
Ökoiskola információs nap, 2015. 1. félév, összefoglaló: 

Egyesületünk 2015. március 9. (hétfő) 14:00 - 18:00 szervezett információs napot iskolák 
részére. Helyszín: a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája (3100 Salgótarján, 
Mártírok út 3.). 

Az információs nap forgatókönyvének elkészülte után az alábbi programot terveztük: 

13:30 - 14:00 Regisztráció 
14:00 – 14:10 Megnyitó, KLIK Salgótarjáni tankerület vezető 
14:10 - 14:45 Az Ökoiskola programjának bemutatása, háttere, előnyei, a címpályázat 
bemutatása 
14:45 - 15:15 szünet, Zöld Kiállítás  
15:15 - 16:30 műhelymunka (a címpályázat során felmerülő nehézségek, akadályok) és a 
házigazda Ökoiskola bemutatkozása 
16:30 -17:00 szünet, Zöld Kiállítás 
17:00 - 18:00 Helyi Ökoiskola program és Natura 2000 területek bemutatása 

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. Ezután Demeter Zoltán 
(Zöld Akció Egyesület) bemutatta a Natura 2000 programot és a régió Natura 2000 területeit. 
Mivel nem Ökoiskola volt a házigazda, ezért a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola rövid 
bemutatására, illetve a KLIK részéről a salgótarjáni tankerület ökoiskola helyzetének 
ismertetésére került sor. Az ökoiskolai műhelymunka előadást pedig Scheuer Zsuzsa a Humusz 
szakértője tartotta. 

  

Ezen felül kiegészítő programokkal is vártuk az érdeklődőket: 

 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága – a BNP nógrádi értékeit bemutató kiállítás, aktuális 
kiadványok 

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

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

 Novohrad-Nógrád Geopark – térség geológiai értékeinek bemutatása 
 Cserhát Natúrpark – A Cserhát természeti és kulturális értékeinek bemutatása 

Összesen 22 pedagógus regisztrált az információs napra, 11 iskola részéről. A rendezvényen 
végül 26 pedagógus jelent meg, 13 iskolát képviselve. 



Ökoiskola mentorálás 2015 1. félév, összefoglaló  

A félév elején megkezdtük a régió központi ökoiskola adatbázisa alapján a kapcsolatfelvételt az 
Ökoiskola címmel nem rendelkező iskolákkal, illetve a címmel rendelkező, de a közeljövőben 
lejáró, illetve a címet elvesztett (újra elsőként pályázó) lehetséges pályázókkal is. A hangsúly 
ebben a félévben a Nógrád megyei iskoláira, a bodrogközi és zempléni térség iskoláira 
helyeztük. A mentorálás során az iskolák igény szerinti (személyes, elektronikus) mentorálására 
helyeztük a hangsúlyt. 

  

2015 I. félévében 26 új, Ökoiskola címmel nem rendelkező iskola mentorálása történt meg. Az 
előző félévben mentorált iskolák pályázatait nyomon követtük, igény esetén segítséget 
nyújtottunk és tanácsot adtunk.  
 
A mentorálás során az iskolákat tájékoztattuk a legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, 
módszertani újdonságokról, a régiós bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. Tájékoztattuk az 
iskolákat a tervezett információs napról, illetve a júniusban megtartandó térítésmentes akkreditált 
képzésünkről is. A mentorálást követően igény esetén megküldtük a kért segédanyagokat, illetve 
útmutatókat. 

 

Akkreditált képzés Ökoiskola koordinátoroknak beszámoló: 

A képzés időpontja: 2015 június 23-25. volt. 

A képzés időbeosztásának, témaköreinek ismertetése a következő blokkok alapján lett 
lebonyolítva (napi bontásban): 
1.    nap (június 23.) 

 Ismerkedés, csapatépítő játékok 
 A fenntarthatóság pedagógiája-elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek 
 A Natura 2000 Hálózat bemutatása 

2.    nap (június 24.) 

 A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása az Ökoiskola 
tevékenységbe (iskolán kívüli és belüli tevékenységek) 

 Ökoiskola alapfogalmak 

3.    nap (június 25.) 

 Ökoiskola munkaterv készítése-intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi háttér 
 Ökoiskolai munkaterv megvalósítása-intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek 
 A továbbképzés lezárása, értékelés, résztvevői elégedettségmérő lap kitöltetése 



Emellett mindhárom napnak volt egy fő előadója: 1. nap: Spéder Ferenc, 2. nap: Mondok Zsuzsa, 
3. nap: Dr. Dankó József 

A képzésen végül 17 iskola 23 pedagógusa jelent meg, melyből 12 iskola még nem rendelkezik 
Ökoiskola címmel, 3 iskola az első ciklusnál tart, 2 iskola pedig már az Örökös Ökoiskola címre 
szeretne pályázni. 

 

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok 
kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi 
Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja.  

 

 


