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1. Versenyfelhívás
A KEOP 6.1.0/B-2008-0022 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló „Első lépés a
fenntartható háztartások felé – regionális képzés és kampány” részeként 2010. május 28-án
programzáró vetélkedőt rendezünk általános- és középiskolás tanulók számára energia
témában „Volt rá energiánk. Lesz rá energiánk?” címmel.
A versenyen korcsoportonként egy-egy 4 fős csapat indulhat, a témában legelkötelezettebb
diákok.
I. Korcsoport: 1-4. évf. – évfolyamonként egy-egy tanuló;
II. Korcsoport: 5-8. évf. – évfolyamonként egy-egy tanuló;
III. Korcsoport: 9-10. évf. – évfolyamonként két-két tanuló.
A versenyhez előzetes feladatokat állítottunk össze, amelyek közül egyet választhatnak a
tanulók érdeklődésüknek, életkoruknak megfelelően. A diákok lakóhelyükön kutassák fel az
alábbi témákban általuk mintaértékűnek tartott ötleteket!
1. Önellátó, energiatakarékos megoldások;
2. Üzemi hulladék hasznosítása;
3. Régiségből új használati tárgy készítése.
Az észlelt problémákat, megoldási módokat, vagy jól bevált gyakorlatokat bármilyen módon
dokumentálhatják a tanulók: makett, fénykép, film, riport, esszé, stb. A kész produktumokat a
vetélkedő napján és helyszínén 2010. május 28-án reggel 9 óráig kell leadni. A pályamunkák
rövid (max. egy A/4-es méretű lap) leírását 2010. április 30-ig várjuk e-mailben vagy postán.
A zsűri értékelési szempontjai: problémalátás; kreatív, hatékony problémamegoldás;
ötletesség; esztétikus megjelenítés; munkaigény.
A részvétel ingyenes. A versenyben részt vevők díjazásban részesülnek.
A vetélkedő helyszíne az algyői Szabadidőközpont, a Téglás utca végén.
Kérem, hogy részvételi szándékukat 2010. január 29-ig jelezzék az alábbi e-mail címen:
ivanzs@freemail.hu
További információ:
Iván Zsuzsanna 30/33 69 848 ivanzs@freemail.hu
Algyői Általános Iskola, 6750 Algyő, Kastélykert u. 59.

Telefon/fax: 62/517 192
Hegyi Gabriella projektvezető 30/33 69 850
Algyő, 2010. január 13.
A jelentkezési lap elérhető a http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/versenyfelhivas oldalon.
2. „Zöld Szemfüles” Természetismereti Vetélkedő 2010.
Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ismét elindítja internetes
„Zöld Szemfüles” Természetismereti Vetélkedőjét.
A verseny célja, hogy a résztvevők megismerjék hazánk állat- és növényvilágát, valamint a
környezet- és természetvédelem fontos kérdéseit: hulladékok kezelése, klímavédelem,
környezetbarát energiák, fogyasztóvédelem stb.
Mindezek mellett arra törekszünk, hogy a feladatok révén megláttassuk a gyerekekkel a
természetvédelem, a környezetvédelem és az életvitelünk közötti szoros összefüggéseket,
továbbá hozzájáruljunk egy természet- és környezetbarát szemlélet kialakításához.
Regisztráció: az E-misszió Egyesület honlapján keresztül történik (www.e-misszio.hu).
A verseny menete: A vetélkedő 3+1 fordulós lesz. A feladatlapok az E-misszió Egyesület
honlapján tölthetők ki (www.e-misszio.hu), illetve doc formátumban letölthetőek a
honlapunkról, melyeket postai úton juttathattok el hozzánk (4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6
sz. A borítékra írjátok rá „Zöld szemfüles”).
A csapatoknak egy hónap áll rendelkezésükre az egyes fordulók feladatainak a megoldására.
A döntő Márokpapin az E-misszió Egyesület Csiperke Erdei Iskolájában kerül
megrendezésre. Ez egy 3 napos, gyakorlati feladatokkal és kirándulásokkal színesített
megmérettetés, amelyre a legjobb öt csapatot hívjuk be.
Résztvevők köre: a vetélkedőn 6-7-8. évfolyamos, 3 fős csapatok vehetnek részt.
Nevezési határidő: A regisztrációs oldal a honlapunkon már megtekinthető, a jelentkezéseket
folyamatosan várjuk 2010. február 1-ig.
Érdeklődni:
E-misszió Egyesület
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
Tel./Fax.:42/504-403, 423-818,
Szőke Zsuzsa: 20/431-8086.
E-mail: kolocsan.tunde@e-misszio.hu
szokezs@e-misszio.hu
http://www.e-misszio.hu
Kolocsán Tünde: 30/543-8545
kolocsan.tunde@e-misszio.hu
Jutalmazás: az első helyezett csapat 1 hetes nyári táborozást nyer az E-misszió Egyesület
Csiperke Táborában, Márokpapin. A helyezett csapatokra szakkönyvek, folyóirat előfizetések,
terep-, túra- és kerékpáros felszerelések, valamint egyéb értékes nyeremények várnak.

Ha többet akar tudni táborainkról, látogasson el Egyesületünk honlapjára és galériánkba!
http://www.e-misszio.hu/index.php/galeria
3. Nagy Terv Környezetvédelmi Egyesület pályázata
"Nagy Terv Környezetvédelmi Egyesület: "Olyan a Világ, amilyenné MI
tesszük" pályázata
A Nagy Terv egyesület pályázatot hirdet olyan középiskolai csoportok (min.5 fő)
támogatására, amelyek vállalják, hogy a NagyTerv módszereit használva kortárs környezeti
nevelést végeznek a térségükben élő kisiskolásoknak és óvodásoknak.
A pozitív elbírálást nyerő 30 pályázó, oktatás keretében kap egy oktatócsomagot, mely a
nagyterv díjnyertes módszereihez szükséges minden kelléket, játékot, segédletet és anyagot
tartalmaz. A támogatás keretében a fiatalok 2 éven keresztül továbbképzést,
készségfejlesztést, csapatépítést kapnak és természetesen munkájukhoz minden egyéb
segítséget tőlünk.
A pályázat pontos kiírása, a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok részletes
ismertetésével és útmutatójával együtt 2010. január 20.-tól találhatók a www.nagyterv.hu
honlapon.
A pályázat beadási határideje előre láthatóan 2010. február 21.
További kérdéseket Takáts Mónika várja a takatsmonika@nagyterv.hu címen."
Takáts Mónika
programvezető
Nagy Terv Ifjúsági Környezetvédelmi Program
takatsmonika@nagyterv.hu
www.nagyterv.hu
skype: takats.monika
MSN: takatsmonika@citromail.hu
+36 20 4627243 (HU)
+1 732 2591582 (US)
Nagy Terv:
info@nagyterv.hu
MSN: info@nagyterv.hu
+36 20 5800716
4. Felhívás képzőművészeti pályázatra
A NOÉ Bárkája Egyesület és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság képzőművészeti
pályázatot hirdet az állatok védelmének népszerűsítése céljából.
Ezért felhívással fordulunk az általános iskolák felső tagozatos tanulóihoz képzőművészeti
pályázat kiírásával, melynek jelmondata:

„ÁLLATOK A KERTBEN"
A körülöttünk élő, védelemre szoruló gerinctelen és gerinces fajok ismeretére kívánjuk
felhívni a figyelmet pályázatunkkal. A téma aktualitását az egyes fajok iránt tanúsított
gyűjtési szenvedély vagy indokolatlan ellenszenv is adja. Nem csupán madáretetők, oduk,
itató-és fürdőhelyek elkészítését várjuk, hanem, denevérház, sünvár, fátyolkák és
fülbemászók, kígyók, békák, lábatlangyíkok téli menedékét is.
A beküldendő pályamunkák mérete: max. 30 cm
technikája: szabadon választott kisplasztikai technikák
A beadás határideje: 2010. március 29-én és 30-án 8-tól 16 óráig
Bővebb információ: http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/allatok-kertben
5. Iskola kerestetik
Oktatási projektünk megvalósulásának otthont adó iskolák jelentkezését várjuk iskolai tanórák
keretében történő méltányos kereskedelem- fair trade foglalkozások megtartásához.
A projekt az ifjúság oktatása által a fenntartható fejlődés irányelveit kívánja tudatosabbá
tenni, valamint a környezetvédelem problémák közötti összefüggések szélesebb körben való
megismertetésére irányul.
Célja egy felelősségteljesebb magatartás kialakítása, melyet a méltányos kereskedelem elvein
keresztül igyekszik átadni.
A Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség ehhez szeretne együttműködő oktatási
intézményeket találni.
Várjuk azon iskolák jelentkezését, amelyek szeretnének részt venni a programban.
A KÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL TÉRÍTÉSMENTES.
Újszászi Györgyi
VÉDEGYLET méltányos kereskedelem - fair trade
mobile: +36-70-339 07 03
skype: gyorgyi_veir
6. Tanárokat keres az Energia Klub új oktatóanyagának kialakításához
Mit szólna egy könnyen kezelhető oktatási anyaghoz, melyet környezetismeret vagy
osztályfőnöki órán tudna felhasználni és érthetően, korosztályokhoz igazítva magyarázná el az
energia és az éghajlatváltozás kérdését?
Tanárok jelentkezését várjuk, aki segítenek új oktatócsomagunk létrejöttében. Egy közös
műhelymunka keretében évek óta eredményesen használt „Hol az energia” c.
oktatóanyagunkat szeretnénk most felújítani: még egyszerűbben kezelhetőbbé, érthetőbbé és
hatékonyabbá tenni.

Az éghajlatvédelem, energiahatékonyság, energiatakarékosság és megújuló energiaforrások
témakörében készülő anyag négy korosztályt céloz meg: óvodások, alsó és felső tagozatosok
illetve középiskolások.
A 20-30 oldalas segédanyag terveink szerint könnyen beilleszthető lesz a környezetismeret,
földrajz, biológia, vagy a kémia órák anyagába, illetve az osztályfőnöki órák témájába.
A jelentkező tanároktól az egy napos műhelymunka keretében elsősorban visszajelzéseket
szeretnénk kérni, hogy az általunk felvázolt tematika és feladatcsoportok (kvíz, feladatlap,
játékos feladatok stb.) mennyiben illeszkednek a mindennapi oktatási helyzetekhez, illetve
szerintük kellően hatékonyak, használhatók-e. Célunk, hogy az oktatóanyag a tananyagba
könnyen beilleszthető legyen, kapcsolódjon a diákok tudásához és emellett újszerű
ismereteket adjon.
A lehetőség szerint olyan tanárok jelentkezését várjuk, akik:
- minimum 5 éves tapasztalattal rendelkeznek bármilyen tantárgyban alsó, felső tagozatosok
vagy középiskolások oktatásában
- nyitottak a környezetvédelmi témák iránt
- szeretnék, ha a környezetvédelem, környezettudatos nevelés nagyobb hangsúlyt kapna az
oktatásban
- egy napos műhely munka keretében megosztják velünk tapasztalataikat, véleményeiket
- kipróbálják a tananyag egyes elemeit a diákjaikkal 2010. tavasz folyamán.
A műhelymunka 2010. február 6-án lesz, Budapesten. Jelentkezés: lohasz@energiaklub.hu
email címen, 2010. január 25-ig.
A jelentkezésben kérjük az alábbi adatok is adja meg: milyen tárgyat tanít, hány éve, milyen
korosztálynak, milyen környezetvédelmi témájú oktatási programban vett eddig részt, illetve
miért gondolta, hogy segít az oktatóanyag kialakításában?
A műhelymunka kompenzációjaként ingyen megkapja korábbi oktatóanyagainkat, illetve a
most készülő anyagból is adunk, melyet tanóráin felhasználhat.
Lohász, Cili
Oktatás és képzés - education and training
programkoordinátor - program coordinator
Energia Klub
H-1056 Budapest Szerb utca 17-19.
www.energiaklub.hu
T: +36 1 411 3528
Tekintse meg oktatóanyagainkat!
www.energiaklub.hu/hu/ismeretek/oktatas/
7. Értékőrző Magyarország könyv mindössze: 2940 Forintért!

Értékőrző Magyarország címmel értékes könyv, (inkább luxus kivitelű fotóalbum) jelent meg
csaknem félezer látványos fotóval és szakavatott szerzők rövid szövegével, amelyek hazánk
nemzeti parkjainak növény- és állatvilágát meg az UNESCO világörökség magyar kincseit
mutatják be.
A nemes nyomdatechnikával készült, reprezentatív kötet az országban egyetlenegy lelőhelyen
kapható nagyon olcsón,: 2940 Forintért!
1051 Budapest, Október 6. u. 7., a kapu alatt jobbra, a Bazilika közvetlen közelében,
munkanapokon, munkaidőben. (A postaköltséget a vásárló fizeti). Bővebb infó:
termeszetbuvar.hu
Székely Tamás
újságíró-fotóriporter, lapszerkesztő
szekelytamaspress@t-online.hu
8. Digitális tananyagok az ökológiai gazdálkodás és agroökológia témakörében
A vásárlók igényei a minőségi és biztonságos élelmiszerek iránt, illetve a társadalom elvárása
a fenntarthatóbb termelési technológiák iránt, új lehetőségeket kínálnak az agrár szektor
számára. Az élelmiszer-botrányok és a technológiai fejlesztések, mint a génmódosítás, vagy
élelmiszer-besugárzás, felkeltették a fogyasztók félelmeit, ezért az élelmiszerbiztonság,
minőségbiztosítás, és a termelési módszerek ismerete egyre fontosabb szempontok számukra.
A környezet visszafordíthatatlan károsodását okozó technológiák, amelyek hozzájárulnak a
talaj és a vizek elszennyeződéséhez, a természetes erőforrások kimerüléséhez és az egyedi
ökoszisztémák megsemmisüléséhez, egy felelősségteljesebb gazdálkodásforma kialakulására
ösztönöz a természeti örökségünk megőrzése érdekében. Ilyen környezetben alakult ki az
ökológiai gazdálkodást, amely egy olyan mezőgazdasági irányzat, amely nem csak
biztonságos termékeket állít elő, hanem módszereiben is természetbarát. Ennek fényében az
Európai Akcióterv az Ökológiai élelmiszerért és gazdálkodásért (2004) című dokumentum
megfogalmazza a támogatás szükségességét minden stakeholder esetében, akik az ökológiai
gazdálkodás terjesztésével foglalkoznak, lefedve a termelés, feldolgozás és marketing
témakörét, hangsúlyozva a biotermékek előnyeit, valamint az irányzat pozitív hatásait a
termelők és fogyasztók részére.
A Budapesti Corvinus Egyetem Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek
Tanszékének munkatársai azért dolgoznak, hogy az ökológiai gazdálkodást, mint
versenyképes termelési irányzatot a magyar gyakorlatba beleillessze. Teszi ezt kiterjedt
oktatási tevékenységével, az egyetemi kereteken belül BSc, MSc és PhD szinteken, valamint
pályázati aktivitásából adódóan távoktatási rendszerek, illetve e-learning rendszerek
létrehozásával és üzemeltetésével, kurzusok tartásával. A jelenleg futó Organic.Edunet nevű
pályázatunk segítségével több oktatási szintet is megcéloztunk, általános iskolák,
középiskolák és szakiskolák segítségére is tudunk lenni a pályázat során létrehozott online
rendszeren keresztül nyilvánossá tett és ingyenesen hozzáférhető tananyagainkkal: szöveges
dokumentumokkal, prezentációkkal, kisfilmekkel és nagymennyiségű képanyaggal.
Az Organic Edunet projektben számos neves külföldi egyetem is részt vesz, anyagaik angol
nyelven szintén hozzáférhetőek a rendszeren keresztül és felhasználhatóak -a szerzői jogok
tiszteletben tartásával- a tanárok, oktatók képzési tevékenységében. Jelen cikkben erre

szeretnénk felhívni az Ökoiskola hálózat tagintézményeit, meghívni őket az Organic.Edunet
portál aktív használatára, és az ökológiai gazdálkodás irányzatának népszerűsítésére,
tanmenetbe integrálására.
Az Organic.Edunet (ECP-2006-EDU-410012 Organic.Edunet) célja, hogy az Ökológiai
Gazdálkodás és az Agroökológia témakörében létrehozott digitális tananyagok hozzáférését,
használatát és hasznosítását megkönnyítse. Ennek érdekében létrehoztunk egy többnyelvű
online hálózatot az elektronikus oktatási anyagot tároló rendszerek részvételével, amelyek az
egyes tartalomszolgáltatók felügyelete alá tartoznak. Emellett létrehoztunk egy online
felhasználói felületet is (Organic.Edunet webportál), ahol a tananyagok hozzáférése, keresése
és felhasználása biztosított.
A projekt keretein belül olyan oktatási szcenáriókat tanulmányozunk, amelyek az
Organic.Edunet portál használatával az ökológiai gazdálkodás és agroökológia témakörében
valósítanak meg oktatási tevékenységeket, a hivatalos oktatási rendszer két szintjén, a
középiskolákban és az agráregyetemeken. Továbbá a projekt eredményeit tesztkurzusokon
fogjuk értékelni az egyes intézmények keretein belül, valamint minden érdeklődő és
stakeholder részére nyitott értékelő tesztkurzusokat is megvalósítunk.
Az Organic.Edunet célja, hogy a különböző Európai Uniós országok által kifejlesztett,
ökológiai gazdálkodás és agroökológia tananyag-gyűjtemények közötti inkompatibilitást
feloldja, valamint hogy ezen anyagok közzétételét, hozzáférését és felhasználását egyetlen
közös európai szintű rendszeren, egy többnyelvű platformon keresztül valósítsa meg. Ezáltal a
tananyag, amely az európai fiatalokat az ökológiai gazdálkodás és agroökológia előnyeire
oktatja, könnyen hozzáférhetővé, felhasználhatóvá és hasznosíthatóvá válik.
Részletes információkért kérjük, látogassa meg a projekt weboldalát:
http://www.organic-edunet-eu, illetve http://portal.organic-edunet.eu/index.php
Kapcsolat:
- Prof. Radics László Tanszékvezető egyetemi tanár: laszlo.radics@uni-corvinus.hu
Budapesti Corvinus Egyetem, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszéke
További részletek: http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/digitalis-tananyagok
9. Megjelent az idei első Saláta hírlevél
Kedves Környezeti nevelők, pedagógusok, lelkes zöldíteni vágyók!
Az Újév első Saláta hírlevelével jelentkezünk, remélhetőleg találnak benne hasznos
információkat. Kellemes szemezgetést kívánunk!
Sikeres munkát, eredményes környezetvédelmet mindenkinek!
A HuMuSz csapata
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12. Zöld reklámképek - ajánló
13. Fészekrakó - társasjáték gyerekeknek
14. Megújuló erdei iskola
15. Bio Kiskertész – ovisoknak, kisiskolásoknak
16. Rajzfilm a kvótakereskedelemről
17. Hogyan enyhítsünk a klímaváltozáson? - poszter
A hírek a http://humusz.hu/rovatok/salata oldalon érhetők el.
10. Az Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum programja
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság nevében keresem meg Önt. Az Igazgatóság a
természeti értékek védelme mellett hangsúlyt fektet szemléletformáló, oktató tevékenységre
is.
Ennek kapcsán 2010. januárjában egy új program kerül bevezetésre az Abaligeti-barlangban
és Denevérmúzeumban. A programot 11-15 éves iskolás csoportok számára állítottuk össze,
hiszen nagyszerű lehetőséget kínál a természettudományos oktatás kiegészítésére,
színesítésére.
Az iskolai oktatást kiegészítő, az aktív tanulást segítő programot alakítottunk ki, amely a
megszokott csoportvezetéses túráknál jóval több információt, érdekességet kínál igen kedvező
áron. Két különböző programcsomagot kínálunk.
Az egyik ("Csodálatos karsztvilág" program) elsősorban a földrajz tanulását segítheti, hiszen
a barlangok kialakulására és a karsztterületek működésére helyezi a hangsúlyt, a másik ("Élet
a barlangban és környékén" program) a barlangi élővilág bemutatásával a biológiai
ismereteket szélesítheti.
"Csodálatos karsztvilág" program: A résztvevők elsőként körülbelül két iskolai tanóra
időtartamú (80-90 perc) földrajzi témájú barlangi tanórán vehetnek részt. E túra során jobban
megismerhetik a barlangok kialakulásának folyamatát, a karsztbarlangok jellegzetes
képződményeit, a mikroformáktól a cseppkövek csodálatos világán át a hatalmas omlásos
terekig. Ezt követően barlangfelszín-túra következik, amelynek keretében a karsztterületek
jellegzetes felszíni formakincse tanulmányozható (víznyelők, töbrök, stb.). A túra folyamán
jellegzetes kultúrtörténeti emlékek is megfigyelhetőek (mészégetés, faszén-égetés nyomai). A
program során a gyerekek aktív részvételére is lehetőség nyílik, azonosíthatják a megismert
formákat, kőzetmintákat vehetnek kézbe, tanulmányozhatnak.

"Élet a barlangban és környékén" program: A tanulók egy 80-90 perces barlangi biológiaórán
vehetnek részt, amely elsősorban a barlangi élővilágra fektet hangsúlyt. A barlangi túra után
foglalkozás következik a Denevérmúzeumban, amelynek során a résztvevők jobban
megismerhetik a barlangnak és környékének élővilágát; a patak apró élőlényeitől (vakrákok) a
barlang négylábú állatvendégein át (vidra) a repülő élőlényekig (denevérek).
A múzeumban tett látogatás során érdekes ismereteket szerezhetnek a denevérek titokzatos
életéről, sokat tanulhatnak a barlang környezetének élővilágáról (növények és állatok
kapcsolata, egy erdei madáretető vendégeinek a megtekintése, lábnyomok felkutatása). A
program keretében a tanulók játékos keretek közt, aktívan és élményszerűen tanulhatnak.
Kisebb csoportokat alkotva feladatokat végezhetnek a barlangban és a múzeumban hallottak
és tapasztaltak alapján, a múzeumon kívül beazonosíthatják a növényeket, illetve lábnyomaik
alapján az állatokat.
Amennyiben programunk felkeltette érdeklődését, kérjük, tájékozatassa a szaktanárokat erről
a lehetőségről, valamint az alábbi részletekről!
A program 2010. január 18. és április 30. között valósítható meg a barlang nyitva tartási
idejében.
(október 16.-március 14.: naponta 10.00-15.00; március 15.- október 15.: naponta 9.0018.00).
Szélsőséges időjárási körülmények esetén (barlangi árvíz, jég miatt járhatatlan túraútvonal) a
programok módosulhatnak (pl. barlangfelszín-túra helyett foglalkozás a Denevérmúzeumban).
Fontos az időjárásnak megfelelő ruházat választása. Ajánlott a réteges, vízálló öltözködés
(esős idő esetére esőkabát), valamint túrabakancs viselete.
A program teljes időtartama kb. 3,5 óra.
A program ára 850 Ft/fő, emellett csoportonként 2 fő kísérőtanár ingyenes belépését tudjuk
biztosítani. Az eseményen történő részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, kérjük, ez
ügyben keresse meg kollégánkat,
Tóth Pétert.
Elérhetősége:
Tel.: 06/72-498-766, 06/30-377-3387
E-mail: abaligetbarlang@gmail.com, evahorvath@ddnp.kvvm.hu

