
Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program bemutatása 

- képzők képzése 30 órás pedagógus képzés keretében - 

A TÁMOP 3.1.1. projekt keretében kidolgozott Ökoiskolai nevelési-oktatási programot az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai dolgozták ki, 10 partnerintézmény 

közreműködésével. A képzők képzése, melyre elsősorban az Ökoiskolai nevelési-oktatási program 

kidolgozásában és elterjesztésében szerepet vállaló bázisiskolai pedagógusok kaptak meghívást, 

2015. június 8-10. között került sor Budapesten, a Pannon Kincstár Tanodában. 

A képzők képzésének tematikája úgy épült fel, hogy a résztvevők megismerjék az akkreditált képzés 

felépítését, tananyagát, ugyanakkor tisztában legyenek a szervezési- és háttérfeladatokkal, valamint 

az egyéb képzői feladatokkal is.  

A képzés három egymást követő napon zajlott, a következő felépítés szerint:  

1. nap szakmai felépítése: 

 A képzés indítása; a képzés szervezése 

 A képzés első napjához kapcsolódó szakmai anyagok értelmezése és adaptálása (fenntarthatóság 

pedagógiája, Ökoiskolai nevelési-oktatási program);  

 Ökoiskolai modulok bemutatása 

2. nap szakmai felépítése: 

 A képzésen alkalmazható módszerek és technikák 

 A képzés második napjához kapcsolódó szakmai anyagok értelmezése és adaptálása (a 

fenntarthatóságra nevelés módszertani lehetőségei, eszköztár, visszajelzés és értékelés) 

 Komplex tanulásszervezési lehetőségek 

 Ökoiskolai modulok bemutatása 

 A jó facilitátor jellemzői 

3. nap szakmai felépítése: 

 A kerekasztal beszélgetés szerepe és helye a képzésen;  

 Aképzéshez szükséges eszközlista összeállítása;  

 A képzés harmadik napjához kapcsolódó szakmai anyagok értelmezése és adaptálása (innovatív 

tanulószervezet, ökoiskolai kritériumrendszer, hálózati tanulás); 

 Ökoiskolai modulok bemutatása 

Az igen nagy tapasztalattal és tudással rendelkező pedagógusok sokat tanultak egymástól is, a képzők 

képzése pedig felkészítette őket az akkreditált képzés megtartására. A hangulat a környezeti nevelési 

képzések és műhelymunkák megszokottan oldott és jó hangulatában telt.  
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