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1. Pályázati felhívás a 2019/2020. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola
cím elnyerésére
A 2019/2020. tanévre szóló Ökoiskola címpályázat adatlapjának javított
változata letölthető az alábbi linkről. Az újrapályázó és Örökös Ökoiskola címre pályázók
figyelmét felhívjuk, hogy a javított pályázati adatlapot töltsék le és ezen nyújtsák be
pályázatukat.
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. Interjú a fenntarthatóságra nevelésről

Varga Attila szerint: „az EKE OFI irodáiban üldögélve viszonylag ritkán találkozunk a
munkánk eredményével, szélesebb társadalmi hasznával. Mi nem is látjuk azokat a
gyerekeket, akik megoldják az általunk készített feladatokat, sőt, ebben a helyzetben még a
tanárokkal is viszonylag ritkán találkozunk”.
A teljes interjú itt olvasható: http://ofi.hu/hir/fenntarthatosag-maga-komplexitasaban-fontos

3. EKE Neveléstudományi Doktori Iskola felvételi a 2019/2020-as tanévre
Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet arra az
Iskolapedagógia Programra is, amelynek egyik témája a környezetpedagógia. A Mika János
vezette Környezetpedagógia Modul részletesen elemzi és kutatja a környezeti kockázatok
kezelésének, a modern ökológiai szemlélet kialakulásának pedagógiáját: a fenntartható
fejlődés és tájhasználat nevelési vonatkozásait; a környezetvédelem és a természettudományi
képzés oktatási és nevelési aspektusait.
Témakiírások:https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU
Jelentkezési határidő: 2019. május 30.
További információk: https://ntdi.uni-eszterhazy.hu/hu/nevtuddoktoriiskola/doktoriprogramok-/felveteli-informacio

4. Színes kert c. továbbképzés
Festőnövényes kert kialakítása, kézműves foglalkozások tartása közművelődési szakemberek
közreműködésével. 60 órás közművelődési szakmai továbbképzés.
A képzés célja, hogy a résztvevők a festőnövények megismerésével elsajátítsák a
festőnövényeskert kialakításának fontos tudnivalóit, ezzel képessé váljanak valódi
festőnövényeskert kialakítására. Cél továbbá, hogy képesek legyenek növényi festőleveket
előállítani, valamint festőlevekkel dolgozni a tojásfestésben és a nemezkészítésben.
Helyszín: Kecskemét, Lakitelek
Jelentkezés feltétele: Középfokú iskolai végzettség (érettségi)
Jelentkezés: https://nmi.hu/online-jelentkezes-a-nemzeti-muvelodesi-intezet-kepzeseire/
További információ:
Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
Oláh Edit igazgató - olah.edit@nmi.hu
A képzés az EFOP- 3.7.3-16 projektek támogatásával valósul meg.

5. Európai Fenntarthatósági Hét, május 30. - június 5.
A már komoly hagyományokkal bíró Fenntarthatósági Hét egész Európára értelmezett célja
minél több fenntarthatósággal kapcsolatos szervezet, tevékenység, kezdeményezés
bemutatása. Így az emberek nem csak száraz tudományos tényeken keresztül szembesülnek
fenntarthatósági kérdésekkel, hanem közösségükön keresztül maguk is részesei lesznek. A
már bejelentett hazai és külföldi programok itt
böngészhetők: http://www.nfft.hu/terkep és https://www.esdw.eu/activities-overview/. A
hazai események szervezését az NFFT koordinálja, jelentkezni náluk
lehet: http://www.nfft.hu/jelentkezesi-lap.

6. A természet ajándékai című rajzpályázat
Milyen alkotásokat várnak?
Készítheted bármilyen színes, vagy egyszínű technikával, kollázzsal, de csak kézzel és
legfeljebb A3-as méretben. Legfeljebb 2 alkotást küldhetsz be, amiknek a hátuljára, vagy egy
külön lapra írd fel a neved, életkorod és szüleid elérhetőségét (név, e-mail cím, telefonszám,
lakcím). A borítékra írd rá: „A természet ajándékai” rajzpályázat.
Ki pályázhat?
- A pályázaton 2 külön kategóriában indulhatnak a magyarországi 6-10, és 11-14 év közötti
általános iskolások.
- Más pályázatra már benyújtott alkotással nem lehet pályázni.
A Pályázat időtartama, beküldési feltételek
- A pályázat 2019. év április 1-től 2019. október 22-ig tart, a részvétel ingyenes.
- Pályázónként legfeljebb 2 db, legfeljebb A/3 méretű rajz küldhető be.
- A pályaművek beérkezésének végső határideje: október 22. (kedd) 17 óra
- A pályázati anyagokat hajtogatás nélkül, zárt borítékban szükséges feladni az
Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály címére: 1052 Budapest, Apáczai Csere
János utca 9.
A borítékon a feladó neve és címe mellett szerepeljen az „A természet ajándékai
rajzpályázat” megnevezés is. A rajzok hátoldalán, vagy egy külön lapon szükséges
feltüntetni:
- a Pályázó nevét, születési évét,
- a szülő / gondviselő nevét, telefonos elérhetőségét, e-mail címét, lakcímét,

- valamint a rajz címét / mottóját.
A pályamű mellé kérjük csatolni a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot is!
Eredményhirdetés: 2019. november 22-én, a Magyar Természettudományi Múzeumban, a
Vadonleső program Év emlőse díjátadójával közös eseményen.
Bővebb információ: http://www.termeszetvedelem.hu/termeszet-ajandekai-rajzpalyazat
Szervező: Agrárminisztérium, Természetmegőrzési Főosztály

7. Meghívó a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 2018/2019 évi Iskolakert-hálózati nyitott
műhelynapra
Időpont: 2019. május 9.
Helyszín: Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola
Cím: 5100 Jászberény, Szent István krt. 20.
Program: Kertünk kincsei – az iskolakertek fenntarthatóságáért
09:00– 09:35 Regisztráció
09:35 – 09:45 Köszöntő – Önkormányzat képviselője, intézményvezető
09:45 – 10:00 Kiskertek a városunkban – Jász-Kertbarát Klub vezetője
10:00 – 10:15 Játékos ismeretszerzés az óvodai kertünkben – városi óvoda vezetője
10:15 – 10:30 Iskolakertünk a fejlesztő tevékenységek tükrében – iskolánk képviselője
10:30 – 10:45 „Kertészet a kertünkben” – Balkon kertészet vezetője
10:45 – 11:00 „Kertünk a konyhában” – konyhai kisegítő csoport vezetője, Fogyasztóvédelmi
Iroda vezetője
11:00 – 11:30 Szünet – vendéglátás, kertlátogatás
11:30 – 12:30 Gyakorlat – „Akadályverseny kerti partival az iskolakertben” – iskolánk
képviselőivel, vendégekkel
12:30 – 13:00 Beszélgetés, tapasztalatcsere- receptgyűjtemény
13:00 – 13:15 Kiállítás megtekintése „KERTÜNK KINCSEI” címmel
13:15 – 13:30 Értékelőlapok kitöltése, Kincses könyvünk beírása

Szertettel várunk minden érdeklődőt!
Jelentkezés: 2019. május 3-ig, elterotag@freemail.hu e-mai címen
A műhelynap megrendezését az Iskolakertekért Alapítvány támogatja:
www.iskolakertekert.hu

8. Worldometers - Valós idejű világstatisztika
http://www.worldometers.info/hu/

9. Meghívó az észak-budapesti Regionális Ökoiskola Találkozóra
A résztvevőket a következtő iskolákból várják (iskolánként 1-1 főt): Budapest III., IV.
kerület, Dunakeszi
Időpont: 2019. május 3., 10:00-14:00
Helyszín: Újpesti Homoktövis Általános Iskola, 1048 Budapest, Homoktövis u. 100.
Program:
F. Nagy Zsuzsanna (Miskolci Ökológiai Intézet), téma: Talaj
Kertész Mónika (Kortás Építészeti Központ), téma: Tapasztalatok, beültetés
Molnár Dénes (Öko-apu), téma: Szemét csökkentése (témahét)
Jó gyakorlatok megosztása
Dr. Vásárhelyi Tamás (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület), téma: A beporzók fontossága
(kiemelt jó gyakorlat)
Rab Istvánné, téma: Látogatás a Mentor kertben
Szervező: Újpesti Homoktövis Általános Iskola (Szárisz Zsófia)
E-mail: titkarsag@homoktovis-altisk.sulinet.hu

10. Szitakötő oktatási program 2019
Pályázati adatlap oktatási intézményeknek a 2019/2020-as tanévre

Az adatlap (https://ligetmuhely.com/liget/szitakoto-oktatasi-program-2019/) kitöltésével hazai
és határon túli magyar tannyelvű oktatási intézmények pályázhatnak ingyenes részvételre a
SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási programban a 2019/2020-as tanévben
A pályázati adatlapot elektronikusan kell kitölteni és a Word dokumentumot visszaküldeni
az info@szitakoto.com e-mail címre.
Kérjük, győződjenek meg róla, hogy a beküldést követő 72 órán belül megkapták a pályázat
beérkezését nyugtázó e-mailt.
Beküldési határidő: 2019. május 18.
További információ:
Horgas Judit programvezető
info@szitakoto.com
+36/20-322-6869
https://ligetmuhely.com/liget/szitakoto-oktatasi-program-2019/

11. Rajtunk múlik a jövő: Védjük meg a bolygónkat! Rövidfilmverseny diákoknak 2019
A this human world (thw) évente megrendezésre kerülő emberi jogi filmfesztivál a bécsi
ENSZ Információs Szolgálat (UNIS) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR)
ausztriai irodájának támogatásával, valamint az osztrák, szlovén, magyar és szlovák
iskolákkal együttműködésben megrendezi a 2019-es Emberi Jogi Rövidfilmversenyt. A
versenyre minden 10 és 20 éves kor közötti diák önálló vagy iskolai osztályok nevezését
várják olyan rövidfilmekkel, amelyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának cikkei
ihlettek.
A verseny idei témája: „Védjük meg bolygónkat!”
A rövidfilmek hossza legfeljebb 3 perc lehet. A filmek bármilyen eszközzel, bármilyen
műfajban elkészíthetők.
Nevezési határidő: 2019. június 21. (iskola neve, címe, iskolai kapcsolattartó neve,
elérhetősége, a film elkészítésében résztvevő diákok kora, száma)
A filmeket 2019. november 8-ig kell elkészíteni, s beküldeni.
Nevezés és beküldés e-mail-címe: schulfilmprojekt@thishumanworld.com
Bővebb információ: http://www.unesco.hu/palyazatok-osztondijak/rajtunk-mulik-jovo
________________________

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!

