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1. BringaSuli program
Kedves Ökoiskola Vezetők!
A 2010/11-es őszi iskolai félév kezdetén – igazodva a KHEM 2010.évi Közlekedésbiztonsági
Akciótervéhez – kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatóprogramot szervez a KHEM
országszerte 10 helyszínen.
A BringaSuli program célja, hogy minél nagyobb számban megtanuljanak biztonságosan
kerékpárral közlekedni a 8-12 éves gyermekek (mellékelve egy rövid összefoglaló).
Az oktatóprogram keretében, amolyan több héten át tartó, az iskolai oktatáshoz igazodó
szakkör jelleggel valósul meg az ország minden régiójából(+főváros) 1-1 iskolát el szeretnénk
érni.
Az oktatóprogram több modulból (elméleti KRESZ + gyakorlati oktatás, kerékpározás a
forgalomban, illetve a KRESZ pályán…) áll.
A program a biztonságos közlekedés mellett, hangsúlyozza a környezetbarát-környezettudatos
közlekedés fontosságát.”
Várjuk az Iskolák jelentkezését 2010. április 20. keddig a bazsane@mail.kvvm.hu címre.
Budapest, 2010. április 14.
Bazsáné Dr. Szabó Marianne
szakmai tanácsadó
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Tel.: 1 457 33 81
Fax.: 1 457 33 54
email: bazsane@mail.kvvm.hu
2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Olyan a Világ, amilyenné MI tesszük!”
A Nagy Terv Környezet- és Természetvédelmi Egyesület a Pannon GSM Zrt. támogatásával
pályázatot ír ki a Magyar Köztársaság területén működő középiskolák számára.

A pályázat célja
A támogatott iskolák és a vonzáskörzetükben élő fiatalok környezettudatosságra nevelésének
támogatása a Nagy Terv díjnyertes módszereivel.
Pályázat tartalma
Támogatásban részesülhetnek olyan, a pályázati célokkal összhangban lévő középiskolai
tanulókból álló (5-7 fős) csoportok, amelyek a térségükbe élő óvódások és kisiskolások
kortárs környezeti nevelését vállalják, és ehhez várnak Tőlünk segítséget a pályázaton
keresztül.
A támogatás jellege
A támogatás módja: oktatás, komplett eszközcsomag biztosítása, nyomonkövetés,
segítségnyújtás,
A támogatást 20 csoport nyeri el. Ennek preferált eloszlása megyénként egy csoport.
A Pályázó vissza nem térítendő, nem anyagi támogatásban részesül.
A Nagy Terv Egyesület a nyertes pályázóknak képzést tart a nagyterv díjnyertes
oktatási módszereiből és elhelyez náluk egy teljes oktatási csomagot (12 féle
anyaggal, játékkal, kiegészítővel). Ez után a munkájukat segíti, koordinálja 2 éven
keresztül. A csapatok a két év alatt továbbképzésen és csapatépítésen is részt vesznek,
szintén a pályázat keretein belül.
Általános pályázati feltételek
A pályázat feltétele, hogy a projekt megvalósítója 5-7 főből álló középiskolásokból álló
csoport legyen, mely élvezi az iskolájuk támogatását. A csoport vállalja, hogy a pályázat
során elnyert támogatást az elkövetkező két évben az egyesület terveinek, elveinek és a
pályázatban foglaltak szerint fogja továbbvinni, használni.
A Pályázók körének meghatározása:
Magyar Köztársaság területén működő állami vagy alapítványi középiskola 5-7 fős
csoportja. Iskola beleegyezésével és egy támogató tanárral.
tartalmi, formai követelmények:
valamennyi előírt igazolás, nyilatkozat benyújtásra került; (elkészítési útmutató és
nyilatkozat itt)
a benyújtott projektterv egyértelműen megfelel a pályázati céloknak;
a pályázat elektronikusan (e-mailben) került benyújtásra, preferált formátumok PDF
vagy .DOC. Nagyon indokolt esetben géppel írott, postai úton beküldött pályázatokat
is elfogadunk. Ez esetben a pályázat mellé kérünk egy pár mondatos indoklást, hogy
miért nem az elektronikus beküldést választották.
Részletes leírást az Útmutató tartalmaz.
Információk, felmerülő kérdések
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására e-mailben van lehetőség:
Takáts Mónika programvezető, takatsmonika@nagyterv.hu címen.
Beadási határidő
A pályázatokat 2010. május 23. (vasárnap) éjfélig (24:00) várjuk e-mailben a
palyazat@nagyterv.hu e-mail címre.

Fenntartjuk a jogot, hogy április hónapban a döntési folyamat során még egyéb
dokumentumokat, együttműködési nyilatkozatokat egyes iskoláktól bekérjünk a döntést
elősegítendő.
A pályázat teljes szövege, a pályázati elkészítési útmutatót és a beadáshoz szükséges
nyilatkozatot elérhető a http://nagyterv.hu/uj/nagyterv/palyazat-kozepiskolascsoportokanak.html oldalon.
3. Képzés Ausztriában - a fenntarthatóság pedagógiája: tanári kompetenciák

A képzés megismerteti a résztvevőket egy, a fenntartható fejlődésre való nevelést segítő tanári
kompetenciák fejlesztésére kidolgozott módszerrel és annak (portólió rendszerű)
eszköztárával.
A képzést az Environmental and School Initiatives fenntartható fejlődésre való neveléssel
foglalkozó, nemzetközileg is elismert szakemberei tartják, a SUPPORT projekt keretében,
gyakorlatcentrikus megközelítéssel.
A képzés célcsoportja: tanárok, tanárképzők.
A képzés nyelve: angol
A képzési költségek fedezésére pályázni lehet a Tempus Közalapítvány programjai keretében.
Jelentkezési határidő: április 30.
Bővebben: http://kuttanar.hu/node/100
4. Kerekasztal beszélgetés egy környezet-pszichológussal
Tisztelt Érdeklődő!
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szeretettel meghívja Önt egy nagyon érdekesnek
ígérkező kerekasztal beszélgetésre Dúll Andrea környezetpszichológus, Vida Gábor
akadémikus és Vásárhelyi Tamás biológus részvételével a Biodiverzitás (Biológiai
Sokféleség) témakörében.
Helyszín: 1113 Budapest Zsombolyai u. 6.
Időpont: 2010. Április 17. 15:00-17:00
Kérjük, részvételi szándékát jelezze az mkne@mkne.hu címen.
Üdvözlettel:
Gergely Nóra
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Irodavezető

06-1/321-4796
gergely.nora@mkne.hu
5. „Tükörben a Világ” kiállítás és rendezvénysorozat a fenntartható fejlődésről
„Tükörben a Világ” kiállítás és rendezvénysorozat a fenntartható fejlődésről - Budapesten, az
Iparművészeti Múzeumban
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. 2010. április 13. –
május 14. között színes programok és foglalkozások mutatják be a fenntarthatóság témakörét.
Hétközben kreatív programok, tárlatvezetés, konferencia, hétvégéken Kreatív Piknik
(workshop, „Ablakpárkány-kertészet””, Műhely a szemétdombon”, „Rögtönző Varroda”,
Madárbarát Kert és odúbörze – valamint az Alma zenekar koncert - várja az érdeklődőket.
A részletes program véglegesítése folyik, nemsokára megtekinthető lesz a kiállítás honlapján:
www.tukorbenavilag.hu
A kiállítás megtekintése és programokon való részvétel díjmentes!
Iskolai csoportok számára térítésmentes tárlatvezetést biztosítunk előzetes bejelentkezés
alapján : tukorben@okopack.hu, illetve a 3o-3o49114-es telefonszámon.
Amennyiben a végleges programról e-mailben kérnek értesítést, a fenti címen jelezzék.
A szervezők kérik, hogy az iskolák már most tervezzék e kiállítás megtekintését.
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
www.hulladekboltermek.hu
www.tukorbenavilag.hu
6. "Fogyasztani tanítani" oktatóanyag bemutató a Magosfa Alapítvány szervezésében
A Magosfa Alapítvány szeretettel vár minden pedagógust, környezeti nevelőt és mindenkit,
aki érdeklődik, vagy aki már elkötelezett a fenntarthatóságra nevelés, a tudatos vásárlás, a
méltányos kereskedelem iránt.
A szerzők olyan, hiánypótló oktatóanyagból szeretnének ízelítőt nyújtani, mely a
fenntarthatóbb életmódra nevelést tűzte ki célul, s ehhez kíván szakmai segítséget,
módszertani ötleteket és ihletet adni a találkozón.
A könyvbemutatón lehetőség nyílik a Fogyasztó kúra - Környezeti nevelési modulgyűjtemény
a fenntartható fogyasztásról c. kiadvány megvásárlására is.
A könyv ára 3200 Ft. A helyszínen való megvásárláskor kedvezményes ár: 3000 Ft. A könyv
utánvéttel is megrendelhető lesz.

A bemutatót tartja: Neumayer Éva, Zentai Kinga (Magosfa Alapítvány), Vásárhelyi Judit
(Független Ökológiai Központ) 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. április 26. hétfő, 17:00. Helyszín: Apor Vilmos Katolikus
Főiskola, (Vác, Konstantin tér 1-5.) Szent Ambrus terem
A program megvalósulását és a kiadvány megjelenését a KVVM Zöld Forrás
programja, a Nemzeti Civil Alap és az Európai Bizottság EuropeAid
Együttműködési Iroda támogatja.
7. Fogyasztó kúra - Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról
A FOGYASZTÓ KÚRA nem fogyókúrára hív, hanem a jövő fogyasztóit -- a gyerekeket -igyekszik "kúrálni" a pedagógusokon, környezeti nevelőkön keresztül. Hiánypótló kézikönyv,
mely olyan témakört ölel fel, melyről átfogó oktatási segédanyag még nem jelent meg.
A Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány gondozásában megjelent
kiadvány modulvázlatokat tartalmaz, melyeket pedagógusok, környezeti nevelők tudnak
felhasználni tanórákon, illetve tanórán kívül szakkörön, erdei iskolában, táborban. Célunk az
volt, hogy minél kevesebb előkészületet kelljen a tanárnak tennie, a fenntarthatóságnak mint
témának a tananyagba való beépülése ne csak a tanár találékonyságán múljon: a
modulgyűjtemény minél biztosabb alapot, s kész "receptet" kínáljon a foglalkozások
megtartásához.
A 48 modulból álló gyűjtemény öt fő témaköre: Környezetünk rendszerei, Életmód,
Élelmiszer, Vásárlás, Önfenntartás. Néhány modul címe: Tájkép vacsora után, Fair trade
termékek, Lak (k)berendezés, Az idény reneszánsza, Alkudozás, Lassú konyha, lassú város.
További információk: http://magosfa.hu/hu/node/956
8. "Továbbképzés terepi természet-ismereti programok vezetéséhez" c. képzés
Városlődön
A Magofa Alapítvány 2010 májusában ismét indítja akkreditált pedagógus továbbképzését,
Városlődön, a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel, valamint a "Városlődi
Villa" Nonprofit Kft.-vel közös szervezésben.
A képzés időpontjai: 2010. május 7-9., szeptember 10-12. és október 15-17.
Bővebb információ és jelentkezési lap:
http://www.pangea.hu/hirek/terepi-vezeto-kepzes/
9. Műhelymunkák a DINPI Királyréti Erdei Iskolájában

A KMOP Erdei iskola infrastrukturális fejlesztési pályázat keretében a DINPI (Duna --Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság) Királyréti Erdei Iskolájában műhelymunkákat szervezünk
pedagógusoknak, környezeti nevelőknek és minden érdeklődőnek a következő témakörökben:
Erdő -- botanika -- gyógy- és festőnövények; Állatok: ízeltlábúak, hüllők, kétéltűek, emlősök;
Tájékozódás.
Első alkalom: május 14-16. Erdő -- botanika -- gyógy- és festőnövények
További információk, jelentkezési lap: http://magosfa.hu/hu/node/950
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
10. A Humusz pedagógusi hírlevelének áprilisi száma
További jó munkát kíván a Humusz csapata!
A tartalom:
1. HuMuSz kiadváyok
2. Arany Hangya Díj 2010 egyetemi hallgatóknak
3. „ Az év Mecsekem - rajzpályázat 2010”
4. Mire jó a hulladék? - pályázat
5. Zöld út a jövőbe - könyvajánló
6. Ahol tejet kapni – kisfilm a házi tejről, tejkimérésről
7. Vegyi anyag hírlevél - 2010 április
8. „Tükörben a világ” kiállítás az Iparművészeti Múzeumban
9. Műhelymunkák a DINPI Királyréti Erdei Iskolájában
10. "Továbbképzés terepi természet-ismereti programok vezetéséhez" c. képzés
Városlődön
11. Fogyasztani tanítani - oktatóanyag bemutató
12. Fogyasztó kúra - Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról
13. Rendezvények, képzések, kiadványok támogatása - pályázat
14. Már a Bercsényi Kollégiumban is komposztálnak
15. Questing - Kincskeresés meghonosítása Magyarországon - képzés
16. „Sokszínűség a sötét Valóságban” - pályázat
Elérhető: http://humusz.hu/celcsoport/pedagogusok

