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1. Sumi (Breuer László) emlékverseny
2010. febr. 9. - 2010. ápr. 20.
országos verseny
A GATE Zöld Klub Egyesület a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel, a
Göncöl Szövetséggel, a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszékével
és a Magyar Talajtani Társasággal együttműködésben a neves környezeti nevelő, Breuer
László (Sumi) emlékére, valamint a Fenntarthatóságra nevelés évtizede és a Biológiai
sokféleség nemzetközi éve alkalmából versenyt hirdet.
A pályázatot
Gyermek (7 és 12 év közöttiek),
Ifjúsági (13 és 18 év közöttiek)
és Felnőtt (18 év felettiek)
kategóriában hirdetjük meg, mindkét esetben Élő és Élettelen Természettudományok
kategóriára bontva. Pályázni egyénileg lehet.
A pályázók feladata egy szabadon választott természeti képződmény, jelenség vagy folyamat
(pl. cseppkőképződés; jégvirág növekedése; víznyelő; örvény; harmat; löszbaba;
orchideavirág beporzása; harmatfű rovarfogási technikája; szitakötő egyedfejlődése;
molnárpoloska „vízen járásának” bemutatása; kígyók táplálkozása, „állkapocs kiakasztása”;
rovarok látása: színspektrum, ill. összetett szem; pókok hálószövése, hálótípusok; méhek
fészeképítése; növényi repítőszőrök felépítése és működése; stb.) bemutatása közérthető
formában, a fentihez hasonló egyszerű és szemléletes módszerek (mindennapi eszközök és
hasonlatok) segítségével.
A bemutatót 1-5 perces videó (amelyen a pályázó mutatja be a kiválasztott fogalmat)
formájában rögzítve, 2010. április 20-ig kérjük beküldeni a sumipalyazat@gmail.com címre
(csatolmányként vagy letölthető óriásfájl formájában) a következő formátumok
valamelyikében: .avi, .mpeg, .wmv.
Egy pályázó legfeljebb 5 videót nyújthat be. A videófájl címében legyen benne a beküldő
neve, életkora és e-mail címe, valamint több pályázati anyag benyújtása esetén annak
sorszáma is (pl. Gipsz_Jakab_23_jakab@gipsz.hu_3).
A verseny célja nem elsősorban a videók minősége (akár mobiltelefonnal is készülhet), hanem
a minél ötletesebb szemléletformálás, a nézők figyelmének ráirányítása az adott természeti
képződményre, jelenségre, folyamatra. A videók készítésének módjára, képpel, hanggal,
szöveggel kapcsolatos elemeire nem teszünk kikötéseket. A kreativitást, szemléletességet,

szakmai pontosságot és a közérthetőséget természettudós környezeti nevelőkből álló zsűri
értékeli.
Kategóriánként (Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt; Élő és Élettelen Természettudományok) az első
3 helyezett részesül a következő díjazásban: előfizetés természettudományos folyóiratokra,
valamint terepi programokkal teli hétvége május 15-16-án a magas-bakonyi Breuer László
Oktatóközpontban.
További információ: sumipalyazat@gmail.com
2. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tavaszi pedagógus továbbképzése

„A környezeti nevelés megvalósítása terepi körülmények között a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság lehetőségeit felhasználva”
– akkreditált pedagógus továbbképzés –
(nyilvántartási szám: OKM 3/4/2007.)
A továbbképzés indítója: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
A továbbképzés célja, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természeti és
kulturális értékeit, környezeti nevelési lehetőségeit megismertesse, felkészítése a
résztvevők arra, hogy ezeket, mint tanulásszervezési kereteket, tartalmakat az oktatásinevelési intézmények környezeti nevelési programjába, helyi tanterveibe be tudják
illeszteni. Előképzettségtől függetlenül lehetőség nyílik az alapvető természeti
ismeretek; legjellemzőbb növény- és állatfajok, leggyakoribb társulások, geológiai és
természetvédelmi alapismeretek elsajátítására.
A továbbképzés egyes programjait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
szakemberei tartják, akik végigkalauzolják a résztvevőket a Nemzeti Park
Igazgatósághoz tartozó helyszíneken.
A továbbképzés összóraszáma: 30 óra
Jelentkezési határidő:

2010. március 5.

A továbbképzés díja:

39600 Ft/fő

A díj befizetésének határideje: 2010. március 18.
A díj befizetésének módja:

átutalással; a bankszámlaszámot a jelentkezőknek
megküldött részletes továbbképzési tájékoztatóban
tüntetjük fel

A továbbképzés helyszínei:
út 35.

Szemlő-hegyi-barlang, 1025 Budapest, Pusztaszeri
Ócsai Turján Ház, 2364 Ócsa, Dr. Békési Panyik A

u. 46.
Budai-hegység

Szénások
Európa
Diplomás
Terület
Látogatóközpont, 2084 Pilisszentiván, Bányász u.
17.
Királyréti Erdei Iskola, 2624 Szokolya, Királyrét
A továbbképzés időpontja:

2010 március 18-19-20 és április 16-17.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: A gyakorlati foglalkozásokon való részvétel, a
tematikai egységekben megjelölt feladatok elkészítése, a záródolgozat elkészítése és az
elméleti ismeretekről szóló teszt kitöltése minimum 60%-os megfeleléssel.
A további részletekről a jelentkezőket írásban tájékoztatjuk.
A jelentkezési lap elérhető a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/duna-ipoly-nemzetipark címen.
3. Lehoczky János Díj
Erdei Iskola Egyesület és a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetsége meghirdetik a Lehoczky János Díjat.
Az Erdei Iskola Egyesület (EIE) együttműködve a Környezet- és Természetvédelmi
Oktatóközpontok Országos Szövetségével (KOKOSZ), az Erdei Iskola Program
támogatásával 2005-ben megalapították a Lehoczky János Díjat. A Díjat az erdei iskola
mozgalom területén tevékenykedő, az erdei iskola mozgalom szereplői által elismert személy
kapja, aki munkásságával sokat tett és tesz az ifjúság környezettudatosabb
gondolkodásmódjának és magatartásának kialakulásához, hozzájárul az erdei iskolázás
hagyományainak megőrzéséhez, fejlődéséhez, népszerűsítéséhez, és tapasztalatát, tudását
megosztja, átadja embertársainak, ezáltal biztosítva a folytonosságot.
A Díj célja emléket állítani a fiatalon elhunyt, ám gazdag munkásságot maga után hagyó
környezeti nevelőnek, pedagógusnak, és díjazni a Lehoczky János emlékéhez méltó
munkásságot folytató erdei iskolázókat, környezeti nevelőket. A díjazott a Díj által erkölcsi
megbecsülésben részesül.
A Díjra az a személy jelölhető a mellékelt jelelőlapon, aki etikailag feddhetetlen, szakmai
munkáját az ifjúsági korosztály számára pozitív példát mutatva végzi, és eleget tesz az alábbi
szempontok valamelyikének:
1. Munkásságával sokat tesz az erdei iskola mozgalom kiterjesztéséért. Publikációkkal,
előadásokkal, továbbképzésekkel segíti népszerűsítését, minőségi fejlesztését.
2. Munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatosabb gondolkodásmódjának és
magatartásának kialakulásához, a fenntartható fejlődést népszerűsíti. Hozzájárul az erdei
iskolázás hagyományainak megerősítéséhez.

A jelölések beérkezési határideje 2010. március 10. éjfél A jelöléseket a mellékelt jelölőlapon
lehet benyújtani az alábbi E-mail címre: mandarinki77@freemail.hu e-mail címre, az
elektronikusan beérkezett jelölésekről visszaigazolást küldünk.
A Díj odaítéléséről a szervezetek által felkért 5 tagú kuratórium dönt. A kuratórium elnöke
Czippán Katalin, tagjai Darvas Lászlóné, Legány András, Lengyelné Nagy Margit és Nagyné
Mussó Judit.
Bővebb információ: http://www.erdiskegy.hu/uj_lap/lap_valtozo/hirek_2010_02_leoi_dij.htm
4. Új publikáció olvasható az Ökoiskolák honlapján
Környezeti attitűd vizsgálata fiatalok és idősek körében címmel új publikáció olvasható az
ökoiskolák honlapján (http://www.ofi.hu/okoiskola-ofi-hu/publikaciok/szoc-muhely). A
műhelymunka témája a környezeti attitűd, mely mindennapjaink számos területét érinti.
Meghatározza a környezettel szembeni érzelmeinket, viselkedésünket, gondolkodásunkat.
Számos választásunkat befolyásolja, például a lakhelyválasztásunkat, hogy mennyire óvjuk a
közeli- és távoli környezetünket, hogy mennyire vagyunk energiatakarékosak… s a sornak
ezzel nincs vége.
Az iromány két fő célkitűzéssel íródott.
Vitatott, hogy az életkor előrehaladtával az attitűd minősége javul avagy romlik-e. Az egyik
cél annak kiderítése volt, hogy a lakóhely típusa hatással lehet-e arra, hogy az életkorral
hogyan változik az attitűd. Vajon az idősebb vidékiek körében pozitívabb, míg az idősebb
fővárosiak között negatívabb környezeti attitűd tapasztalható, mint fiatal társaiknál?
A másik kérdés kifejezetten a diákokra fókuszált. A környezeti attitűd kérdésébe pedig
bevonta az otthon szerepét. Az iskolai nevelés mellett az otthon kapott értékek is nagyot
harapnak a környezeti attitűd tortájából.
5. Megjelent a MÖF Tanyaszemináriumának 2. körlevele
A Magyar Ökoszociális Fórum Tanyaszemináriumának 2. körlevele elérhető a www.moef.eu
c. honlapján.
Vagy az alábbi linken: http://www.moef.eu/index.php?m=1&am=1&mp=40&mpf=40
Ízelítő a programból:
A tanya fogalma. Történelmi-táji szerepei, formái Európában. A nyugati hegyitanya és a
magyar alföldi tanya jellegzetességei. A tanya az ország fenntartható települési szerkezetében.
(előadás, Győri-Nagy Sándor)
Tájérzés, tájőrzés.A paraszti tájtudások jelentősége a táji fenntarthatóságban és a nemzeti
kultúrákban. A tanya mint a legtermészetesebb emberi élőhely és élőhelyszövetség. (előadás,
Győri-Nagy Sándor)

