2017.03.20.

Az Ökoiskola Hálózat 445. hírlevele
1. Az OFI ökoiskola híre
2. Ajánló
3. A Fenntarthatósági Témahét hírei 2017. március
4. Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak IX. Országos Tanácskozása
5. Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban
6. Az Iskolakertekért Alapítvány hírlevele
1. Az OFI ökoiskola híre
A 2017-es Ökoiskola és Örökös Ökoiskola pályázati kiírás 2017. március végén várható. A 2016-ban kiírásra került Ökoiskola és
Örökös Ökoiskola pályázat felfüggesztésre került.
2. Ajánló
a) Mi a SZÖSZ? - A Szeri Ökotanyák Szövetségének bemutatkozása. Az infocracy.hu csapatának videója.
A modern társadalmakban sokakban megvan az igény a változásra, keresik az alternatív lehetőségeket. Na de hogyan lehetne
alapjaiban másképp élni, mint ahogy most tesszük? A Szeri Ökotanyák Szövetsége egy kiváló gyakorlati példát mutat a sikeres
életmódváltás terén, rengeteg segítséget nyújtva azoknak, akik hasonló irányba gondolkodnak.
Kriszta és Tamás 14 éve költöztek ki városból tanyára, közös gyermekükkel együtt. 2010-ben mindezt közösségi szintre kezdték
emelni. Az élelmiszer-önellátást a tanyák közti cserekereskedelemmel valósítják meg, gondoskodnak a gyerekek gyakorlatorientált
oktatásáról, folyamatosan fejlődnek, haladva a tényleges fenntarthatóság és harmónia állapota felé.
Előadásukban részletesen mesélnek erről a kezdeményezésről, a fenntartható életmód napi tapasztalatairól. Sikerüket bizonyítja a
környékbeliek, a szakmabeliek, és a hasonló gondolkodású emberek egyre fokozódó érdeklődése. A beszélgetésből többek között
kiderül, hogyan segített a SZÖSZ a tanyák “szösztelenítésében”, munkát adva a helyieknek. A hazai szakemberek szerint az egyik
legkiválóbb közösségi öko-kezdeményezésről van szó, ismerjétek meg ti is!
Elérhetőség: http://infocracy.hu/eloadasok/mi-a-szosz-a-szeri-okotanyak-szovetsegenek-bemutatkozasa
b) A megoldások története - Tárgyaink története, záró epizód. Az infocracy.hu csapatának videója.
Civilizációnk, társadalmaink “töretlenül fejlődnek”, ez nem kérdés. Egyre jobban és jobban teljesítünk… egy alapvetően rossz
játékban. El tudjátok képzelni, hogy társadalmi szinten mennyire végzetes következményekkel járhat, ha egy hibás cél mentén
fejtünk ki elképesztő energiákat? És azt, hogy mennyire csodás világot építhetünk, ha ugyanezeket az energiákat egy új, szebb, jobb,
helyes cél mentén kezdjük hasznosítani? Ettől tényleg minden, MINDEN megváltozik majd körülöttünk, de olyan szinten, ahogy ma
még sokan el sem tudjuk képzelni.
De honnan lehet felismerni, hogy egy olyan kezdeményezésben dolgozunk-e, amely ebbe az irányba mutat? Többek között ezt is
megtudhatjuk a méltán híres Tárgyaink története c. sorozat záró epizódjából, melyet most magyar felirattal osztunk meg veletek.
Érdemes megnézni!
Elérhetőség: http://infocracy.hu/forditas/a-megoldasok-tortenete-targyaink-tortenete-zaro-epizod-magyar-felirat/
3. A Fenntarthatósági Témahét hírei 2017. március
Kedves Regisztrált Pedagógusok!
Már több mint 1400 iskola regisztrált a Fenntarthatósági Témahétre! Kérjük, biztassák ismerőseiket, hogy csatlakozzanak ők is a
tanév egyik legnépszerűbb kezdeményezéséhez! Regisztrálni a Témahét honlapján lehet: www.fenntarthatosagi.temahet.hu
2017. február 23-án nagy sikerrel lezajlott a Fenntarthatósági Témahét első nagy eseménye. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
az Oktatási Hivatal és az Eszterházy Károly Tudományegyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének támogatásával közel 30
szaktanácsadók képeztünk ki arra, hogy saját POK körzeteikben bemutathassák a Témahét programjait. A képzők képzését a
PontVelem Nonprofit Kft. szervezte, a helyszínt a Mesemúzeum biztosította.
Mint arról már előzetesen hírt adtunk, a Témahéthez kapcsolódóan országszerte pedagógusképzéseket szervezünk 2017. április
03. és 14. között. A pedagógusképzésekre regisztrálni 2017. március 20. és 29. között lehet a honlapon, egy időpontra, helyszínre
max. 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Kérjük, figyeljék a honlapon a megadott időpontokat, helyszíneket és jelentkezzenek a
képzésre!
A Fenntarthatósági Témahéthez készült tanóravázlatok és tanári segédanyagok hamarosan online elérhetők és letölthető lesznek a
honlapról. Kérjük, figyelje a Fenntarthatósági Témahét honlapját www.fenntarthatosagi.temahet.hu, valamint facebook

oldalát www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/, hogy a friss hírekről folyamatos tájékoztatást kapjon!
PontVelem Nonprofit Kft., a Fenntarthatósági Témahét szervezője
4. Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak IX. Országos Tanácskozása
Helyszín: Mosonmagyaróvár
Időpont: 2017. május 11-12.
Program, tudnivalók, jelentkezés módja:
A rendezvény holnapja:http://titbkkm.hu/Subfolders/events/korny/index.htm
5. Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban
Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar HAZAI ÉS KÜLFÖLDI MODELLEK A
PROJEKTOKTATÁSBAN címmel 2017. május 23-án (kedden) Nemzetközi Tudományos Konferenciát szervez.
A konferencia fővédnökei:
Prof. Dr. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár
Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora
Célunk, hogy elősegítsük a gyakorlatorientált oktatás megújulását a hazai és a határon túl megvalósított sikeres projektoktatás
tapasztalatainak bemutatásával, valamint a résztvevő oktatók, kutatók e téren elért tudományos eredményeivel.
A konferencián résztvevő pedagógusoknak (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében
tanúsítványt adunk, amely 9 órával beleszámít a továbbképzések teljesítésébe.
Tervezett témakörök/szekciók:
Projektoktatás a mérnökképzésben
Projektoktatás a pedagógusképzésben
Projektoktatás a szakképzésben
Projektoktatás a közoktatásban
Projektoktatás a művészeti képzésben és nevelésben
Környezetpedagógiai és erdőpedagógiai projektek
Projektek az egészség-tudatosságért
Projektek a nemzettudat kialakításáért
IKT és projektoktatás
Fejlesztőpedagógiai projektek
Tehetséggondozás és a projektpedagógia
Felzárkóztatás és a projektoktatás
A konferenciára jelentkezni elektronikusan lehet a konferencia hivatalos honlapján, az alábbi címen:
http://konferencia.rkk.uni-obuda.hu/projektkonferencia_2017/
A konferencia helyszíne: Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Doberdó u. 6. Schmalz terem
A konferencia regisztrációs díja: 8.000 Ft.
2017.04.20-ig történő átutalás esetén a kedvezményes részvételi díj 6.000 Ft.
6. Az Iskolakertekért Alapítvány hírlevele
A kerti évad elkezdéséhez szeretettel ajánljuk figyelmetekbe az Iskolakertekért Alapítvány 2017 első negyedévi hírlevelét, melyben
hálózati sikerekről, kapcsolódó programokról, könyvekről és egyéb lehetőségekről olvashattok. A hírlevelet azok kapják, akik
csatlakoznak a hálózathoz.
A hálózathoz való csatlakozásról érdeklődni lehet:
http://www.iskolakertekert.hu/kapcsolat

