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1. Zöld Óvoda cím –pályázati kiírás
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vizügyi Minisztérium
megbízásából az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága nyílt pályázatot hirdet óvodák számára
a "Zöld Óvoda" cím elnyerésére.
A pályázati kiírás és a pályázattal kapcsolatos
http://www.okmt.hu/?oldal_id=276 címről tölthetők le.

további

információk

az

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje): 2010.
január 29. 24.00 óra (péntek)

2. Innovációs díj a Rudas ökoiskolának
A Tudományünnep keretében a Dunaújvárosi Főiskolán adták át a Dunaújvárosi Kistérségi
Innovációs Tanács által alapított innovációs díjat, amely keretében intézményi kategóriában a
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium első díjat kapott.
„Rapid randi a tudományokkal, avagy tudásátadás diák módra” című pályázat az iskolában
működő ÖKO-munkacsoport által szervezett „VÍZ” projekthét és „Tudomány és kreativitás”
napi programsorozatot tartotta a bíráló bizottság érdemesnek a díjazásra.

3. Tükörben a Világ interaktív kiállítás Székesfehérváron
Székesfehérvár, Alba Regia Centrum (a Romkertnél) nov.16.-dec.18. minden nap 8-20h.
Csoportoknak ingyenes másfél órás tárlatvezetés.
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. szervezi a Zöld Fiatalok és a Cellux Csoport kreatív ötletei
alapján. Székesfehérvári házigazdája a globális képzést már
1975 óta nyújtó BOCS Alapítvány. A „Tükörben a Világ” célja, hogy rámutasson a veszélyes
fogyasztói szokásokra, és ötleteket adjon a fenntartható életre.
Iskolai és egyéb csoportok a
tukorbenavilag@bocs.hu

email címen jelentkezhetnek.
Az elsősorban 10-18 éves korosztályt megcélzó „Tükörben a világ” interaktív játékokon és
számtalan installáción keresztül hívja fel a figyelmet a környezettudatos gondolkodás
fontosságára és mutat be fenntartható alternatívákat. A BOCS Alapítvány szakmai
tárlatvezetései a felnőtteknek is "Kisherceg életstratégia" ötleteket adnak a fogyasztói
életmódnál boldogabb, értékesebb, élvezetesebb életre a globális válságban.
4. Mit rejt a természet kincses ládája a Tihanyi-félszigeten?
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tihanyi Levendula Erdei Iskola épülete pályázat
keretében
megújult és szeretettel várja a természet kincsei után kutató diákokat.
Az alábbi időpontokban kedvezményes részvételt biztosítunk azon iskolák számára, akik
szívesen megismernék az újjá született erdei iskolánkkal és olyan időpontokban „tanulnának”
nálunk, amikor a Tihanyi-félsziget állat- és növényvilága , - eddig talán - ismeretlen arcát is
megmutatja.
Időpontok: 2010. április 1-től május 10-ig és szeptember 1-től október 30-ig.
Létszám: min. 20 fő max. 30. fő
Szálláshely: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóságának Kutatóháza Tihany-Sajkodon
http://tihanytourist.hu/magyar/tihany_szallas_bfnp_kutatohaz.php
Részvételi díjak:
3nap/ 2 éjszaka 10.500 Ft/fő
Mintaprogram letölthető:
http://tihanytourist.hu/magyar/tihany_erdeiiskola_3napos.php
4nap/3 éjszaka: 15.300 Ft/fő
Mintaprogram letölthető:
http://tihanytourist.hu/magyar/tihany_erdeiiskola_4napos.php
5 nap/4 éjszaka:19.500
Mintaprogram letölthető:
http://tihanytourist.hu/magyar/tihany_erdeiiskola_5napos.php
A teljes programon való részvétel 2 kísérő részére ingyenes.
A programokban szereplő „Ajánlott programok*”-hoz segédanyagot biztosítunk
Információ:
Küsz Marianna
20/9754-162
Tihany Tourist Kft
8237 Tihany, Kossurh u.11.
u.16.
e-mailcím: info@tihanytourist.hu

Vers Réka
30/382-7243
BFNPI
8224 Csopak, Kossuth
bfnptihany@t-email.hu

5.Megjelent a Saláta 2009. novemberi száma.
További érdekes hírek
számában.
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Humusz pedagógus hírlevelének, a Salátának a novemberi

Tartalom:
1. Szavazz a Földre - felhívás
http://humusz.hu/hirek/salata/szavazz-foldre-felhivas-iskolaknak/4531
2. Vetíthető a Hülyeség kora c. film iskolákban is
http://humusz.hu/hirek/salata/ti-vetithetitek-hulyeseg-kora-cimul-filmet/4527
3. Pályázat középiskoláknak
http://humusz.hu/hirek/salata/palyazat-kozepiskolak-szamara/4524
4. Egészséges táplálkozás közétkeztetésben
http://humusz.hu/hirek/salata/egeszseges-taplalkozas-es-helyi-termekekkozetkeztetesben/4522
5. Pedagógusképzés
http://humusz.hu/hirek/salata/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes-2010-tavaszan/4521
6. Humusz projekt
http://humusz.hu/hirek/salata/hulladekos-szemuveg-projekt/4509
7. Hétköznapi mérgeink - ingyenes kiadvány
http://humusz.hu/hirek/salata/hetkoznapi-mergeink-ingyenes-kiadvany/4508
8. Vízkonfliktusok – könyvajánló
http://humusz.hu/hirek/salata/vizkonfliktusok-konyvajanlo/4507
9. Gyermekrajz pályázat
http://humusz.hu/hirek/salata/19-nemzetkozi-kornyezetvedelmi-gyermekrajz-palyazat/4473
10. Oktatóanyagok kedvezményesen
http://humusz.hu/hirek/salata/oktatoanyagok-kedvezmenyes-aron/4464
11. Mozgalmak a gyerekek szabadba csábításáért
http://humusz.hu/hirek/salata/mozgalmak-gyerekek-szabadba-csabitasaert/4461
12. A gyilkos szója – filmajánló
http://humusz.hu/hirek/salata/gyilkos-szoja-filmajanlo/4431
13. Klíma-kalkulátor gyerekeknek
http://humusz.hu/hirek/klima-kalkulator/4408
14. Iskolai komposztálás
http://humusz.hu/hirek/peldamutato-iskolai-komposztalas/4403
15. Madár-naptár
http://humusz.hu/hirek/megjelent-az-mme-2010-es-asztali-naptara/4393

