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Az információs napra együtt mentünk Halácsy Ágnessel (OFI) és Dombóváron várt bennünket 

Adorján Rita, aki a helyszíni mentorálást végzi majd a Dél-Dunántúl leendő ökoiskoláiban. 

A program előtt meglátogattunk egy „örökös ökoiskolát”, a toponári városrészen. Csodálatos, 

szinte arborétumszerű kerttel büszkélkedhet. 

Az igazgatónő szívesen helyt ad a novemberi regionális ökoiskola találkozónak. 

A program kezdete előtt már fél órával jöttek kollégák, akikkel az előadói terem szabaddá 

válásáig az iskola folyosóján beszélgettünk. 

 

Az iskola kertjében lévő sportpályát itt is szebbnél-szebb növények veszik körül.  

A teremben ásványvíz, tea, kávé és pogácsa várta a délelőtti tanításról érkező pedagógusokat. 

(Jelenléti ív mellékelve) 

A „fehér asztalnál” zajló bemutatkozásokból kiderült, hogy egy kivételével Kaposvár környéki kis 

iskolákból érkeztek, amelyek kertje viszont több esetben kastélypark. Vannak, akik már 

ökoiskolák, de szeretnének újra pályázni és működésükben is megújulni.  

A felfrissülést és beszélgetést követően, elkezdődött az interaktív program, melynek során az 

elhangzottakra folyamatosan reflektáltak a pedagógus kollégák. A kiépítendő ökoiskolai 

hálózatról információkat kapva könnyen belátták, hogy a hálózatos működés nem csak a 

természetben, hanem az ökoiskolák rendszerében is nagyon hasznos. Ebben a működési 

struktúrában folyamatosan tudják informálni és segíteni egymást és kérdezni az országos - 

illetve a regionális forrásközpontoktól.  
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Örömmel nyugtázták az ökoiskolai tevékenységeket (az ökoiskolai szempontrendszer alapján 

összeállítva) bemutató képeket látva, hogy ezek közül az ő iskolájukban is több minden 

megvalósul. 

 

 

A tájékoztató előadásban bemutattam a Svájci - Magyar Együttműködési Programot, a Natura 

2000 területek jelentőségét és szerepét az ökoiskolai munkában. A kollégák érdeklődéssel 

hallgatták az ökoiskolával kapcsolatos tudnivalókat. (Az ökoiskola jellemzői, munkaterve, a 

pályázattal kapcsolatos tudnivalók.) 

  A program végére körvonalazódtak a feladatok, ami még előttük áll, a pályázat 

beadásáig. A pályázati adatlap rubrikáit tanulmányozva is merültek fel kérdések a kitöltéssel 

kapcsolatban, amit igyekeztem megválaszolni. 

Nagyon hasznos volt, hogy Halácsy Ági külön felhívta a figyelmet a pályázati adatlap kitöltési 

„buktatóira”.  

 

 

A velünk vitt információs anyagokat bemutatva arra hívtuk fel a kollégák figyelmét, hogy az 

ökoiskola honlapjáról letölthetőek. A figyelemfelhívó prospektusokból minden résztvevő kapott.  

  Azzal váltunk el egymástól, hogy interneten tartjuk a kapcsolatot, hogy a 

felmerülő problémákról, kérdésekről kommunikáljunk. Köszönettel nyugtázták, hogy a 

különböző környezetvédelmi programokról, módszertani anyagokról folyamatosan tájékoztatom 

őket. Az ökoiskolai kordinátorrá képzés lehetősége is felkeltette az érdeklődésüket.  
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