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1. A BOCS Alapítvány rendkívüli osztályfőnöki órái
Rendkívüli lehetőség minden kedves pedagógus kollégánknak és osztályainak!
Egyedülálló programot szerveztünk az Egyenlítő Bazár Esélyegyenlőségi Szakmai Napok
keretében. Három napon át (május 12-14) várjuk az iskolai osztályokat a legkülönbözőbb
interaktív játékos rendhagyó osztályfőnöki óráinkra, amiket az esélyegyenlőségért dolgozó
civil szervezetek szakemberei, aktivistái tartanak.
Ízelítő a témákból:
vak szoba,
a hatalomról a drámapedagógia módszerével,
Földanya,
a különbözőség,
szerepjátékok,
kortárs-tanácsadás,
melegség és megismerés,
a párkapcsolatokról,
iskolai demokrácia,
diákok lehetőségei az Európai Unióban, és rengeteg más.
Helyszín: Erzsébetvárosi Közösségi Ház (VII. ker. esselényi u. 17)
Részletes program és jelentkezési lap az eselykert.hu - n!!!
Budapesti Esélyek Háza
1077 Budapest, Wesselényi u. 17
Tel: (1)461-0656 Fax: (1)461-0601
web: http://www.bpeselyhaz.hu
Hasznosnak találja? Ajánlja globális képzés iránt érdeklődő kollégáknak, szervezeteknek.
Lemondás/föliratkozás a http://bocs.hu weboldalon,
vagy emailben: globedu-request@lists.c3.hu
A tárgyban vagy a levélben
(feliratkozáshoz:) subscribe
(lemondáshoz:) unsubscribe jelszó
Jelszó a hóeleji értesítőben, ill. az alábbi weblap legalján kérdezhető le:
http://lists.c3.hu/mailman/listinfo/globedu

2. Globális nevelés nyári egyetem - közreműködőket keresünk!
Kedves Tanárok, Érdeklődők!
Idén júniusban a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel együttműködésben az Artemisszió
Alaptvány Globális Nevelés Nyári Egyetemet (DESS 2010) szervez Balatonszemesen. A
nyári
egyetemről
részletes
információk
találhatóak
a
http://www.deeep.org/summerschool2010.html oldalon.
A nyári egyetem témája a civil szervezetek és iskolák közötti együttműködés a globális
nevelés területén; résztvevői civil szervezetek dolgozói/önkéntesei. Az iskolák nézőpontját a
munkacsoportokban elsősorban az ún. "candide-ok" fogják képviselni.
Mellékeljük a "candide"-oknak szóló felhívást. Olyan aktív tanárok jelentkezését várjuk,
elsősorban a régióból (Mo és a környező országok), akik
- jelenleg is közoktatási intézményben tanítanak
- elkötelezettek a globális nevelés témaköre iránt, vannak ilyen irányú tapasztalataik és
tartanak ilyen témájú foglalkozásokat az iskolában
- jól beszélnek angolul.
Feladatuk elsősorban az lesz, hogy megfigyelőként, kritikai megjegyzésekkel segítsék a
munkacsoportok munkáját, felhívva figyelmüket az iskolai élet realitásaira, lehetőségeire,
illetve támogassák, segítsék a facilitátorokat.
A jelentkezéseket május 11-ig várjuk.
Üdvözlettel,
Nagy Gabriella
Artemisszió Alapítvány
www.artemisszio.hu
tel/fax: 061-4136517
Bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/globalis-neveles-nyari
3. Gyermekeink Jövője kiállítás
Kedves Pedagógusok!
Engedjék meg, hogy virág helyett egy csokor remek programmal köszöntsük Önöket –
amolyan elő-pedagógusnapi ajándékként.
A Gyermekeink Jövője kiállítás május 15-16-án a Millenáris Fogadóban várja mindazokat,
akiknek hivatása a 0-14 éves gyermekek nevelése, tanítása.
A képességfejlesztéssel foglalkozó cégek mellett minőségi nyári programok széles választéka
várja Önöket, neves előadók érdekes előadásait hallgathatják meg aktuális témákban,

szakemberek segítenek az Önöket foglalkoztató problémák megoldásában, elsőként
ismerkedhetnek meg az oktatás újdonságaival.
Gyermekeik, tanítványaik bemutató foglalkozásokon, ingyenes szűréseken vehetnek részt, de
lesz lehetőség kézműveskedni, kipróbálni fejlesztő eszközöket, játékokat, sőt az óvodások
rajzversenyen is részt vehetnek.
Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánunk!
www.tisztavizert.hu
www.gyermekeinkjovoje.hu

4. Erdélyi és magyarországi környezet- és természetvédelmi civil szervezetek szakmai
találkozója
Kalotaszentkirály, 2010. május 7-9. péntek-vasárnap
A találkozó célja az együttműködés erősítése Erdély és a Magyar Köztársaság területén
működő magyar környezet- és természetvédő szervezetek között, egymás jobb megismerése
és további közös programok generálása. A találkozóra emellett szeretettel várjuk a Kárpátmedence több tájain tevékenykedő civil magyar környezetvédőket is.
A találkozóra kiemelten hívjuk azokat a szervezeteket, amelyek határon átnyúló közös
programban működnek együtt és ezeket a programokat be kívánják mutatni a többi
szervezetnek.
A találkozó szervezői: Silvanus Ökológiai Egyesület (Kalotaszentkirály); Holocén
Természetvédelmi Egyesület (Miskolc); Magyar Természetvédők Szövetsége (Budapest).
A tervezett program és a jelentkezési lap a
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/erdelyi-magyarorszagi oldalon érhető el.
5. A fenntarthatóság előörsei Közösségi kezdeményezések a tájkímélő helyi gazdaság
erősítésére Magyarországon Konferencia
2010. május 17-18. (hétfő-kedd)
Helyszín: Hotel Touring (1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 38.)
Szervezők: Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa – ELTE Közös Örökségünk
Kutatóműhely
A konferencia célja, hogy egymásnak és a nyilvánosságnak bemutasson olyan közösségi
kezdeményezéseket, melyek saját értékeikre támaszkodva igyekeznek választ találni a helyi
gazdasági, környezeti, társadalmi problémákra. A konferencia lehetőséget teremt a hasonló
elven működő kezdeményezések hálózatának erősödésére, tapasztalatcserére a jó gyakorlatok

és ötletek, alternatív gazdasági és életmód minták, közösségi kísérletek bemutatásával,
ötletadással, a kapcsolatépítés lehetőségének biztosításával.
A konferencia eredményei alapján közös javaslatokat, ajánlásokat fogalmaznak meg a
résztvevők, melyek a közösségi gazdasági hálózatok kialakulását, működését segíthetik.
A tervezett program és a jelentkezési lap a
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/fenntarthatosag oldalon érhető el.

