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Mennyire ökoiskola a Te iskolád?
Ha kitöltöd az Ökoiskola Totót, megtudod.

Mitől ökoiskola egy iskola?
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A
környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő
eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő
munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan
cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a
tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának
elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy,
mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi
környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a
helyi pedagógiai programba beágyazottan.
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat háttere
A Hálózat egy nemzetközi hálózat részeként működik.
Az ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) elnevezésű
nemzetközi környezeti nevelési hálózat ökoiskola programjának magyarországi
megvalósulásaként működik 2000 márciusa óta az Országos Közoktatási Intézet
Iskolafejlesztési és Integrációs Központjának koordinálásával, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium, és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
szakmai, illetve anyagi támogatásával.
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat működése
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat összefogja, információkkal, továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, melyek a fenntarthatóság
pedagógiai értékeit helyezik működésük középpontjába. A hálózat minden magyar
közoktatási intézmény számára nyitott. Fő tevékenységeink:
Országos és regionális találkozók,
Találkozóinkon bemutatjuk az Ökoiskolákat érintő legfontosabb hazai és
nemzetközi eseményeket, újításokat, és lehetőséget biztosítunk tagjaink
bemutatkozására, szakmai tapasztalat-cserére, kapcsolatépítésre.
Honlap
Folyamatosan frissítjük honlapunkat (www.okoiskola.hu), mely friss
hírekkel, pályázati lehetőségekkel, hírlevéllel, adatbázisokkal áll minden érdeklődő
rendelkezésére.
Továbbképzések
Folyamatosan segítjük tagjaink hazai és nemzetközi továbbképzéseken való
részvételét.
Kutatások
Mind a gyakorlati pedagógiai munkát segítő akciókutatással, mind a
fenntarthatóság pedagógiáját elméleti oldalról megalapozó pedagógiai-pszichológiai
kutatásokkal segítjük tagjaink munkáját.

Külföldi kapcsolatok
Az Ökoiskola Hálózat tagjai számos nemzetközi rendezvényen mutatták be
nagy sikerrel a magyar környezeti nevelés eredményeit, és több nemzetközi
programban vesznek részt a Hálózat támogatásával.
Pedagógiai segédanyagok
A Hálózat segíti az ökoiskolák számára hasznos pedagógiai segédanyagok,
könyvek, oktató-csomagok létrejöttét és folyamatosan tájékoztatja tagjait az
újonnan megjelent segédletekről.
Ökoiskola cím
Az Ökoiskola címet évente megjelenő pályázat útján nyerhetik el az iskolák
három éves időtartamra. A cím tanúsítja, hogy az iskola a fenntarthatóság
pedagógiai elveit kimagaslóan képviseli. A pályázatot az Oktatási és Kulturális
Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen írja ki.
Pályázhat minden magyarországi közoktatási intézmény, mely munkatervet készít
az ökoiskola kritériumok elérése érdekében. A kritériumok és a munkaterv vázlata
elérhető a Hálózat honlapján.
A hálózat bővítése
Hálózathoz hivatalosan az Ökoiskola Cím elnyerésével csatlakozhatnak az iskolák
A Cím elnyeréséhez szükséges pályázat előkészítéséhez bármely iskolának szívesen
áll rendelkezésére a Hálózat.
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