
 
2016.12.13. 

 

Az Ökoiskola Hálózat 440. hírlevele 

Békés, meghitt karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 

 Az OFI ökoiskola hírei 

1. Fenntarthatósági Témahét, 2017 
2. ÖMKi Rajzpályázat 
3. Ajánló 
4. E-iskola a Fenntarthatóságért 
5. „Közös Jövőnk” országos környezetvédelmi verseny 2016/2017 
6. „Indulj el egy úton…” (Természetismereti turisztikai vetélkedő)  

 1. Az OFI ökoiskola híre 

Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím 2016 

Az Ökoiskola címpályázatra 2016-ban 202 pályázat érkezett. Az értékelő bizottság döntése alapján 2016. december 10-én, a 
budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban került sor az oklevelek ünnepélyes átadására. 

Az Örökös Ökoiskola címet 51 intézmény vezetője vehette át a rendezvényen Varga Attilától, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
főosztályvezetőjétől. Román István, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára adta át a díszokleveleket annak a 32 
intézmény képviselőjének, akik második alkalommal is elnyerték az Ökoiskola címet, míg az új 119 ökoiskola vezetőinek Tóth Ilona, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese nyújtotta át a címek elnyerését elismerő okleveleket. 2017-ben az 
ökoiskolák száma a most elnyert címekkel együtt már megközelíti az ezret. 

A címátadót követően Simonyi István, az EMMI köznevelés stratégiai szakreferense tartotta meg előadását „A globális 
felelősségvállalásra nevelés” címmel, majd „Vegyük kézbe a lábnyomunkat!” címmel Dr. Vásárhelyi Tamás muzeológus, a Magyar 
Természettudományi Múzeum nyugdíjas munkatársa beszélt az ökológiai lábnyom csökkentésének lehetőségeiről. A rendezvény 
zárszavában Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója gratulált az intézmények vezetőinek és köszönte meg munkájukat. 

Az ünnepség idején a kiállítótérben fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó szakmai szervezetek mutatták be programjaikat, 
kiadványaikat nagy érdeklődés mellett. A szendvicsebédet követően, a Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése (SH/4/5) 
projekt zárását ünnepelve egy hatalmas csokoládétorta várta a résztvevőket. 

Az oklevelet átvevő intézmények a Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése (SH/4/5) projektben fejlesztett NATURA 2000 
kiadványokat, Út az ökoiskola felé c. útmutatót, tervező naptárat, valamint az Országos Erdészeti Egyesület által az Örökös 
Ökoiskoláknak felajánlott 1-1 db Erdőgazda társasjátékot is kaptak ajándékba. 

 Bővebben: 
http://ofi.hu/hir/unnepelyesen-atadtak-az-idei-okoiskola-cimeket 
vagy 
http://ofi.hu/okoiskola 

 Fotók elérhetősége: 
https://drive.google.com/drive/folders/0ByMO8wm28gVgZ1JyNjJ0VGtFZkU?usp=sharing 

 2. Fenntarthatósági Témahét, 2017  

Ideje: 2017. április 24-28. 

Az idei Fenntarthatósági Témahét a köznevelés keretében, a tanév rendjéhez igazítva valósul meg. A program célja a Föld napja 
üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között. 

Regisztráció 

Regisztrálja már most iskolájukat a 2017. évi Fenntarthatósági Témahétre! Tovább a regisztrációhoz! 

A programra regisztráló pedagógusoknak felkészítő képzést tartunk, és részt vehetnek a Témahét utolsó napjára szervezett szakmai 
konferencián. 

  
 

http://ofi.hu/hir/unnepelyesen-atadtak-az-idei-okoiskola-cimeket
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Iskolai tanórák 

A Fenntarthatósági Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílik az általuk választott témákat interaktív módon feldolgozni, 
előre kidolgozott óratervek és foglalkozások segítségével. Az idei Témahét keretében megvalósuló tematikus tanórákra három 
korosztálynak eltérő témájú óraterveket ajánlunk: 

1. Általános iskola alsó tagozat (7-10 évesek) 
ŐRIZD MEG A FÖLDET! (természetes élőhelyek védelme) 
SZERESD AZ ÁLLATOKAT! (állatvédelem) 

2. Általános iskola felső tagozat (11-14 évesek) 
TÁPLÁLKOZZ TUDATOSAN! (egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás) 

3. Középiskola (15-18 évesek) 
LÉPJ KISEBBET! (ökológiai lábnyom) 

Kísérő programok 

A tematikus tanórák mellett, azok témájához illeszkedően a korosztályoknak megfelelő országos kísérő programok kerülnek 
megrendezésre: 

 Rajzpályázat 

 Vizes élőhely örökbefogadó pályázat 

 Kincskereső pályázat 

 Vadon élő állatok megfigyelése 

 Iskolakert pályázat 

 Fenntarthatósági Kupa 

 Életmódkutatás 

 Szelektív hulladékgyűjtési verseny 

 Te magad légy a változás! - pályázat 

 Tegyél a környezetedért! - pályázat 

A Témahéten a szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy az iskolai programok, tanórák részeként a fenntarthatóságért 
elkötelezett szakemberek (önkéntesek) kiálljanak a gyerekek elé és a saját példájukkal, gondolataikkal erősítsék a Témahét üzenetét. 

A Témahét támogatja az iskolák helyi kezdeményezéseit is, és megjelenést biztosít a Témahét 
honlapján: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

A programban résztvevő szervezetek 

Kezdeményező, projektgazda: Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
Szervező: PontVelem Nonprofit Kft. 
Együttműködő szervezetek: Oktatási Hivatal (OH), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Ökoiskola Hálózat, Debreceni Egyetem, 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

 Kapcsolat 

 Iskolai regisztráció: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio 
Honlap: www.fenntarthatosagi.temahet.hu 
Facebook oldal: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/ 
További információ: Néder Katalin oktatási vezető, PontVelem Nonprofit Kft., neder.katalin@pontvelem.hu 
 

3. ÖMKi Rajzpályázat 

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) rajzpályázatot hirdet óvodások és kisiskolások részére, melynek fő célja a 
fenntartható élelmiszertermelés népszerűsítése. 

Célunk, hogy a pályázatra jelentkezők minél látványosabban és közérthetőbben jelenítsék meg, mit jelent számukra az ökológiai 
élelmiszertermelés. 

A pályázaton két (3-6 és 7-10 éves) korcsoportban, 1 db A4-es méretű rajzlapra, szabadon választott technikával készített 
munkával lehet nevezni. 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
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Az alkotások hátoldalára kérjük ráírni az alkotás címét, a pályázó/szülő nevét, telefonszámát, e-mail címét! 

A pályaműveket kiállítjuk a 2017. február 2-án, Gödöllőn megrendezendő szakmai konferenciánkon, ahol a résztvevők szavazatai 
alapján döntünk a nyertesekről. 

A pályázaton való részvétellel a nevező gondviselője hozzájárul, hogy az ÖMKi Nonprofit Kft. a beküldött alkotást – a szerző nevének 
feltüntetésével –, elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, közhasznú tevékenysége keretében, bármikor felhasználja. 

A két korosztály 1-1 nyertese állatkerti családi belépőjegyet és könyvjutalmat kap, melyek átadására a konferenciát követően, az ÖMKi 
irodájában (1033 Budapest, Miklós tér 1.) kerül sor. 

A pályaművek eljuttatása: személyesen vagy postai úton (cím: 1033 Budapest, Miklós tér 1.), melynek végső határideje 2017. 
január 16. 

Kategóriák és témakörök: 

3-6 éves korosztály 

Cím: Öko tanya – Mutasd meg nekünk, hogyan képzelsz el egy öko tanyát, ahol vegyszerek nélkül, tágas, szép környezetben, 
boldogan él együtt ember, állat és növény! 

7-10 év éves korosztály 

Cím: Fenntartható élelmiszer – Rajzold meg nekünk azt, ahogy a fenntartható élelmiszertermelést elképzeled! Hogyan kerül 
harmóniába az ember a maga formálta természeti környezettel, hogyan tud állat és növény számára egészséges és kiegyensúlyozott 
életteret biztosítani? 

Alkotásaitokat szeretettel várjuk! 

 ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. 
Székhely: 1174 Budapest, Melczer utca 47. 
Iroda: 1033 Budapest, Miklós tér 1. 
Honlap: www.biokutatas.hu 

4. Ajánló 

A globalizáció folyamata - a Humánökológia Szakkollégium keretében elhangzott előadás 
Milyen aspektusai vannak azoknak a folyamatoknak, melyeket összefoglalóan globalizációnak nevezünk? Valójában mi az, ami 
globalizálódik? Beszélhetünk-e ma egyáltalán multikulturalizmusról és világpiacról? Hogyan lesz a globális egyenlőségre való 
törekvésből még nagyobb globális egyenlőtlenség? 
Lányi András korunk egyik meghatározó jelenségéről tartott előadást a Humánökológia Szakkollégium keretei között. A kérdés 
összetett, nem hiába sok a vele kapcsolatos félreértés és ellentmondás még az ökológiai elköteleződésű emberek között is. 
https://www.youtube.com/watch?v=3Ie2_wt20Nw 

 5. E-iskola a Fenntarthatóságért  

„E-School4S, azaz E-iskola a Fenntarthatóságért a Duna-régióban” című Comenius projektben nyolc ország részvételével készítettek 
egy elsősorban középiskolás diákok számára szóló angol nyelvű e-learning tananyagot a fenntarthatóság gondolatköreivel. 

További információ: www.nye.hu/eschool4s vagy www.eschool4s.eu 

 6. „Közös Jövőnk” országos környezetvédelmi verseny 2016/2017  

Célcsoportja: általános iskolák, gimnáziumok 13-14 éves tanulói, azaz a 7-8. évfolyam. A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését 
várjuk. 

A verseny célja: Környezetvédelmi problémák felismerése, környezettudatosság elsajátítása, globális felelősségvállalás kialakítása, 
új, értékes ismeretek szerzése kötetlen formában. 

Szervező: Magyar Műhely ÁMK a Széchenyi István Egyetem közreműködésével 

A verseny felépítése 

A verseny három fordulóból áll. 

http://www.biokutatas.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=3Ie2_wt20Nw
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I. forduló: 
A) A mellékelt feladatlap kitöltése. 
B) Gyógynövényes kérdőív kitöltése (csapattagok) 

II. forduló: 
A) A csapatok kapnak egy kifejtős kérdést, melyet írásban, előadásszerűen ki kell dolgozniuk. A döntőre el kell készíteni a 
szemléltetést, melyet majd be is kell mutatni a zsűrinek. 

Kifejtős téma: „Gyógynövények az iskolában – az iskolakerttől a történelem óráig” 
B) Az első fordulót követően kerül kiírásra. 
A kifejtés tartalmi kívánalmai, segítő szempontok: 

 Egy meglévő vagy tervezett iskolakert bemutatása 

 A gyógynövénytermesztés feltételei 

 Mely gyógynövényeket célszerű az iskolában termeszteni 

 Hogyan dolgozzuk fel a gyógynövényeket 

 Gyógynövények alkalmazása a tanórákon 

 Egyéb tetszőleges szempontok 

III. forduló: 
A verseny utolsó fordulója, a döntő a Magyar Műhely ÁMK épületében. 
A) kifejtős kérdés előadása, 
B) feladatok írásban előre megadott témákból. 

 A megadott témák: 

 Éghajlatváltozás 

 A Duna, mint a vízenergia lehetséges forrása 

 Savaseső 

 Radnai-havasok Nemzeti Park 

Egyéb információk: 

 Nevezési díj nincs! 

 Iskolánkból induló csapat(ok) értékelése versenyen kívül történik! 

 A döntő napjára szállást tudunk biztosítani két csapat részére 

Nevezési lap és részletes kiírás a Közös Jövőnk országos környezetvédelmi verseny linken érhető el 
http://www.mma-mezoors.hu/magyar-muhely-altalanos-muvelodesi-kozpont/okoiskola/kozos-jovonk 

 Bővebb információ kérhető a kozosjovonkverseny@gmail.com email címen. 

7. „Indulj el egy úton…” (Természetismereti turisztikai vetélkedő) 

Kalandok az Országos Kéktúra útvonalán 

 A verseny kiírója: Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

A verseny támogatói és együttműködő partnerei: 

 Baptista Szeretetszolgálat 

 Magyar Természetjáró Szövetség 

 Turista Magazin 

 „Magyarok a világ nyolcezresein” csapata 

 Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 

 Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa 

 Pelikán-ház Erdei Iskola 

A verseny témája: 

 Országos Kéktúra /természeti, történelmi, néprajzi, turisztikai érdekességek, látnivalók/ 

http://www.mma-mezoors.hu/magyar-muhely-altalanos-muvelodesi-kozpont/okoiskola/kozos-jovonk
mailto:kozosjovonkverseny@gmail.com


 
 A 40 éves Bükki Nemzeti Park 

 „Hegyek szerepe az ember életében” gondolatkör /a világ hegyei a földtan, történelem, mitológia, emberiségre gyakorolt 
hatása tükrében, valamint a magyar hegymászás története, jelentősebb eredményei/ 

 Aktív természetjárás, túrázás 

A verseny célja: 

 Megismertetni a diákokat az Országos Kéktúra útvonalával. 

 Feladatok segítségével végigjárni, megismerni a Kéktúra által érintett tájakat. 

 Bemutatni a 40 éves Bükki Nemzeti Park Igazgatóság értékeit 

 Felhívni a figyelmet hazánk rejtett kincsire. 

 Természetismereti, történelmi, néprajzi ismeretterjesztés. 

 A magyar turizmus és hegymászás történetének, eredményeinek megismertetése. 

 Az aktív természetjárás népszerűsítése. 

A verseny szerkezete: 

 3 írásbeli /levelezős/ forduló 

 1 elméleti, gyakorlati forduló /döntő/. A döntőbe kategóriánként a 10-10 legmagasabb pontszámot elért csapatot hívjuk meg. 

 A verseny feladatköre a 2016/2017-es tanévben: 

 Bükk, Mátra, Cserhát kéktúra útvonala, természeti, történelmi, néprajzi, turisztikai értékei. 

 Bükki Nemzeti Park 

 Erdély hegyvidékei. 

 A magyar turizmus története. 

 A magyar hegymászás története, eredményei, nagy alakjai. 

A feladatok jellege: Főleg logikára épülő játékos feladatok megoldásával új ismeretek nyújtása a versenyzők részére. 

Célcsoport: 

 Általános iskola 3-8. évfolyam. A versenyt 3 kategóriában hirdetjük: 3-4. évfolyam, 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam. A versenyre 
4 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

Határidők: 

 Jelentkezési határidő: 2016. december 19. 

 I. forduló feladatainak kiküldése: 2016. december 19. 
megoldása: 2017. január 20. 

 II. forduló feladatainak kiküldése: 2017. január 21. 
megoldása: 2017. február 20. 

 III. forduló feladatainak kiküldése: 2017. február 21. 
megoldása: 2017. március 20. 

 Döntő: 2017. április 28. 

Jelentkezés módja: Jelentkezni elektronikus úton lehet, jelentkezési lapon, határidőre /2016. december 19./ történő visszaküldésével. 

Jelentkezési cím: induljelegyuton2016@gmail.com 

Figyelem! Csak az erre az e-mail címre elküldött jelentkezéseket tudjuk elfogadni! 

Megoldások beküldése: elektronikus úton a fenti e-mail címre. A rajzos feladatokat a 3. forduló végén, postai úton kérjük beküldeni. 

Jelentkezési adatok: 

 Csapat neve: 

 Csapat osztálya: 3-4. osztály/5-6. osztály/7-8. osztály 

 Csapat névsora (4 fő neve): 

 Iskola neve: 

 Iskola címe: 

mailto:induljelegyuton2016@gmail.com


 
 Iskola telefonszáma: 

 Iskola e-mail címe: 

 Felkészítő tanár, szülő neve: 

 Elérhetősége (telefon, e-mail): 

 E-mail cím, melyre küldhetik a feladatokat: 

 

 


