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1. Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig tudományos konferencia
A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézete,
az Erdőmérnöki Kar és a Selye János Egyetem tisztelettel meghívja Önt
Az ERDŐPEDAGÓGIÁTÓL A KÖRNYEZETPEDAGÓGIÁIG
című nemzetközi tudományos konferenciára.
A konferencia időpontja: 2011. április 1-2.
A konferencia célja, hogy elősegítse a környezettudatos szemléletmód és életvitel kialakulását
a mindennapi életben, összegezze a fenntarthatóságra nevelés évtizedének félidős
eredményeit az oktatás - nevelés minden szintjén a tudomány képviselői és a gyakorlati
szakemberek együttműködésével.
A konferenciáról bővebben: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/erdopedagogiatola
2. Víz, víz, tiszta víz…
A mosonmagyaróvári KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM FOTÓKÖRE és az AQUA
Szolgáltató Kft. A VÍZ VILÁGNAPJA (MÁRCIUS 22.) ALKALMÁBÓL RENDEZI MEG
„VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ…” CÍMMEL FOTÓPÁLYÁZATÁT
A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a vízre, mint a létezés egyik elengedhetetlen
feltételére. A pályázat ennek kapcsán környezetünk védelmére ösztönöz és segíteni szeretné a
környezettudatos magatartás kialakulását. Mindezeket a fotóművészet eszközeivel szeretné
elérni, teret engedve a kreativitásnak és alkotó szándéknak.
A pályázatra három korosztályban várunk alkotásokat:
1. korosztály: 10-14 éves (általános iskola)
2. korosztály: 15-19 éves (középiskola)
3. korosztály: 19-28 éves (felsőfokú oktatásban tanulók)

Egy szerző maximum 3 képpel nevezhet. A rendezők a képeket digitális formátumban várják
az alábbi paraméterekkel:
Minimális felbontás: 1600x1200 pixel. A fájlméret maximum 1 Mb. A fájl típusa JPEG/JPG,
elnevezése: szerzőneve_képcíme.jpg (pl. kovácsistván_épület.jpg) Sorozatokkal nem lehet
nevezni.
A határidőn túl érkező illetve a kiírásnak nem megfelelően elkészített képeket a pályázatból
kizárjuk.
A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított képeket digitális vagy nyomdai katalógusban,
céges weblapon, sajtóban való megjelenés esetén a kiírók, szerzői jogdíj fizetése nélkül
felhasználhatják.
Az elbírálás szempontjai: művészi megközelítés, ötletesség és fotótechnikai megvalósítás.
Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői korosztályonként tárgyjutalomban részesülnek.
A pályázónak nevezési lapot kell kitöltenie.
A nevezési lap letölthető a www.aquakft.hu illetve a www.kossuthmovar.hu weboldalakról.
A pályázati képeket és a nevezési lapokat a: klgfotoegyesulet@gmail.com email címre kérjük
eljuttatni!
PÁLYÁZATI NAPTÁR:




Beadási határidő: 2010. 03.10.
Zsűrizés: március közepén
Eredményhirdetés és kiállítás megnyitó: március 22.

3. III. KTF (Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó) Konferencia
Örömmel értesítjük, hogy intézményünk idén a
III. KTF (Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó) Konferenciát
rendezi meg, melyre Önt, vagy a téma iránt érdeklődő kollégáját szeretettel várjuk.
A konferencia időpontja:
2011. április 21. (csütörtök)
Helye: Corvina Óvoda és Általános Iskola – Ifjúság Úti Óvoda
Kecskemét, Ifjúság Útja 1-3.
Három témában lesznek előadások és óvodai korreferálások: 1: vásárló szokások formálása
óvodában – 2: az élménypedagógia lehetőségei az óvodában – 3: együttműködés szülőkkel,
civil szervezetekkel. Mindhárom témában a jól sikerült programok, akciók, a jól bevált
gyakorlatok kerülnek bemutatásra.
A konferencia teljes ismertetője és a jelentkezési lap elérhető a:
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/iii-ktf-kornyezetvedo oldalon
4. Az Erdei Iskola Egyesület meghirdeti 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 2011 március 11.éjfél A jelöléseket a mellékelt jelölőlapon
lehet benyújtani az alábbi E-mail címre: kuruczvali@gmail.com, a beérkezett jelölésekről
visszaigazolást küldünk.
A Díj odaítéléséről a szervezet által jelölt 3 tagú kuratórium dönt. A kuratórium elnöke
Kurucz Lászlóné, tagjai: Rozsnyai Kamilla, Vajtáné Boros Éva
2011. február 3.
Kurucz Lászlóné
elnök
Jelölési űrlap: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/erdei-iskola
5. „Állatorvosok a mindennapjainkban”
Fotópályázat a 2011-es Állategészségügyi Világév alkalmából
Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága (DG SANCO) és az
Állategészségügyi Világszervezet (World Organisation for Animal Health - OIE)
„Állatorvosok a mindennapjainkban” címmel az Állategészségügyi Világév keretében
fotópályázatot hirdet . A pályázat célja, hogy felhívja a világ figyelmét arra, hogy milyen
fontos szerepet töltenek be az állatorvosok a mindennapi életünkben.
A Bizottság a versenyre életkortól és nemzetiségtől függetlenül 2011. március 31-ig várja a
hivatásos és amatőr fotósok jelentkezését. A résztvevők legfeljebb 3, az „Állatorvosok a
mindennapjainkban” mottóhoz kapcsolódó fotót tölthetnek fel a pályázat weboldalára. A

beérkezett képek közül szakértői zsűri választja ki a világ öt régiójának (Európa, Amerika,
Közel-Kelet, Ázsia és a Csendes-óceáni térség, Afrika) legeredetibb és legizgalmasabb
felvételeit. Az értékelés előre meghatározott kritériumok - kreativitás, eredetiség, személyes
stílus, művészi színvonal - alapján történik. Az elbírálásnál további szempont, hogy a nevezett
kép mennyire érdekes és figyelemfelkeltő, illetve az, hogy mennyire egyértelmű a kép
készítője által megfogalmazott üzenet.
A zsűri minden régióból egy győztes alkotást választ ki, melynek készítői egyenként 1000
euró értékű fotós felszerelést kapnak. Közülük kerül ki a pályázat fődíjasa, akit az
Állategészségügyi Világszervezet 79. általános ülésén (2011. május 22-én, Párizsban)
hirdetnek ki, és 2000 euró értékű felszereléssel díjaznak. A győztesek továbbá meghívást
kapnak Brüsszelbe és Párizsba, az Európai Állatorvosi Hét elnevezésű konferenciára, illetve a
Világ Állategészségügyi Szervezetének májusi általános ülésére.
További információért látogasson weboldalra,
www.vetsinyourdailylife.org

legyen rajongója a pályázat facebook oldalának,
http://www.facebook.com/pages/Vets-in-your-daily-life/127111024023081

vagy kövesse az eseményeket a Twitteren:
http://twitter.com/vetsdailylife

További információ:
Nagy Gabriella, Dalanics Bella
dialog@prime-time.hu
06 1 336-0840

6. MindenGyerek Konferencia 2011 - Programajánló
Néhány közreműködő és programajánló a program előzeteseként:
Cziboly Ádám - DICE - a kocka el van vetve. Hogyan hat a tanítási színház és dráma a
kulcskompetenciákra?
A kutatásvezető mutatja be a 12 országban megvalósított vizsgálatot.
Dr. Hajnal Klára -A fenntartható fejlődés rendezőelvei és gyakorlati kérdései.
"A jelenlegi komplex globális válság hatással van szinte mindenki életére. A felnőttek és
gyerekek egyaránt érzékelik a feszültségeket, látják a természeti katasztrófákat, megélik az
eladósodás és munkanélküliség, az egyre nehezebb élet mindennapjait."
Dr. Hűvös Éva - Ha az embernek van türelme...
"A kedvesen komoly dokumentarista filmben életének két szakaszán találkozunk Márkóval.
Látjuk a 7 éves, fejlődésében gátolt óvodás gyereket és viszontlátjuk most a 20 éves
fiatalembert.
Az egyórás filmben végigizguljuk az út eddig megtett részét, amelyen ez a nehéz sorsú
fiatalember önmagát hajtva, újra meg újra felállva, magamagát humorral erősítve lépdel, hogy
elismerjék, hogy megteremtse önálló életét.

Hősünk mellett, szintén főszerepben, megjelennek azok a felnőttek - pedagógusok, szülők és
más segítők -, akik Márkó útját óriási hivatástudattal, nem kevés munkával egyengetik."
Juhász Csilla - Mit, miért, hogyan? Az önkéntesek és a Bátor Tábor.
Friss információkért látogassák: www.mindengyerek.hu
7. Pedagógus továbbképzést tart áprilisban a Humusz
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: 35 000 Ft
Kedvezményes részvételi díj fővárosi pedagógusoknak: 17 000 Ft
Képzés időpontja: 2011. március 4-5., 25-26. és április 2.
Jelentkezési határidő: 2011. február 21.
További részleteket és jelentkezési lapot honlapunkon
http://www.humusz.hu/hirek/felhivas/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes-lesz-budapesten2010-aprilisaban/6639 találnak.
Üdvözlettel: Molnár Anna
8. Klímamentő tábla – az új, látványos környezeti nevelési segédanyag
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. társadalmi felelősségvállalási tevékenységének
eredményeképpen egy újabb látványos és hasznos eszközzel, az úgynevezett „Klímamentő
táblával” gazdagodik a hazai környezetvédelmi szemléletformálás folyamatosan bővülő
eszköztára.
A S. Genovese engedélyével most elkészült a klímaváltozás okaira és az alkalmazkodás
lehetőségére rámutató, figyelemfelkeltő plakát magyar változata és szöveges tanulmánya.
Ez az ún. „Klímamentő tábla” a Hulladékból termék c. környezetvédelmi szemléletformáló
kiállítás honlapjáról ingyenesen letölthető, kinyomtatható – a tanulmánnyal együtt, de eredeti
méretben (3x4 m) akár nyomdai áron meg is vásárolható.

http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/klimamentotabla-uj
9. Felhívás iskoláknak/pedagógusoknak nemzetközi programban való részvételre
"Szegénységből a virágzásba" (From Poverty to Prosperity, P2P): egy fejlesztési tudatosságot
növelő iskolai program, ami három EU-s ország (Egyesült Királyság, Bulgária,
Magyarország) illetve Ghána közreműködésével valósul meg. A projekt az ENSZ
Millenniumi Fejlesztési Célok megértésére és megvalósítására fókuszál. A projekt segíti a
fiatalokat, hogy jobban megértsék az összefüggést az EU és a fejlődő országok között.
Megtapasztalhatják, hogy a cselekedeteik mennyire befolyásolhatják a fejlődő országok életét
és ezen keresztül saját sorsukat. Későbbiekben az általuk képviselt érdekekkel befolyásolni
tudják a döntéshozatalt. A projekt során a partnerországok igényeit is tükröző, tanórákon
könnyen használható anyagot dolgoztunk ki.
A tananyag sikeres átadása érdekében a BOCS Alapítvány ingyenes tanárképzéseket szervez.
A résztvevő tanároknak bemutatjuk a tananyag használatát. A résztvevők iskolánként a
program honlapján (hu.poverty2prosperity.eu/hu/) történt helyszíni regisztráció után ingyen
megkapják a tananyagot, illetve a projekt további menetéről információkkal látjuk el őket,
hiszen a cél az, hogy a projekt által generált tevékenységek folytatódjanak a program után is.
A tanárokon kívül a 12-17 éves korosztály a célcsoport (7-11. osztály).
A képzések helyszíne és időpontja:
helyszín: Tiszavasvári,Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola Kossuth
u. 76.
időpont: 2011. febr. 9. 11:30-14:00
helyszín: Pécs, Mezőszél Utcai Általános Iskola Mezőszél u. 1.
időpont: 2011. febr. 17. 14:30 - 16:30
helyszín: Dunaújváros, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium,
Radnóti Miklós u. 6.
időpont: 2011. febr.21. 15:00 - 17:00
helyszín: Szeged, Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és
Szakközzépiskola, Kenyérgyári út 6.
időpont: 2011. febr. 22. délután
helyszín: Győr, Révai Miklós Gimnázium Jókai u. 21.
időpont: 2011. febr. 24. 16:00 -18:00
Vidékről érkezőknek az útiköltséget a menetjegyről kiállított számla ellenében megtérítjük!

A személygépkocsival érkezők üzemanyag- költségeit is megtudjuk téríteni.
További kérdéseivel kérem keressen minket az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: zssz.bocs@gail.com vagy kb.bocs@gmail.com
tel.: +36 30 2473648 vagy +36 30 4734257

Tisztelettel:
Kovács Balázs
BOCS Alapítvány
projekt assisztens
email: kb.bocs@gmail.com
tel: +36 30 473-4257
10. Ökoturisztikai és környezeti nevelési programok Nagykörűben
Látogasson el hozzánk, „Magyarország cseresznyéskertjébe” és ismerje meg a Közép-Tisza
mente egyik legszebb települését, a környező alföldi tájat és a változatos élővilágot!
Szeretettel várjuk iskolai osztályok, csoportok, baráti társaságok, családok, magánszemélyek
jelentkezését!
Ajánlatunkban az általános, egy napos környezeti neveléstől, az egy hetes, komplex
programot nyújtó, környezetismereti táborok szerepelnek.
Programjainkból:
•
Gyalogos túrák réten, ártéri erdőben, vízparton;
•
Hajnali madárles és madárgyűrűzési bemutató;
•
Kerékpáros ökotúra (30 km);
•
Falu megismerése: nevezetességek, emlékművek, szobrok;
•
Őshonos háziállatok megismerése (szürkemarha, racka- és cigája juh, mangalica,
kecske);
•
Kézműves foglakozások (nemezelés, csuhéfonás, agyagozás, kosárfonás);
•
Interaktív játékok;
•
Lovaglás és íjászkodás;
•
Szabadstrand a Tiszán (megfelelő vízállás esetén);
•
Kalandozás az ártéren, menedéksátor építés vesszőből;
•
Bográcsozás, tábortűz, égitestek megismerése (teleszkópppal
Részletek: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/okoturisztikai

11. Sportág választás segítő alkati vizsgálat, az egészségesebb gyermekekért
Az ökoiskolai célok között szerepel minél többféle és egészségesebb mozgáslehetőség
biztosítása a diákok számára. Az alábbiakban egy tudományos módszert ajánlunk
figyelmükbe, amely mérésen és statisztikai eredményeken alapul.
Segítségével megállapítják, hogy van-e eltérés egy gyermek biológiai és naptári életkora
között, továbbá meghatározzák a várható felnőttkori testmagasságát, testalkattípusát,
erősíthetőségét, hízékonyságát, optimális testtömegét és terhelhetőségét. Mindezek alapján
pedig segítik az optimális sportágválasztást.
Minden gyereknek igénye van a mozgásra, sőt ahhoz, hogy hosszú távon is megőrizzék testi
és szellemi egészségüket, a rendszeresen végzett sporttevékenység javasolt a számukra. A
megfelelő sportág kiválasztása azonban nem egyszerű. A legjobb sportegyesület, a legprofibb
edző, a legdrágább sportfelszerelés, de még a gyerek szorgalma sem garancia a teljesítményre
és a sikerélményre, hisz a testalkat is meghatározza, hogy ki milyen sport végzésére a
legalkalmasabb.
Az ideális mozgásforma megtalálásához viszont már elegendő egy tudományos módszeren
alapuló vizsgálat. A módszer hazai kidolgozója dr. Petrekanits Máté.
A vizsgálat adat felvétellel kezdődik, majd ezt követi a kiértékelés, és szakértői vélemény,
ajánlás. Az ajánlás semmiképpen nem kötelező érvényű. A legfontosabb a mozgás öröme.
Még akkor is ha egy gyerek esetleg nem az alkatának legmegfelelőbb sportágban találja meg
az örömöt. Ugyanakkor az ajánlás nagymértékben elősegíti, hogy a diák ne hosszas
próbálkozások és sorozatos kudarcélmények után találjon rá a neki megfelelő mozgásformára.
Az adatfelvétel érinti leginkább az iskolát. Ennek során 24 testparamétert mérnek meg,
testsúly, testmagasság, különböző ponton kerületek, csont szélesség, bőrredő. Ez a művelet
gyermekenként néhány percig tart, fájdalommal nem jár, mert nincs szúrás, sem vérvétel.
A MOL Tehetségtámogató program személyenként 40 %-os hozzájárulást nyújt a mérés
díjához, így a mérés irányára 3800 Ft/diák. Minden résztvevő kap sportszervásárláskor
beváltható kupont, mely 20 % kedvezményre jogosít. Így akár több is megspórolható, mint
amibe a mérés kerül. Ezen kívül, aki sportegyesületbe íratja gyermekét, ott az első havi díjból
levonják a mérésért korábban kifizetett összeget, tehát így ingyenessé válik.
Vannak olyan települések, melynek önkormányzata hozzájárul ehhez a felméréshez, érdemes
ebbe az irányba is tájékozódni, ugyanis így sokkal nagyobb jelentkezés várható. Nagy létszám
esetén (100 fő felett) a mérés díja tovább csökken.
A mérés iskolában is megszervezhető, az adat felvétel gyors, személyenként 2-3 perc csupán.
Öt perces időbeosztás esetén senkinek sem kell várnia, így az oktatást nem zavarja.
További információ, kapcsolatfelvétel:
Gergelyfi Róbert
SOTE Testnevelési Egyetem
Navi-Med Kft. ügyvezető igazgató
Mobil: 30-512-6960
E-mail: info@mitsportoljak.hu
Web:http://www.mitsportoljak.hu/

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.

A Hírlevél az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Hírlevél a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi
közoktatás – fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

