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1. Zöld Diákparlamentek országos találkozója 2010
-lakóhelyünk MagyarországA jászberényi Zöld Diákparlament országos találkozóra hívja a Magyarországon működő
Zöld Diákparlamentek képviselőit.
A találkozó célja a magyarországi Zöld Diákparlamentek tapasztalatcseréje, együttműködése
a lakóhelyeik fenntarthatóságáért.
Időpont: 2010. március 20. 10 óra
Helyszín: Budapest Országház
A találkozó programja:
09.00 - 09.30:
gyülekező az Országház bejárata előtt
09.30 - 10.00: érkezés a kijelölt helyszínre
10.00 - 11.00: országos Zöld Diákparlamenti ülés







köszöntés, megnyitó – jászberényi elnök
a találkozó céljának, programjának ismertetése –jászberényi elnök
Zöld Diákparlamentek képviselőinek bemutatkozása (egyenként 10 perces Power Point
ismertető anyag)
a találkozó zárása, állásfoglalás
emléklap, kitűző kiosztása
köszöntő a Víz Világnapján

11.00 - 13.00: Séta az Országházban
13.00 - tól: a résztvevők által szervezett önálló programok
Jelentkezési határidő: 2010. március 10.
Zöld Diákparlamentenként: 10 fő
Cím: Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Iskola
5100 Jászberény Szent István körút 22.
tel., fax: +36 57 501 720
www.elterotag@freemail.hu

Gulyás Sándorné
mentortanár (+36 30 556 3707)

2. Tanári Kompetenciák a fenntartható fejlődésért - Pedagógus továbbképzés
Ausztriában
A Forum Umweltbildung osztrák környezeti nevelési szervezet, a fenntarthatóság
pedagógiájához szükséges tanári kompetenciák fejlesztése témakörében továbbképzést
szervez. A továbbképzés, több európai projekt eredményeit összegezve kínál gyakorlati
segítséget a pedagógusok számára a fenntarthatóság elveinek a gyakorlati pedagógiai
munkába való ültetéséhez.
A továbbképzés hátteréül szolgáló projektek:
SEED:
http://www.ensi.org/Projects/Former_Projects/SEED/
SUPPORT:
www.support-edu.org
CSCT:
www.csct-project.org
A kurzus nyelve: angol
Időpont: 2010. Szeptember 20-24
A kurzuson való részvételre pályázat nyújtható be a Tempus Közalapítványnál a ComeniusGrundtwig Európai program keretében. A kurzus regisztrációs száma: AT-2010-245-001
További pályázati információk elérhetők a
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=934/ címen.
Pályázati határidő: 2010. április 16.
További részletes információ a továbbképzésről: http://support-edu.org/node/401
3. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Program és Táborajánlója 2010-re
Kedves Pedagógusok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark idén még
gazdagabb választékkal várja a táborozni, kirándulni vágyó gyerekeket, osztályokat.
Táborainkban egyedi módon nyílik lehetőség különböző népszokások megismerésére, a mármár elfeledett mesterségek kipróbálására, gyakorlására. A táborok sokszínű programjai
lehetőséget adnak belelátni őseink mindennapjaiba, átélve és megtapasztalva azokat a maguk
gazdagságában és természetességében.
A programokról és táborokról bővebben a
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/opusztaszeri-nemzeti oldalon informálódhat.
Üdvözlettel:
Kiss Balázs
Múzeumpedagógiai munkatárs

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
6767 Ópusztaszer
Szoborkert 68.
Honlap: www.opusztaszer.hu
E-mail: kissbalazs@opusztaszer.hu
Telefon: 62/275-133/119
4. Rajzpályázat általános iskolák és iskolások részére
Az Anico Kft (Anico-készházak) rajzpályázatot ír ki 7, 8 és 9 éves Budapesti és Pest megyei
általános iskolások számára. Pályázhatnak budapesti és Pest megyei magán- és önkormányzati
iskolák 7, 8 és 9 éves tanulóik. A legaktívabb budapesti vagy Pest megyei általános iskola is
nyer. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt rajzok készítőinek iskolája külön jutalomban
részesül.
A következő témakörökben várják a rajzokat:
Ilyen házban élünk most.
Ilyennek képzelem 20 év múlva az otthonomat.
Ilyen egy energiatakarékos, környezetbarát családi ház.
Paraméterek:
A4-es vagy A3-as méretű félfamentes rajzlap
Alkalmazható eszközök:
Vízfesték
Tempera
Zsírkréta
Színes ceruza
A nyertes pályázók Sony PlayStation 3 Slim-et (120GB) nyerhetnek (értéke: 70.000
Forint/db). A zsűri által kiválasztott 3 nyertesen felül minden beérkezett pályázónak esélyt
adunk, hogy közönség szavazat alapján még 1 iskolás Sony PlayStation 3 Slim-et (120GB)
nyerjen.
A legaktívabb budapesti vagy Pest megyei általános iskola is nyer. A szakmai zsűri által
legjobbnak ítélt rajzok készítőinek iskolája külön jutalomban részesül: 300.000 Ft értékben
műszaki cikkeket kap:
Projektor - 150.000 Ft
Multifunkcionális nyomtató - 85.000 Ft
LCD TV - 65.000 Ft
A rajzokat 2010. március 15.-től 2010. május 15.-ig küldhetik be témamegjelöléssel az alábbi
címre:
Anico Kft., 4402 Nyíregyháza, Pf.: 47.
A borítékra írják rá: "Pályázat iskolásoknak"
További információ a pályázatról:
http://humusz.hu/hirek/pedagogusok/rajzpalyazat-altalanos-iskolak-es-iskolasok-reszere/6596

5. Japán professzor előadása az energiatudosságra nevelés témakörében
Az ELTE Kémiai Intézet minden érdeklődőt szeretettel vár Február 25-én, csütörtökön 15.30
órától Pázmány Péter sétány 1/A 062-es terembe Prof. Haruhiko Tanaka (Hiroshima
University) előadására, melynek címe:
Az energiatudatosság tanítása Japánban és Magyarországon.
Az előadás nyelve: angol.
További
információk
az
előadásról:
http://www.chem.elte.hu/q/int%C3%A9zetiszemin%C3%A1rium-febru%C3%A1r-25-%C3%A9n

