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Tárgy: Értesítés Ökoiskola cím elnyeréséről
Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!

Örömmel értesítem, hogy a 2019. évben benyújtott Ökoiskola cím pályázatukat az Ökoiskola Értékelő
Bizottság támogatásra javasolta, és ezzel intézménye

elnyerte az Ökoiskola címet.

Az Ökoiskola cím (a továbbiakban: Cím) használatára 2019. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig
jogosultak.
A Cím viselésével a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket
nyilvánítják ki. Az Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak,
melynek eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód,
az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény és a globális és lokális problémák iránti nyitottság,
valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és
értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik.
A 2019. évi Ökoiskola címkiosztó ünnepségre 2019. október 18-án kerül sor Budapesten, az Balassi Intézet
Színházterében. A rendezvényre iskolánként egy fő regisztrációját az alábbi linken várjuk:
http://ofi.hu/kerdoiv/okoiskolai-oklevelatado-unnepseg-regisztracio-2019. A regisztrációs felület 2019.
szeptember 27-től október 11-ig áll rendelkezésükre.
Az ünnepséget szeretnénk minél színesebbé varázsolni. Ennek érdekében kérjük, küldjenek 3 olyan jó
minőségű fotót, amely iskolájuk fenntarthatóságra nevelési gyakorlatát mutatja be. A fotókat a
monika.reti@emmi.gov.hu e-mail címre várjuk 2019. október 11-ig. A fotókból összeállított bemutatót a
helyszínen vetítjük le.
Iskolájuk a pályázati adatlapon feltüntetett intézményi e-mail címmel és a kapcsolattartó pedagógus e-mail
címével felkerül az Ökoiskola Hálózat hírlevelének címzettjei közé, amelyen keresztül az ökoiskolák
számára hasznos szakmai eseményekről, képzésekről értesülhetnek.
Az Ökoiskola Hálózat honlapján, a www.okoiskola.hu felületen hasznos segédanyagokat és szakirodalmat,

az Ökoiskola Hálózat tagjainak adatbázisát, valamint a hivatalos ökoiskola és örökös ökoiskola logókat is
megtalálhatják.
A címátadóval, az ökoiskolák nyilvántartásával, valamint a pályáztatással kapcsolatos kérdéseikkel
szíveskedjenek Halácsy Ágnes munkatársamhoz fordulni (+36 1 896 6242, agnes.halacsy@emmi.gov.hu).
Az elismeréshez szívből gratulálok, és kívánom, hogy ökoiskolai tevékenységük által is gazdagodjon
pedagógiai kultúrájuk, erősödjön intézményük.
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