helyszíni látogatásokra,
részletek: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/helyszini-latogatasok
Az aktuális pályázatok itt olvashatók: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok,
az ezeken való részvétel regisztrációhoz
kötött: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
PontVelem Nonprofit Kft.

7. Meghívó a XII. Dél-Dunántúli Régió Erdészeti Erdei Iskoláinak Nyílt Napjára
Kíváncsi vagy a Dél-Dunántúl erdészeti erdei iskoláinak kínálatára? Szívesen töltenél velünk
környezeti nevelés terén egy szakmailag tartalmas napot? Szeretettel várunk március 29-én,
Annafürdőn. A díjmentesen jelentkezhető résztvevők száma korlátozott, jelentkezz időben!
Időpont: 2019. március 29. (péntek) 9.00 óra
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

Részletek és jelentkezés:
http://www.gyulajzrt.hu/hir/meghivo_xii_del_dunantuli_regio_erdeszeti_erdei_iskolainak_ny
ilt_napjara

8. 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. március 18. hétfő

Környezetismeret 3-4. 2019. április 4. 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

9. "Nature Education" online kurzus
A terepi oktatáshoz jó ötleteket adhat és a szakmai angol nyelv gyakorlására is kiváló alkalom
az alábbi online kurzus, ami sajnos nem ingyenes.
"Nature Education" online course
April 9 - May 14, 2019 (5 weeks)
Cornell University Civic Ecology Lab
Register now! http://civicecology.org/course-ne
Nature experiences can be educational, joyful, and comforting. Based on research and practice
examples, this course will help you use nature education to promote human well-being, make
communities healthier, cultivate environmental stewardship, and incorporate nature in your
everyday life. Cost: $60.

10. Lehet a demokratikus viselkedést az iskolában “tanulni”?

Iskolaigazgatókat és pedagógusokat várnak március 30-án, szombaton, a Károlyi József
Alapítvány által szervezett nemzetközi konferenciára, melynek címe : « Gondolatok a
demokráciáról – tegnap, ma, holnap ». A konferencia megpróbál rámutatni az iskolai oktatás
(és természetesen a család) feladatára, a tanulókkal folytatott párbeszéd, a demokráciára
nevelés fontosságára. A konferencia utolsó részében Franciaország, Ausztria, Magyarország
és Németország oktatási szakemberei osztják meg gondolataikat.

Helyszín: Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó

A konferencia ingyenes.
Információ : Tel. 06 21 311 04 26, e-mail: info@karolyikastely.hu; web: www.karolyi.org.hu

Károlyi József Alapitvány

11. AgriGo4Cities konferencia

Időpont: 2019. március 19.
Helyszín: MOM Kulturális Központ, Budapest
Téma: A konferencia a részvételi városi és városkörnyéki mezőgazdaság témájával
foglalkozik, a sebezhető csoportok társadalmi és gazdasági befogadásának elősegítésének, a
közösségi tervezésnek és a fenntartható városi környezet létrehozásának vonatkozásában. A
konferencia keretein belül nemzetközi és hazai előadók több irányból járják körül a témát,
tudományos és gyakorlati oldalról is. Több nemzetközi szervezet képviselői is jelen lesznek a
rendezvényen, így lehetőség nyílik kapcsolatépítésre.

A konferencia nyelve angol, de magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk. A rendezvényen a
részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándék esetén
a következő linken
regisztráljon: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN3tmfbdXPhXBg_RJtmWZvp7
TW18TnWqqzfooshSQ2NEKuIQ/viewform?usp=sf_link

________________________
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!

