
Beszámoló a Dél-Alföldi Régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont

tevékenységéről (2016. I. félév)

Információs nap szervezése

A 2015 II. félévében megszervezett Ökoiskola információs napon a vállalt 24

főből  13  pedagógus  jelent  meg  10  intézményből.  A  célszám  teljesítése

érdekében 2016 I. félévében március 31-ig pótlólag szervezésre került még

egy  információs  nap.  Az  Információs  napot  2016.  március  25-én  tartottuk

meg.  Helyszínnek  Szeghalmon  a  Péter  András  Gimnáziumát  választottuk

(5520 Szeghalom, Dózsa út 2.)

PROGRAM:

10.00-ig regisztráció

10:00  –  11.00  a  Ökoiskolák  programjának  bemutatása,  háttere,  előnyei,  a

címpályázat bemutatása 

11.00  –  11.20  szünet  Kistermelők  áruinak  kóstolása,  beszélgetés  civil

szervezetekkel, kistermelőkkel

11.20  –  13.00  műhelymunka  (a  címpályázat  során  felmerülő  nehézségek,

akadályok) és címet már elnyert Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola

(Szeged) bemutatkozása. 

13.00  –  13.20  szünet  Kistermelők  áruinak  kóstolása,  beszélgetés  civil

szervezetekkel, kistermelőkkel 

13:20 – 14:00 a Natura 2000 területek bemutatása

14.00 – 14.45 Közösségi Energia projekt - lehetőség otthon és munkahelyen a

környezetvédelmére

Meghívott szervezetek:
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Nimfea Természetvédelmi Egyesület – Molnár Géza

Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület – Szász Béla

Kistermelők, kézművesek

Az információs napra 5 intézményből 15 fő pedagógus jelentkezett és vett

részt,  valamint  a KLIK Szeghalmi  Tankerületét  képviselve Kovács Ferenc is

tiszteletét tette rendezvényünkön.

Az információs  napot  Szász  Béla,  egyesületi  elnök  nyitotta  meg,  a  Giligán

Egyesület  bemutatásával,  majd  előadást  tartott,  először  pár  szóban

bemutatta  a  program  koordinátoraként  fontos  szerepet  betöltő  HUMUSZ

Szövetséget,  majd  a  Zöld  Óvoda  programról,  felépítéséről,  háttereiről,

előnyeiről és a pályázati dokumentációról hallhattak teljes körű tájékoztatást a

jelenlevők.  Mivel  csak  új  címpályázók  voltak  a  rendezvényen  még  nem

ismerték a pályázati  kiírást  és az adatlapot  sem, így ez az előadás sok új

információt jelentett számukra. Felmerülő kérdések megvitatásra kerültek. 
A következő programpontban műhelymunkára került  sor,  a  pályázattal

kapcsolatos  gyakorlati  kérdések,  felmerülő  nehézségek  megvitatására  volt

lehetőség.  Ezután  Tölcsér  Jánosné  a  vésztői  Szabó  Pál  Általános  Iskola

intézmény-vezetője  mutatta  be  iskolájukban  folyó  fenntarthatósági

programjaikat.  így  bőségesen  láthattunk  gyakorlati,  környezeti  nevelési

játékokat, programlehetőségeket, ötleteket, amiket a pedagógusok használni

tudnak majd munkájuk során. Ismét egy rövid szünet következett, a hangulat

oldott, családias volt.
A  szünet  után  a  következő  előadás  a  Natura  2000  területek

bemutatásáról  szólt,  melyet  Molnár  Géza  adott  elő,  aki  széleskörű

információkat nyújtott a Natura 2000 területekről, kiélezve a Dél-alföldi régiós

vonatkozásokra:  térképen  bemutatta  a  látogatható  védett  területeket,

elmondta dióhéjban jelentőségüket, és tömérdek információt nyújtott azokról

a  kiadványokról,  könyvekről,  foglalkoztatókról,  honlapokról,  amelyeket  a

témával kapcsolatban érdemes megkeresniük a pedagógusoknak. 
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Az  utolsó  előadás  a  Molnár  Géza  előadásában  a  Közösségi  Energia

project- lehetőségek otthon és a munkahelyen a környezetvédelemre címet

kapta,  mely  során  a  napelem,  napkollektor,  geotermikus  és  szél  energia

hasznosításának  közösségi  lehetőségeiről  és  általános  energiacsökkentési

módszerekről (pl. fűtésről) volt szó.
Programzárásként pár szóban kifejtette egyesületünk elnöke Szász Béla, hogy

a Dél-alföldi régióban milyen program lehetőségek, szolgáltatások vannak a

helyi  védett  értékek  témakörében,  mely  nemzeti  park  szolgálatokat,

oktatóközpontokat,  bemutatóhelyeket  érdemes  felkeresni  az  iskolai

csoportoknak,  és  hogy  hol  van  lehetőség  szakember  segítségével

madárgyűrűzésen, vagy akár darulesen részt venni.

A rendezvényen megjelent Iskolák közül csak újonnan pályázó intézmény volt

ezért minden információ újdonságnak számított a pedagógusoknak. 
A rendezvény után kitöltött értékelőlapok alapján a résztvevők a szervezéssel

teljesen elégedettek voltak.

INTÉZMÉNYI MENTORÁLÁS:

2016.  év  I.  félévében  a  mentorálási  tevékenységünk  elsődlegesen  a

rendelkezésünkre álló információk alapján kezdtük el. Folytattuk a félévben a

mentorálást a meglévő, vagy akár új intézmények bevonásával is, a leendő

ökoiskolákra  fókuszálva,  akik  még  idén  tavasszal  tervezik  beadni

címpályázatukat.

Egyesületünk A 2016 félévben összesen 90 intézménnyel sikerült kapcsolatot

teremteni,  Rendezvényeinkről,  mentorálási  lehetőségekről,  a  program

áltatlános  tájékoztatójáról,  minden  intézménynek  küldtünk  emailt  valamint

telefonos megkeresésék is történtek. 
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Az eddig  nem csatlakozott  intézményekkel  való  kapcsolattartás  folyamatos

emellett  a  korábbi  intézményeket  is  informáljuk.  Minden mentoráltunk  kap

tájékoztatót e-mailek formájában. 

A  személyes  találkozók  összegzéseképp  jelenlegi  pályázat  beadását  4

intézmény  teszi  meg  ezen  intézmények  közül,  mint  első  pályázó,

szeptemberben  további  11  intézmény  tervezi  a  pályázat  beadását.  8

intézmény  teljesen  elzárkózik  jórészt  leterheltséggel  és  az  intézmények

fennmaradásával küzdenek. További 20 intézmény érdeklődik a program iránt,

még nincs elhatározás, információgyűjtésnél tartanak. A már Ökoiskola címet

elnyert  mentorált  intézményekkel  további  pályázati  sikereik  érdekében

folyamatosan kapcsolatot tartottunk. 

Azok az intézmények, akik nem szeretnének a programhoz kapcsolódni,  az

alábbi okokkal érveltek:

• leterheltség,

• nincs motiváció, csupán a plusz feladatokat látják a programban

• más pályázatban vesznek részt

Általánosságban gondot okozott a kapcsolatteremtés az iskolákkal. Rengeteg

intézménnyel felvettük a kapcsolatot elsőként e-mailben. Válaszokat nagyon

elenyésző  számban  kaptunk,  mikor  telefonon  sikerült  elérni  a  vezetőt  a

válaszuk általában nemleges volt. Megegyeztünk több intézménnyel, hogy ezt

megindokolja e-mailben, viszont nem kaptunk választ.

Akkreditált képzés szervezése Ökoiskola koordinátoroknak 

A  félév  első  negyedévében  történt  meg  a  második  akkreditált  pedagógus

továbbképzésünk  megszervezése  és  lebonyolítása.  Egyesületünk  2016.

március  17-19-re  hirdette  meg az  akkreditált  képzést,  a  Körös-Sárréti  Civil

Szervezetek Szövetsége (Szeghalmon a Bajcsi-Zsilinszky utca 21/2) biztosított

helyszínt egyesületünknek.
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A régió iskoláinak is emailes meghívót küldtünk ki a képzéssel kapcsolatban.

Az  online  felületen  regisztrálók  számára  jelentkezési  lapot  és  résztvevői

tájékoztatót küldtünk. 
Az  Ökoiskola  koordinátori  képzésre  a  meghirdetést  követően  volt  ugyan

jelentkezés, de többen is visszamondták a képzés kezdete előtt, így a végső

létszám nehezen jött össze. A képzés első napjára 17 főt vártunk, viszont a

képzésre  1  fő  nem  jött  el,  így  a  napot  16  fővel  indítottuk. Összesen  16

jelentkező vett részt a képzésen 16 intézményből.

A képzés tematikája a következő volt:
1. nap
Ismerkedés, csapatépítő játékok
A  fenntarthatóság  pedagógiája-elméleti  háttér,  legújabb  eredmények,

módszerek
A Natura 2000 Hálózat bemutatása
2. nap
A  Natura  2000  területekkel  kapcsolatos  pedagógiai  munka  integrálása  az

Ökoiskola tevékenységbe (iskolán kívüli és belüli tevékenységek)
Ökoiskola alapfogalmak
3. nap
Ökoiskola  munkaterv  készítése-intézményi  minőségbiztosítás,  jogszabályi

háttér
Ökoiskolai  munkaterv  megvalósítása-intézményfejlesztés,  finanszírozási

lehetőségek
A továbbképzés lezárása, értékelés

A  képzést  a  résztvevők  összességében  pozitívan  értékelték.  A  résztvevők

számára a képzésen kapott  információk újszerűek voltak,  a továbbképzésen

megszerzett  tudást  az  iskolai  gyakorlatban  is  teljes  mértékben

hasznosíthatónak  találták.  A  képzésen  alkalmazott  módszereket  és  előírt

követelményeit megfelelőnek, teljesíthetőnek találták a résztvevők. A képzők

munkájával,  illetve a képzés szervezettségével is  mindenki elégedett volt.  A
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képzés  során  problémát  okozott  a  feszes  napirend.  Az  első  nap  anyagát

túlzottan elméletinek tartották, javaslatuk még több gyakorlati elem beépítése.
A  három  nap  összességében  rendben  zajlott,  a  képzésen  résztvevők

visszajelzése pozitív volt, hasznos ismeretekkel és élményekkel távoztak.
Mind a 16 résztvevő teljesítette a 90%-os részvételi arányt ill.  elkészítette a

reflektív  naplót.  Mind  a  16  záródolgozat  beérkezett,  melyeknek  értékelése

megtörtént. Az elégedettségmérés alapján egy sikeres képzésen vagyunk túl. 
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