
 

 

A projekt a Svájci
társfinanszírozásával valósult meg. 

Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. program 

Észak

 

A féléves munkatervben meghatározott f

munkatervben szereplő határidőre. 

 

1. A pályázati munka előkészítése

• A szervezetből a program 

rendezvényszervező) 

(www.ofi.hu/sh45), elemezte a feladatokat és

• Az ökoiskola szakértői feladatokat 

nevelői feladatokat 

• Egyeztető találkozókra került 

 

2. Az „Ökoiskola” pályázat megismerése

• A felelősök tanulmányozt

(www.ofi.hu/okoiskola

 

3. Az észak-magyarországi régió

• A Zöld Akció Egyesület 

Oktatási Hivatal honlapja segí

• A korábbi Ökoiskola pályázat nyertesek adatai alapján, tanulmányoztuk az 

adott iskolák honlapjain található dokum

elősegítette a miskolci információs nap helyszínének kiválasztását és a jó példa 

bemutatását (Martin János Szakképző Iskola
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FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

 

, Ökoiskola programok kiszélesítése c. program 

Észak-magyarországi Régió – Ökoiskola 

Zöld Akció Egyesület 

A féléves munkatervben meghatározott felelősök elvégezték a megadott feladatokat

munkatervben szereplő határidőre.  

A pályázati munka előkészítése 

A szervezetből a program koordinálására kijelölt személy 

rendezvényszervező) tanulmányozta a pályázathoz kapcsolódó dokumentációt

, elemezte a feladatokat és megtervezte a szerepköröket. 

szakértői feladatokat Huszárné Hanyics Gertrúd, a környezeti 

feladatokat Barati Sándor látja el. 

Egyeztető találkozókra került sor a bevont megvalósítókkal. 

Az „Ökoiskola” pályázat megismerése 

tanulmányozták az Ökoiskola címhez kapcsolódó weblapot 

www.ofi.hu/okoiskola) és a megvizsgálták a pályázati kiírást és dokumentumokat. 

magyarországi régió intézményeinek megismerése 

Zöld Akció Egyesület elkészítetett egy regionális iskolai adatbázist

Oktatási Hivatal honlapja segítségével.  

korábbi Ökoiskola pályázat nyertesek adatai alapján, tanulmányoztuk az 

adott iskolák honlapjain található dokumentumokat, jó gyakorlatokat. 

a miskolci információs nap helyszínének kiválasztását és a jó példa 

bemutatását (Martin János Szakképző Iskola, Miskolc).  

 

, Ökoiskola programok kiszélesítése c. program  

elvégezték a megadott feladatokat, a 

 (Demeter Zoltán, 

tanulmányozta a pályázathoz kapcsolódó dokumentációt 

megtervezte a szerepköröket.  

Huszárné Hanyics Gertrúd, a környezeti 

címhez kapcsolódó weblapot 

i kiírást és dokumentumokat.  

ett egy regionális iskolai adatbázist az 

korábbi Ökoiskola pályázat nyertesek adatai alapján, tanulmányoztuk az 

entumokat, jó gyakorlatokat. Ez 

a miskolci információs nap helyszínének kiválasztását és a jó példa 
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4. Kapcsolatfelvétel a régió intézményeivel

• A projektre külön e

régió 463 iskolájába

munkakapcsolatban álló pedagógusok és iskolák számára külön is 

információt. 

• Kezeltük az elő

• Összesen 13 iskola élt az előzetes regisztráció lehetőségével. 

földrajzi távolság

információk miatt nem éltek a lehetőséggel.

központi e-mail címekre érkező emailek ne

célszemélyét. 

 

5. Információs 9ap megszervezése

• A program részleteinek megszervezése, meghívó 

• Regisztrációs felület működtetése: összesen 27 pedagógus regisztrált az 

információs napra, 17 iskola 

Kazincbarcika, Ózd, Mályi, Bükkszentkereszt

• Jó ökoiskolai

megközelíthető intézményt választottunk helyszínnek (Martin János 

Szakképző Iskola, Miskolc), ahol a mozgássérültek által való megközelítés is 

biztosítva volt. 

 

6. Mentorálás Miskolcon és környékén

 

• Az információs nap, mint első konkrét program és információforrás, helyszíne 

miatt elsősorban Miskolc környéki, illetve Borsod

regisztráltak a programban, így elsősorban velük vettük fel a kapcsolatot.

• A szűkre szabott, tanévzárással nehezített június hónapban összesen 15 iskola 

esetében tudtunk mentorálást végezni

személyes mentorálásra volt lehetőség, míg a másik 14 iskola esetében telefonon 

és emailen kommunikáltunk.
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Kapcsolatfelvétel a régió intézményeivel 

A projektre külön e-mail címet hoztunk létre (okoiskola@greenaction.hu

régió 463 iskolájába küldtünk megkereső levelet. Emellett az egyesületünkkel 

munkakapcsolatban álló pedagógusok és iskolák számára külön is 

lő-regisztrációs felületet és a visszapattanó emaileket.

13 iskola élt az előzetes regisztráció lehetőségével. 

földrajzi távolság, a tanév végi hajrá, illetve a még általánosnak tűnő 

információk miatt nem éltek a lehetőséggel. Illetve valószínűsíthető, hogy a 

mail címekre érkező emailek nem mindig érték el az adott iskola 

Információs 9ap megszervezése 

A program részleteinek megszervezése, meghívó és email kiküldése

Regisztrációs felület működtetése: összesen 27 pedagógus regisztrált az 

információs napra, 17 iskola részéről (Miskolc, Szikszó, 

Kazincbarcika, Ózd, Mályi, Bükkszentkereszt, Bőcs) 

Jó ökoiskolai gyakorlattal rendelkező, tömegközlekedéssel könnyen 

megközelíthető intézményt választottunk helyszínnek (Martin János 

Szakképző Iskola, Miskolc), ahol a mozgássérültek által való megközelítés is 

 

Mentorálás Miskolcon és környékén 

Az információs nap, mint első konkrét program és információforrás, helyszíne 

miatt elsősorban Miskolc környéki, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyei

regisztráltak a programban, így elsősorban velük vettük fel a kapcsolatot.

A szűkre szabott, tanévzárással nehezített június hónapban összesen 15 iskola 

esetében tudtunk mentorálást végezni. Az információs napnak helyt adó

személyes mentorálásra volt lehetőség, míg a másik 14 iskola esetében telefonon 

és emailen kommunikáltunk. 

okoiskola@greenaction.hu) és a 

Emellett az egyesületünkkel 

munkakapcsolatban álló pedagógusok és iskolák számára külön is eljuttatuk az 

regisztrációs felületet és a visszapattanó emaileket. 

13 iskola élt az előzetes regisztráció lehetőségével. A többség a 

, a tanév végi hajrá, illetve a még általánosnak tűnő 

Illetve valószínűsíthető, hogy a 

m mindig érték el az adott iskola 

és email kiküldése 

Regisztrációs felület működtetése: összesen 27 pedagógus regisztrált az 

részéről (Miskolc, Szikszó, Edelény, 

gyakorlattal rendelkező, tömegközlekedéssel könnyen 

megközelíthető intézményt választottunk helyszínnek (Martin János 

Szakképző Iskola, Miskolc), ahol a mozgássérültek által való megközelítés is 

Az információs nap, mint első konkrét program és információforrás, helyszíne 

Zemplén megyei iskolák 

regisztráltak a programban, így elsősorban velük vettük fel a kapcsolatot. 

A szűkre szabott, tanévzárással nehezített június hónapban összesen 15 iskola 

. Az információs napnak helyt adó iskolával 

személyes mentorálásra volt lehetőség, míg a másik 14 iskola esetében telefonon 
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Általános tapasztalatok:

• Nagyon leterheltek a pedagógusok, csak akkor foglalkoznak az Ökoiskola

programmal, ha van elhivatott személy, igazgató vagy team a háttérben. 

• A 2014. szeptember 5.

Ökoiskola pályázattal foglalkoznak az intézményekben, ezért ha nem módosul a 

határidő, akkor inkább a 2015 év

• Szükséges lenne valamennyi forrást, pályázati lehetőséget biztosítani az Ökoiskola 

programok megvalósítására is az iskolák, vagy a programmal foglalkozó 

pedagógusok számára.

• Konkrét előnyök megfogalmazására is szükség lenn

munka, milyen előnyökkel jár majd egy Ökoiskola számára?

 

7. Információs 9ap lebonyolítása

• Összesen 26 pedagógus vett részt az információs napon, 

• A regisztrációs felületen meghirdetett

• Sikeres volt a program, ezt a visszaérkező rendezvényértékelő lapok is 

igazolják.  

• Külön sikert aratott a Zöld Expo, ahol 3 szervezet szem

a látogatóknak: 

- MME Bükki Helyi Csoport 

http://www.mmebukkihcs.eoldal.hu/

- Szimbiózis Alapítvány/Szorgoskert Nonprfit Kft. 

 erdei iskola szolgáltatás és egyéb 

- ÉMFF Alapítvány 

Zöld Kosár és zöld beszerzés 

kiajánlása) emff.hu ill. http://www.eshop

További 2 szervezet pedig kiadványait juttatta el a rendezvényre:

- Ökológiai Intézet Alapítvány: környezeti nevelési programok, nyári táborok

- Energiavámpír Kft.: megújuló energiaforrások hasznosítása

 

Emellett szervezőként, a Zöld Akció Egyesü

minden résztvevő ingyen megkapta a néhány éve megjelent intézmények, iskolák 

zöldítése témakörben megjelent kiadványunkat.
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Általános tapasztalatok: 

Nagyon leterheltek a pedagógusok, csak akkor foglalkoznak az Ökoiskola

programmal, ha van elhivatott személy, igazgató vagy team a háttérben. 

A 2014. szeptember 5.-i határidő nagyon közeli, a tanév elején még nem az 

Ökoiskola pályázattal foglalkoznak az intézményekben, ezért ha nem módosul a 

határidő, akkor inkább a 2015 évben kívánnak az iskolák pályázni.

Szükséges lenne valamennyi forrást, pályázati lehetőséget biztosítani az Ökoiskola 

programok megvalósítására is az iskolák, vagy a programmal foglalkozó 

pedagógusok számára. 

Konkrét előnyök megfogalmazására is szükség lenne: azaz a befektetett plusz 

munka, milyen előnyökkel jár majd egy Ökoiskola számára? 

Információs 9ap lebonyolítása 

Összesen 26 pedagógus vett részt az információs napon, 16 iskolát képviselve

A regisztrációs felületen meghirdetett program valósult. 

Sikeres volt a program, ezt a visszaérkező rendezvényértékelő lapok is 

Külön sikert aratott a Zöld Expo, ahol 3 szervezet személyesen mutatkozott be 

 

MME Bükki Helyi Csoport - madárvédelem, programajánlatok  

http://www.mmebukkihcs.eoldal.hu/ 

Szimbiózis Alapítvány/Szorgoskert Nonprfit Kft.   http://www.barathegy.com 

erdei iskola szolgáltatás és egyéb  programok, kecskesajt kóstoltatás

ÉMFF Alapítvány - bio, helyi termékekre alapozott hideg étkezés

Zöld Kosár és zöld beszerzés bemutatása, szemléletformáló programok (pl. öko jurta 

emff.hu ill. http://www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar

További 2 szervezet pedig kiadványait juttatta el a rendezvényre:

Ökológiai Intézet Alapítvány: környezeti nevelési programok, nyári táborok

Energiavámpír Kft.: megújuló energiaforrások hasznosítása 

Emellett szervezőként, a Zöld Akció Egyesület is bemutatkozott kiadványaival; pl. 

minden résztvevő ingyen megkapta a néhány éve megjelent intézmények, iskolák 

zöldítése témakörben megjelent kiadványunkat. 

Nagyon leterheltek a pedagógusok, csak akkor foglalkoznak az Ökoiskola 

programmal, ha van elhivatott személy, igazgató vagy team a háttérben.  

i határidő nagyon közeli, a tanév elején még nem az 

Ökoiskola pályázattal foglalkoznak az intézményekben, ezért ha nem módosul a 

ben kívánnak az iskolák pályázni. 

Szükséges lenne valamennyi forrást, pályázati lehetőséget biztosítani az Ökoiskola 

programok megvalósítására is az iskolák, vagy a programmal foglalkozó 

e: azaz a befektetett plusz 

16 iskolát képviselve. 

Sikeres volt a program, ezt a visszaérkező rendezvényértékelő lapok is 

élyesen mutatkozott be 

  

http://www.barathegy.com  - 

amok, kecskesajt kóstoltatás 

bio, helyi termékekre alapozott hideg étkezés biztosítása ill. 

bemutatása, szemléletformáló programok (pl. öko jurta 

zoldkosar 

További 2 szervezet pedig kiadványait juttatta el a rendezvényre: 

Ökológiai Intézet Alapítvány: környezeti nevelési programok, nyári táborok 

let is bemutatkozott kiadványaival; pl. 

minden résztvevő ingyen megkapta a néhány éve megjelent intézmények, iskolák 
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8. Részvétel a forrásközpontok számára szervezett szolnoki országos találkozón

 

• Egyesületünk részéről Demeter Zoltán rendezvényszervező és Huszárné 

Hanyics Gertrúd ökoiskola szakértő vett részt a programon (Szolnok

Tiszaliget, 2014. június 25.), ahol rövid ppt segítségével bemutattuk a Zöld 

Akció Egyesületet és tolmácsoltuk szervezetü

kérdéseit, véleményeit.

 

9. Kommunikáció az Információs 9appal és a pályázattal kapcsolatban

 

• A zoldakcio.hu honlapra feltöltöttük az információs nappal és a program 

megvalósításával kapcsolatos információkat

• A mentorálás során nyert információkkal fri

 

Miskolc, 2014. július 1. 

A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program  
társfinanszírozásával valósult meg.  

Részvétel a forrásközpontok számára szervezett szolnoki országos találkozón

Egyesületünk részéről Demeter Zoltán rendezvényszervező és Huszárné 

Hanyics Gertrúd ökoiskola szakértő vett részt a programon (Szolnok

Tiszaliget, 2014. június 25.), ahol rövid ppt segítségével bemutattuk a Zöld 

Akció Egyesületet és tolmácsoltuk szervezetünk és a térségi pedagógusok 

kérdéseit, véleményeit. 

Kommunikáció az Információs 9appal és a pályázattal kapcsolatban

A zoldakcio.hu honlapra feltöltöttük az információs nappal és a program 

megvalósításával kapcsolatos információkat. 

entorálás során nyert információkkal frissítettük az iskolai adatbázist.

Részvétel a forrásközpontok számára szervezett szolnoki országos találkozón 

Egyesületünk részéről Demeter Zoltán rendezvényszervező és Huszárné 

Hanyics Gertrúd ökoiskola szakértő vett részt a programon (Szolnok-

Tiszaliget, 2014. június 25.), ahol rövid ppt segítségével bemutattuk a Zöld 

nk és a térségi pedagógusok 

Kommunikáció az Információs 9appal és a pályázattal kapcsolatban 

A zoldakcio.hu honlapra feltöltöttük az információs nappal és a program 

ssítettük az iskolai adatbázist. 


