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1. Mosolygóvíz rajzpályázat gyermekeknek
A víz világnapjához közeledve általános iskolásoknak szóló rajzpályázat indul, ami a
tiszta víz fontosságára hívja fel a figyelmet.
A Mosolygóvíz Alapítvány számos lépést tett már annak érdekében, hogy hangsúlyozza a
tiszta ivóvíz jelentőségét. Az erről szóló ismereteket azonban már gyermekkorban meg kell
alapozni. Így A víz világnapjához kapcsolódóan rajzpályázatot írnak ki általános
iskolásoknak. A gyerekeknek az lesz a feladatuk, hogy rajzolják le: nekik mit jelent a tiszta,
vagyis a mosolygó víz.
„A természet tiszteletére a gyermekek figyelmét már kicsi korban fel kell hívni, és jelentős
hangsúlyt kell fektetni a témára nevelésük során. Így beépül a gondolkodásukba, a
mindennapjaik részévé válik a környezetvédelem, és ha ehhez kapcsolódó feladatot kapnak,
akkor még jobban belegondolnak, miért is fontos ez. A Mosolygóvíz program
rajzpályázatában azt várjuk a gyerekektől, hogy rajzolják le, mit jelent számukra a tiszta
víz! A győztes rajz készítőjének igen nagy dicsőségben lesz része, hiszen az értékes
nyeremények mellett a műve – vagy annak egy motívuma –, a tiszta víz tárolására alkalmas
kulacsokon fog visszaköszönni, ami több tízezer emberhez jut majd el” – mondja Kornis
Anita, a Mosolygóvíz Alapítvány vezetője.
A pályázatra általános iskolás, 6-14 év közötti gyermekek jelentkezhetnek, egyénileg és
csoportosan egyaránt. A munkák tetszőleges technikával, A/4-es méretben készülhetnek,
amelyek közvetítik a „mosolygó víz” üzenetét. Beküldési határidő: 2010. április 13. A
legjobb pályaművek a Játéksziget játékáruház kiállításán és a www.mosolygoviz.hu
weboldalon is megtekinthetők.
További információ: http://www.mosolygoviz.hu/rajzpalyazat
2. „Élhetünk harmóniában, ha mélyen tiszteljük a természet-anyát."
gyermekrajz –világrekord

2010-es

Tisztelt Igazgató Úr/ Asszony!
Egy különleges gyermekrajz-rekordot szervezünk 2010. májusában és örömmel fogadnánk, ha
az Ön iskolája is részt tudna venni ebben a világrekordban. A legnagyobb összefüggő
gyerekrajzot szeretnénk elkészíteni 11 000 gyermek segítségével.

Nagyon örülnénk, ha az iskola éves programjában szerepelne a Guinness rekordon való
részvétel. Szeretettel várunk több évfolyamot vagy akár az egész iskolát is, és bízunk benne,
hogy gyerekeknek maradandó élményt fog nyújtani az óriásrajz elkészítése.
A rekordot a Világharmónia Futás keretein belül fogjuk lebonyolítani, mely 6 földrész 140
országában megrendezésre kerülő váltófutás a nemzetek közötti barátság és harmónia
előmozdításáért.
Rekord: 7000 négyzetméter összefüggő gyerekrajz, melyet 11 000 gyermek készít.
Szeretnénk abban is rekordot elérni, hogy minél több településről és országból érkezzenek
gyerekek.
Helyszín: Felvonulási tér /Hősök tere mellett/
Időpont: 2010 máj. 14. péntek /Esőnap: máj. 21./ 8-18 óráig.
Cím: "Élhetünk harmóniában, ha mélyen tiszteljük a természet-anyát."
Futás: 2km a Városligetben /Választható részvétellel./ 10 órai kezdettel
Korosztály: 3-19 korig
Jelentkezési határidő: 2010. márc.31.
A rekord célja:
Felhívjuk a gyerekek figyelmét a természet szeretetére és a harmónia jelentőségére.
A gyerekek megérezhessék, hogy képesek kiemelkedő teljesítményre, ha közösen, egy célért
dolgoznak.
Érzékeltessük a sport barátságformáló és örömet adó erejét.
Díszvendég: Ashrita Furman, aki a világ legtöbb guinness rekordját állította fel (279), és a
helyszínen készül egy újabb saját rekordra is.
Rajzeszközök:
Mi biztosítjuk a papírt és zsírkrétát, de ha valaki szeretne saját eszközzel alkotni, akkor hozhat
magával bármit. (festék, ceruza, olajpasztell...)
Az esemény fővédnöke Schmitt Pál, a MOB elnöke és az Európai Parlament alelnöke.
Egész nap fel lesz állítva egy színpad, ahol programokkal várjuk a gyerekeket, sőt maguk az
iskolák is felléphetnek előre egyeztetett műsorral.
A rekord hitelesítése után, várhatóan 19 órától, az iskolák elvihetik a saját rajzaikat.
Bármikor érkezhetnek a gyerekek 8 és 18 óra között, és bármennyi időt eltölthetnek
rajzolással.
Részvételi szándékukat kérem, jelezzék e-mailben.

Nagyon örülnénk, ha a világrekordon való részvételével az Ön iskolája is kifejezné a
harmónia és környezetvédelem iránti elkötelezettségét. Hisszük, hogy egy ilyen esemény az
egység és összetartozás üzenetét hordozza valamennyi gyermek számára.
Tisztelettel és köszönettel:
Csornay Kinga
főszervező
Mobil: 70/702-8133
Email: hungary@worldharmonyrun.org
Bővebb információ: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/2010-gyermekrajz
3. A Humusz idén ismét megszervezi népszerű pedagógus továbbképzését
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők!
Idén, negyedik alkalommal hirdetjük meg akkreditált képzésünket /A hulladékgazdálkodás és
a fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok elméleti és gyakorlati
problémái, lehetőségei /címmel.
A tanfolyam résztvevői megismerkednek a hulladékgazdálkodás alapfogalmaival, a reklám fogyasztás - hulladék összefüggésével és következményeivel, valamint a fogyasztói
társadalomból a fenntartható társadalom felé vezető út hulladékgazdálkodással kapcsolatos
lépéseivel a hétköznapi ember nézőpontjából. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a
közös gondolkodásra, csoportmunkára. A résztvevők sok-sok érdekes módszerrel
ismerkedhetnek meg, melyek segítik az ismeretek átadását a gyerekeknek, valamint
gyakorlatias ötleteket adunk a környezetkímélőbb iskola működtetéséhez.
*Helyszín:* Humusz Ház, 1111 Budapest, Saru u. 11.
*Részvételi díj*: 30 000 Ft
*Jelentkezési határidő: **2010. április 2.*
További
részleteket
és
jelentkezési
lapot
honlapunkon
<http://humusz.hu/hirek/felhivas/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzest-tartunk-2010aprilisaban-budapesten/6639> találnak.
Üdvözlettel: Földesi Dóra
Oktatási programvezető, alelnök
HuMuSz Ház - Lakossági tanácsadó iroda és oktatóközpont
1111 Budapest, Saru u. 11.
(1)386-2648
www.humusz.hu
4. Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium módszertani továbbképzése

Iskolánk, a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium nyerte el az ökoiskoláknak
kiírt kerületi pályázatot a 2009-2010-es tanévben, melyet Újbuda Önkormányzata támogat
környezeti nevelés – bázisiskolai feladatok megvalósítása céllal.
Az elnyert összeget - a pályázati kiírásnak megfelelően - módszertani továbbképzés
megtartására fordítjuk környezeti nevelés témakörben, a kerület pedagógusai részére.
Különleges pedagógus módszertani továbbképzésre invitálunk, melynek célja, hogy
bemutassuk az iskolánkban nagy múltra visszatekintő, az alsó tagozattól a gimnáziumi évek
végéig ívelő környezeti nevelés gyakorlatát.
Tevékeny mindennapjainkban kiemelten fontos szerepet kap a környezeti nevelés a
tanórákon, a rendszeres terepgyakorlatokon, az erdei iskolában, a természetbúvár szakkörön; a
fenntartható életmódra törekvés az iskola működtetésében. 1993 óta a KOKOSZ Természetés környezetvédelmi Oktatóközpontjaként működünk, 2009. elején elnyertük az Ökoiskola
címet.
Ajánlott programunk két, egymásra épülő részből áll:
2010. március 24. (szerda): Szakmai délután, ahol elméleti ismereteket nyújtunk előadásokkal
és sok játékkal a 12 évfolyamon zajló környezeti nevelési programról.
2010.április 15-16 (csütörtök, péntek): Ökológia terepgyakorlat Pénzesgyőrben, ahol végre
újra diákká válhatnak a vállalkozó kedvű tanárok, s végigjárhatják a 9. évfolyam számára
kidolgozott élményközpontú tanulási folyamatot. Ez alkalomra nemcsak a kollégákat, hanem
1-1 diákjukat is várjuk, s így mind a résztvevő felnőttek, mind a gyerekek átélhetik a szabad
ég alatt tanulás ezer örömét, titkát.
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/tisztelt-igazgato-asszony
5. Folyami régészeti örökség a Dunakanyarban
és az Alsó-Ipoly-Völgyben
FÉSŰ JÓZSEF GYÖRGY ELŐADÁSA
A MAGOSFA ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának
márciusi összejövetelén Fésű József György (Börzsönyi Múzeum Baráti
Köre, www.bmbkke.hu) előadását hallhatjuk.
A Börzsöny Múzeum Baráti Köre 2006. óta nyújt támogatást a magyar
folyókon és állóvizeken kutató búvárrégészeknek a Dunakanyarban.
Számos érdekes esemény és fejlemény történt eddig a kutatások során,
amelyet előadónk érdemesnek tart bemutatni. Köztük az Ipoly folyó
letkési szakaszán előkerült és megmentett 300 éves "Ipoly-bödön"
(rönkhajó-lelet) jelentőségéről is szó esik.
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Kérjük, aki tud jönni, jelezze az kinga(kukac)magosfa.hu e-mail címen.
Időpont: 2010. március 29. hétfő, 17:00. Helyszín: Apor Vilmos Katolikus
Főiskola, (Vác, Konstantin tér 1-5.) Szent Ambrus terem
A program megvalósulását a KVVM Zöld Forrás programja támogatja.
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
ÚJ IRODÁBA KÖLTÖZTÜNK!
2600 Vác, Lemez u. 3/a.
ÚJ TELEFONSZÁMAINK:
(27)501-530, (27)501-532
E-posta: magosfa@magosfa.hu
Honlap: http://magosfa.hu
6. HuMuSz márciusi hírlevele
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők!
Megérkezett végre az első tavaszi napsugár (ami remélhetőleg tartós marad) s vele a HuMuSz
márciusi hírlevele, tele zöld programmal, pályázattal, ajánlóval. Remélhetőleg akad olyan is a
hírek közt, ami segíti munkájukat az elkövetkező hónapokban.
Szép napokat kíván mindenkinek a HuMuSz csapata!
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"Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány egy újfajta környezeti nevelési
módszer elterjesztésén dolgozik. A módszer lényege, hogy a lakóhelyünk rejtett természeti és
kulturális értékeit felfedezve, ahhoz egy kalandos "kincskeresés" során minél több felfedezőt
elvezessünk, úgy hogy ők is részesei legyenek a felfedezésnek. Az alapítvány most képzést
tart a módszerről pedagógusok, környezeti nevelők számára."
Részletek:
http://humusz.hu/hirek/pedagogusok/questing-kincskereses-meghonositasamagyarorszagon-kepzes/6647

