
Az Ökoiskola Hálózat bővítése �ógrád megyében 

Erre tettünk kísérletet a Salgótarjánban megrendezett Regionális Ökoiskola Információs 
Napon. Hiszen Nógrád megyében mindössze 11 db Ökoiskola található, ami kb. 8%-os arányt 
jelent. Salgótarjánban pedig mindössze 1 db iskola rendelkezik a címmel. Ez bőven az 
országos átlag alatt van. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program társfinanszírozásával megvalósuló programban egyesületünk ingyenes Ökoiskola 
információs napot szervezett 2015 március 9-én, az észak-magyarországi iskolák számára 
Salgótarjánban. Együttműködve a Humusz Szövetséggel, az ingyenes információs napok 
szervezése mellett, útmutatók, segédanyagok, személyes tanácsadás és térítésmentes, 
akkreditált képzések révén szeretnénk segítséget nyújtani az Ökoiskola pályázatok 
elkészítéséhez és megvalósításához.  

Bővebben a programról itt olvashatnak: 
http://humusz.hu/oktatas/okoiskola-program 
http://www.ofi.hu/sh45 
http://www.ofi.hu/okoiskola 
 
Mentorálási regisztráció elérhetősége: 
https://docs.google.com/forms/d/1nFGwGCz2oSg9ujGq2Esa2JIGKpXRvKLCNAjwbKIHIY
o/viewform 

Emailben kerestük meg Nógrád és Heves megye összes iskoláját és regisztrációs felületet 
hoztunk létre a jelentkezéshez. Összesen 22 pedagógus regisztrált az információs napra, 11 
iskola részéről (Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó, Jobbágyi, Nézsa, Lucfalva, Gyöngyös). 
A rendezvényen végül 26 pedagógus jelent meg, 13 iskolát képviselve.  

Salgótarján egyetlen ökoiskolája 
nem tudta a házigazda szerepet 
vállalni, így a környezeti nevelés 
mellett szintén elkötelezett és jól 
megközelíthető helyen lévő 
SÁIK Kodály Zoltán Tagiskola 
szolgált az információs nap 
helyszínéül. Az intézmény is 
szeretne az Ökoiskola címre 
pályázni. A tavaly 55 éves 
iskola, néhány éve felújításra 
került és teljesen 
akadálymentesített épületként 
bárki számára elérhetővé tette a 
programot.  

A négy órás időtartamú programot a KLIK Salgótarjáni Tankerületének képviselője nyitotta 
meg, aki kiemelte a fenntarthatóságra nevelés aktualitását és örömét fejezte ki, hogy végre 
összerendezve kaphatnak az érdeklődők információkat az Ökoiskola programról. Ezt 
követően Demeter Zoltán, a Zöld Akció Egyesület elnöke röviden tájékozatta a megjelenteket 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése 
c. programjáról és a megvalósító szervezetekről. Bemutatásra került az Ökoiskola program 



pályázati rendszere, az Ökoiskola hálózat és a címpályázat. Részletesen, pontról pontra 
megismerhették a résztvevők a pályázati adatlapot. Egy átlagos iskola működése alapján 
kitöltöttük a pályázat leglényegesebb elemét, az önértékelési táblázatot. Sokan ráismertek 
saját tevékenységeikre és belátták, hogy az első pályázók 60 pontja könnyen teljesíthető. 
Megpróbáltunk választ adni a leggyakrabban felmerülő kérdésekre, továbbá részletesen 
bemutatni azt, hogy milyen további szakmai segítséget kaphatnak a regionális 
forrásközpontoktól a pályázatot benyújtani szándékozó intézmények. 

A szünetben a Zöld Expo várta a 
résztvevőket, majd a rendezvény 
műhelymegbeszéléssé alakult át, 
amelyet Scheuer Zsuzsanna a 
Humusz Szövetség Ökoiskola 
szakértője vezetett, kifejezetten 
élvezetes, pörgő, humort sem 
nélkülöző stílusban. A résztvevő 
iskolák pár mondatban 
bemutatták saját intézményük 
Ökoiskola programhoz való 
kapcsolódását, kiemelve a jó 
gyakorlatokat is. 
Összegyűjtöttük a felmerülő 
nehézségeket, megoldási 
javaslatokat, illetve az Ökoiskola lét előnyeit. Kiscsoportban is feldolgozásra került a téma, 
kitérve az iskolavezetés, a nem pedagógus kollégák, a diákok és az adott település 
döntéshozóinak szempontjaira is. A műhelymunka rendkívül hasznosnak bizonyult a 
résztvevők számára.  

A program zárásaként egy újabb színes előadást tekinthettek meg a résztvevők. Demeter 
Zoltán (Zöld Akció Egyesület) bemutatta a Natura 2000 programot és a régió Natura 2000 
területeit. Erre azért is volt szükség, mert a program a környezeti nevelési tevékenységek 
színvonalának növelése mellett, külön célként tűzte ki a Natura 2000 területek ismertségének 
növelését. Előadásában arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy hamarosan elkészül a 
Natura 2000 területekről szóló régió specifikus segédanyag is. 

A szünetekben a miskolci Belvárosi Biovásár termékeiből készített hideg büfé várta a 
vendégeket. De a fő attrakció a házigazda iskolával közösen szervezett Zöld Expo volt. Itt 
bemutatkoztak az iskolák környezeti nevelési munkáját segítő civil és állami szervezetek 
standjai, kiállításai várták a szülőkkel és gyerekekkel is színesített látogatókat. Bemutatkoztak 
és személyes konzultációra adtak lehetőséget: 

• Bükki Nemzeti Park Igazgatósága – a BNP nógrádi értékeit bemutató kiállítás, 
aktuális kiadványok, bnpi.hu 

• Egererdő Zrt. Tar-Fenyvespusztai Erdészeti Erdei Iskolája – a felújított és tavasszal 
újranyitó intézmény bemutatkozása, egererdo.hu 

• MME Nógrád Megyei Helyi Csoport – madárvédelmi, kutatási, oktatási 
tevékenységek és kapcsolódó kiadványok bemutatása 

• Novohrad-Nógrád Geopark – térség geológiai értékeinek bemutatása, 
nogradgeopark.eu 

• Cserhát Natúrpark – A Cserhát természeti és kulturális értékeinek bemutatása, 
cserhatnaturpark.hu 



 
Emellett minden iskola 
kapott egy 
kiadványokból álló 
egységcsomagot, amely 
egyrészt az OFI és a 
Kokosz által készített 
Ökoiskola módszertani 
útmutatót, Natura 2000 
témájú interaktív 
számítógépes játékot, 
másrészt a Humusz 
Szövetség és Zöld 
Akció Egyesület 
környezeti nevelésben 
jól használható 
kiadványait tartalmazta.  

Annak érdekében, hogy visszajelzést kapjunk rendezvény sikeréről, hatásosságáról, egy 
rendezvény-értékelőlapot töltettünk ki a résztvevőkkel. Az így kapott válaszokból, az 
összesítés után az derült ki, hogy a vendégeink gyakorlatiasnak és élvezetesnek tartották az 
információs napot. 

Bízunk benne, hogy rendezvényünk segítette a különböző címekre pályázó intézmények 
felkészülését, és sikerrel járult hozzá ahhoz, hogy tovább bővüljön az ökoiskolák hálózata 
Nógrád megyében is. 

 


