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Beszámoló az Észak-Alföldi Régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont
tevékenységéről (2015. II. félév)

Információs Nap megszervezése
Szakmai információs napunkat 2015. december 3-án rendeztük meg Debrecenben, a
Dózsa György Általános Iskolában (Debrecen, Dózsa Gy. u. 2.).
Az intézmény kiválasztásánál a döntő indok az volt, hogy rendelkezzen bőségesen jó
gyakorlatokkal, tapasztalatokkal, legyen könnyen megközelíthető, és ökoiskola címmel
rendelkezzen. A Dózsa György Általános Iskolával már jó ideje együtt dolgozunk,
segítjük őket ökoiskola céljaik elérésében, így rájuk esett a választásunk. Az intézmény
vezetőjével, Bodnár Erikával egyeztettük a rendezvény helyszínére vonatkozó
igényeinket.
Az előzetes jelentkezések alapján 22 főt vártunk, a rendezvényre, végül 16 pedagógus
jött el, akik 12 intézményt képviseltek. Az elmaradók érdekében a szakmai napunkat
újabb

egyeztetés

után

2015.

december

18-án

ismét

megrendeztük

Hajdúböszörményben (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.), a Zöld Kör irodájában,
ahol végül négy pedagógus jelent meg 3 intézmény képviseletében.
Program tekintetében a megrendezésre kerülő két információs nap nem tért el, kivéve
az iskola intézménybejárását.
2015.december 3-án megrendezett információs nap programja:
12.15 – 12.30 óra

A résztvevők regisztrációja

12.30 – 13.15 óra

A kezdeményező szervezetek bemutatkozása. Az Ökoiskola

támogató program és a címpályázat bemutatása (háttere, előnyei)
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Műhelymunka - a címpályázat során felmerülő nehézségek,

akadályok megbeszélése – előadó: Barczikay Zsuzsanna, a debreceni Dózsa György
Általános Iskola pedagógusa
14.15 – 14.25 óra

szünet

14.25 – 14.55 óra

Egy jó gyakorlat megismerése – bemutatkozik a debreceni

Dózsa György Általános Iskola
14.55 – 15.25 óra

A Natura 2000 ökológiai hálózat bemutatása

15.25 – 15.35 óra

szünet

15.35 – 16.35 óra

Ökoszertár – környezet- és természetvédő szervezetek, cégek

ajánlatai környezeti nevelő programok szervezése, illetve az intézmények zöldítése
kapcsán
2015.december 18-án megrendezett információs nap programja:
12.15 – 12.30 óra

A résztvevők regisztrációja

12.30 – 13.15 óra

A kezdeményező szervezetek bemutatkozása. Az Ökoiskola

támogató program és a címpályázat bemutatása (háttere, előnyei)
13.15 – 14.15 óra

Műhelymunka - a címpályázat során felmerülő nehézségek,

akadályok megbeszélése
14.15 – 14.25 óra

szünet

14.25 – 14.55 óra

Egy jó gyakorlat megismerése - debreceni Dózsa György

Általános Iskola
14.55 – 15.25 óra

A Natura 2000 ökológiai hálózat bemutatása

15.25 – 15.35 óra

szünet

15.35 – 16.35 óra

Ökoszertár – környezet- és természetvédő szervezetek, cégek

ajánlatai környezeti nevelő programok szervezése, illetve az intézmények zöldítése
kapcsán
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A jelentkező pedagógusokat 12.15 órai kezdettel fogadtuk a debreceni Dózsa György
Általános Iskolában, illetve azonos időpontban a Zöld Kör irodájában. A rendezvény
kezdete előtt, a regisztráció során minden résztvevő kapott egy kisebb csomagot,
melyben tájékoztató anyagokat talált (ökoiskola füzet, hasznos linkek tára, Natura 2000
térkép, fenntarthatósággal kapcsolatos szóróanyagok, Naturpók dvd, gazdálkodás
Natura 2000 területeken).
A szakmai nap előadásai a meghatározott tartalommal, a megadott sorrendben
hangzottak el. Egy vendégelőadót hívtunk, a Dózsa György Általános Iskola ökoiskola
munkacsoportjának vezetőjét, Barczikay Zsuzsannát, aki a műhelymunkát és a jó
gyakorlatokat mutatta be. A szakmai nap további előadásait az egyesület környezeti
nevelője Oláh Eszter tartotta meg. Barczikay Zsuzsanna az intézmény jó gyakorlatait
fotókkal illusztrált bemutatója segítségével tartotta meg. Az első információs nap
alkalmával bejártuk az intézményt is, és ahogyan a meghívóban is szerepelt, a
szünetekben és a szakmai nap után személyes mentorálásokra is sor kerülhetett.
Sokan már konkrét kérdésekkel érkeztek a pályázat pontjaival kapcsolatban, illetve
volt, aki a pályázatát is elhozta, vagy egyéni fejlesztési tervhez hozott irányadó
kérdéseket. Mivel a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy nagy igény van arra,
hogy a kötelező blokkokon túl foglalkozzunk még a címpályázattal kapcsolatos
gyakorlati dolgokkal is, a kötelező programelemek után a helyi intézmény pályázatát is
bemutattuk. A pályázat minden munkalapját, az önértékelési táblázatot pedig
elemeinként, és azon belül pontokra lebontva beszéltük át, közben fejlesztési
lehetőségeket javasolva. A rendezvény végén pedig közös ötletbörzét tartottunk. A
második szakmai napon egy fenntarthatóságot támogató (iskolákban megvalósítható
mindennapi zöldítések) előadást is levetítettünk külön kérésre.
A rendezvény ideje alatt ökofrankó büfé várta az érdeklődőket.
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A rendezvényértékelő lapok tanúsága szerint a résztvevők összességében jó
hangulatúnak, alkotó légkörűnek, segítőnek értékelték a rendezvényt. A résztvevők
külön pozitívumként megemlítették a gyakorlati tapasztalatok bemutatását, az
előadások során elhangzott konkrét példákat és a közösen áttanulmányozott Ökoiskola
pályázatot is.
Intézményi mentorálás
Jelenleg 126 intézmény esetében folyik, vagy folyt mentorálási tevékenységünk.
2015 II. félévében a mentorálási tevékenységünk elsődlegesen a rendelkezésünkre
álló információk alapján kezdtük el. A félév során több alkalommal történt általános
tájékoztatás a programról pl. vezetőváltás esetén. Az intézmények adatainak
aktualizálására is sor került.
A félév során elsősorban a címmel még nem rendelkező intézményekre próbáltunk
fókuszálni, vagy azokra, akik újra be szeretnék adni a pályázatukat.
A mentori tevékenység során az iskolák igényeihez igazodunk. Minden mentoráltunk
esetében újra felvettük a kapcsolatot, és felajánlottuk a személyes mentorálás
lehetőségét. Akik élni szerettek volna vele, azok esetében közös időpont egyeztetés
történt, és megtörtént a mentorálás.
Több intézmény időhiány miatt elutasította, így a felajánlott segítséget levelezés
formájában kérték és amint lehetőségük lesz rá, akkor személyesen is tudnak
bennünket fogadni.
A mentori folyamat során elsőként megfelelő mennyiségű információt gyűjtünk a
partnerről (honlap, közösségi oldal, éves munkaterv, intézményi alapdokumentumok,
küldetés leírás alapján végezzük első körben, majd az intézménnyel történt
konzultáció révén másodsorban). A helyzetfelmérést követően swot elemzést
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készítünk, melyet követően jön az egyedi fejlesztési terv készítése a pályázat
tükrében, amit megküldünk az intézmények részére, amennyiben erre igényük van.
Természetesen a mentoráltjaink kérdéseire válaszolunk, pályázatukat kérésre
átnézzük, kiegészítjük, komplex segítséget nyújtunk. A mentorálási naplókat,
jegyzőkönyveket rendszeresen vezetjük.
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