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Módszertan: Módszertani fejlesztés, szakmai és 
tájékoztató kiadványok létrehozása és sokszorosítása; 
szakmai képzésfejlesztés és akkreditálás 

Forrásközpont hálózat: 2 országos és 14 regionális 
forrásközpont kiválasztása és kialakítása, képzőik 
képzése, munkája 

Ökoiskola és Zöld Óvoda Programok kiszélesítése, 
fenntartása: Ökoiskola és Zöld Óvoda rendezvények, 
tanácsadás és képzés: az Ökoiskola és a Zöld Óvoda cím 
elnyerésének/megtartásának támogatására 

A hálózat 
várt eredményei 



A hálózat és a 
fejlesztések várt hatása 

• Szemléletváltás, környezettudatos életmód választásának 
elősegítése a gyermekek körében 

• Zöld Óvoda és Ökoiskola cím és ezzel járó előnyök 
ismertsége javul 

• Élethosszig tartó környezeti nevelés megalapozása, és 
egészséges életszemlélet elfogadottsága növekszik 

• Hálózatok, együttműködések erősödnek 
• Európai szinten jelentős természeti kincseink 

tudatosodnak, a velük való felelős gazdálkodást a helyi 
lakosok gyakorlatában ismerik meg az iskolák 

• Helyi értékek felmutatása révén erősebb a kötődés a 
lakókörnyezet közösségéhez és a tájhoz. 

 



Hálózati modellek 

 

 
Fészek 

Kis elemszám, 
kis távolság 

pl. egy 
intézmény 
tagintézményei 

Bálnacsorda 

Kis elemszám, 
nagy távolság 

pl. „MAG-háló” 
(megelőzés-
alkalmazkodás-
gondoskodás) 

Hangyaboly 
Nagy elemszám, 
kis távolság 

Egy nagyváros 
közoktatási 
intézményei 

Méhraj 
Nagy elemszám, 
nagy távolság 

Pl.: Ökoiskola 
hálózat 

Forrás: Hálózatok az oktatásban, Borsod Megyei Tehetségsegítő Tanács, 2013 



Ökoiskola  
hálózatok – „méhraj” típus 

• Az alhálózatokban  gyakori, 
rendszeres, inkább virtuális 
kapcsolattartás 

• Az alhálózatokban az 
együttműködés folyamatos, 
az egész hálózat a szervezeti 
szempontból kiemelkedő 
eseményeken kerül 
kapcsolatba 

• Board típusú vezetés 
(munkacsoportok) 

 

 

• Szervezeti kultúra főként a belső 
folyamatok modelljén 

• Folyamatos egyéni tanulás, 
amely az alközpontok 
koordinálásával valósul meg 

• Decentralizált tudásmegosztás  

• Fejlesztés fókuszában a hálózati 
célokkal való azonosulás 



Az EU területének 17,5%-a Natura 
2000 terület: 949 910 km2 szolgálja  
egyszerre a gazdasági és védelmi 

célokat. 



Uniós jogi alapok 

Madárvédelmi irányelv 
2009/147/EK IRÁNYELV 

a vadon élő madarak 
védelméről 

különleges madárvédelmi 
területek 

különleges természetmegőrzési  
területek 

Az Európai Unió ökológiai hálózata (Natura 2000) 
Cél: az EU természeti örökségének védelme a közösségi jelentőségű fajok és 

élőhelyek természetvédelmi helyzetének megőrzésével és javításával 

Élőhelyvédelmi irányelv 
92/43/EGK IRÁNYELV 

a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről 

Jelölés 



Natura2000 területek 
Magyarországon 

 

Magyarország területének 21,5%-a Natura 
2000 terület. Fordítsuk javunkra! 



Natura 2000  
pedagógiai segédanyag 
(kézirat, várható megjelenés 2014 május) 

• Natura 2000 bevezető 

• Óvodai / Iskolai pedagógiai bevezető 

• Régió specifikus óvodai / iskolai útmutató 

o Területek bemutatása pedagógusoknak 

o Mintafoglalkozások 

o Projektmunka javaslatok 



Regionális forrásközpontok 
feladatai 

- Címpályázók támogatása, tanácsadás, 
pályázatkísérés 

- Regionális és helyi szakmai rendezvények 
szervezése, környezeti nevelés fejlesztése 

- Pedagógus továbbképzések (koordinátor 
képzések) Zöld óvodák, Ökoiskolák számára 



ÖKOISKOLA KOORDINÁTOR - 
AKKREDITÁLT KÉPZÉS (2015-TŐL) 

• szervezés, adminisztráció, dokumentáció 

• fenntarthatóság 

• Ökoiskola munkaterv/feladatterv 

• tanításban a Natura 2000 hálózat hasznosítása 

• várhatóan 30 pontot ér majd / 30 órás lesz. 



Köszönöm a figyelmet,  
várom kérdéseiket!  

 
 

Könczey Réka 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Konczey.reka@ofi.hu 

 
vitalap a 2015 utáni oktatásról: 

http://www.worldwewant2015.org/education2015 
 

DESD2012: a Tbiliszi+35 konferencia ajánlásai: 
http://tbilisiplus35.ge/index.php?option=com_content&view

=article&id=148&lang=en#.UuLZwLS6q70  
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