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Még 10 nap van hátra az Ökoiskola pályázati anyagok postára adásáig!
A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2011. március 1.
1. Továbbképzés Ökoiskola-vezetőknek
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Ökoiskola Hálózat fejlesztési
tevékenységének részeként egynapos nem akkreditált ökoiskola vezető-továbbképzéseket
hirdet ökoiskolák vezetőségi tagjai számára.
A továbbképzéseken a részvétel ingyenes. A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők
tanúsítványt kapnak, amelyet a 277/1997.(XII.22.) kormányrendelet 5. paragrafusa által
szabályozott módon 5 kreditpont értékben a pedagógusok beszámíthatnak kötelezően
teljesítendő pedagógus továbbképzési kötelezettségük részeként.
A továbbképzések helyszínei és időpontjai:
Székesfehérvár, Munkácsy Mihály Általános Iskola, 2011. április 8. 9-17 óra
Debrecen, Bolyai János Általános Iskola, 2011. április 15. 9-17 óra
Algyő, Algyői Általános Iskola, 2011. április 19. 9-17 óra
Budapest, Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2011. május 6. 9-17 óra
Jelentkezni az alábbi adatok megadásával lehet:
A választott képzés (helyszín, időpont):
Név:
Születési név:

Születési hely idő:
Anyja neve:
Munkahely neve:
Munkahely címe:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:
A jelentkezéseket a következő címen várjuk: varga.attila@ofi.hu
A jelentkezés határideje: 2011. március 15.
Egy továbbképzésen maximum 25 jelentkező vehet részt. A jelentkezéseket időrendi
sorrendben fogadjuk. A jelentkezők a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról
visszajelzést kapnak. A résztvevők a részletes programról a továbbképzés előtt tájékoztatót
kapnak.

2. III. Dél-alföldi Zöld Diákparlament
Kedves Kollegák!
Sok szeretettel várunk benneteket a III. Dél-alföldi Zöld Diákparlamentre. A meghívó és a
program: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/iii-del-alfoldi-zold
Jelentkezéseiteket, kérdéseiteket várjuk a csatolmányban feltüntetett elérhetőségeken ill. a
következő címen:
tel: 06-30-619-2567
e-mail: hecskoagi@freemail.hu
Várunk benneteket!
Üdvözlettel: Kocsisné Hecskó Ágnes
Lajkóné Tari Ágnes
3. Hulladékból Termék környezetvédelmi szemléletformáló kiállítás
Ismét Budapesten lesz látható Hulladékból Termék című környezetvédelmi szemléletformáló
kiállítás

(www.hulladekboltermek.hu)
2011. március 1-25. között Budapesten, a zuglói Kós Károly Kollégiumban (XIV. Mogyoródi
u. 19-21., www.koskarolykollegium.hu) látható a kiállítás.
Nyitva tartás: hétfő –csütörtök: 09.00 – 19.00 óráig; péntek: 09.00 – 16.00 óráig.
A kiállítás megtekintése ingyenes.
A „Hulladékból Termék”c. kiállításának ünnepélyes megnyitójára
2011. március 1-én /kedd/ 16.00 órakor kerül sor.
A kiállítás védnöke
Budapest Főváros Önkormányzat Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának
vezetője Pölöskei Gáborné.
A kiállítást megnyitja: Budapest Főváros Önkormányzat Oktatási osztályának vezetője:
Magyar Zita
4. A Humusz Szövetség hírlevele és képzésajánlója
Kedves környezeti nevelők, pedagógusok, érdeklődők!
Alább küldjük a Humusz Szövetség pedagógus hírlevelének 2011. februári számát.
Ezek mellett idén, ötödik 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 nagyhangsúlyt 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/6639 találnak.
Üdvözlettel:

Humusz csapata
A HUMUSZ hírlevélének hírei az alábbi linkekre kattintva érhetők el:
1. Zöldi Ákos és a Földvigyázók
2. Ökoturisztikai és környezetnevelési programok Nagykörűben
3. Hulladékos játszóház
4. Továbbképzés terepi környezeti neveléshez
5. Klímamentő tábla
6. Tükörben a Világ módszertani műhelynap
7. Dél-Dunántúli Regionális Globális Nevelés
8. "Szegénységből a virágzásba"
9. Akkreditált pedagógus továbbképzés - Budapest, 2011. március - április
5. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet
Fotópályázat
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság fotópályázatot hirdet
„VÍZ ÉS AZ EMBER” témakörben.
A pályázat célja: rávilágítani arra, hogy a természet és az ember élete is alapvetően függ a
víztől. Az élet hosszú távú fenntartásának alapja a tiszta, életet adó víz megőrzése. A
pályázatra várt fotókkal szeretnénk bemutatni az ember alapvető érdekét és szerepét a vizek
megőrzésében.
Kategóriák:
általános iskolás (6-14 éves korig)
középiskolás (14-18 éves korig)
felnőtt (18 éves kor felett)
A pályázat nyilvános, arra amatőr fotósok nevezhetnek digitális úton készített felvételekkel.
A képek mérete, formátuma:
Minimális felbontás: 1600x1200 pixel.
Fájlméret: maximum 1 Mb.
A fájl típusa JPEG/JPG,
Elnevezése: szerzőneve_képcíme.jpg (pl. totbela_viz.jpg)
Egy külön dokumentumban küldjétek el a következő adatokat:
Pályázó neve.
Életkora:
Lakcíme, elérhetősége (E-mail, mobil, stb.)
Iskola neve és címe:
Egy pályázó maximum 5 képet vagy 5 képből álló sorozatot küldhet.

A fotókat elektronikus úton a fotopalyazat@knp.hu E-mail címre, vagy CD-n, DVD-n a
következő címre kell eljutatni:
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
A borítékra írják rá: FOTOPÁLYÁZAT 2011.
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2010. július 31.
A szakemberekből álló zsűri által kiválasztott képekből kiállítás nyílik 2011. szeptember 19október 22 között a KNPI Természet Házában.
A zsűri minden kategóriában az 1-3 helyezetteket tárgyjutalomban, az összes résztvevőt
oklevél jutalomban részesíti.
A pályamunkák megtekinthetők lesznek a www.knp.hu honlapon is.
6. Zöldi Ákos és a Földvigyázók
Játékostársakat keresünk!
Országra szóló játék indul általános iskolások és iskoláik részére a környezettudatosság
jegyében. A Zöldi Ákos és a földvigyázók program online vetélkedője 2011. február 28-tól
május 27-ig tart, melynek végén a diákok közötti egyéniben, az iskolák között pedig régiók
szerint is eredményt hirdetünk. Regisztrálni már 2011. február 15-től lehet, a
www.zoldiakos.hu oldalon. A játék szervezője az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért
Közhasznú Alapítvány, szakmai partnere a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület.
A jelszó: Taposs kisebbet!
A Zöldi Ákos és a Földvigyázók sorozat játékosai egy „ifjúsági regény” díszleteibe, és
eseményei közé csöppenek, s annak részeseivé válnak. A történet főhősei, Zöldi Ákos, és
barátai Recikli Cili és Leveli Béla – az első Földvigyázók, akik előbb az otthonukat, majd
tágabb lakókörnyezetüket igyekeznek környezettudatosan átalakítani. Hozzájuk csatlakoznak
a játékosok, akik hétről hétre újabb feladatokat kapnak - számítógépes mini-játékokat,
teszteket, gyakorlati feladatokat -, melyekkel az „ökolábnyomukat” csökkenthetik.
Játszva tanulás
A cél, hogy a diákok a játék kedvéért, saját kíváncsiságuk kielégítése érdekében sajátítsák el
az ismereteket, s hogy ennek nyomán környezettudatosan élhessenek, a Föld megóvása
érdekében.
A feladatok témái ezért szorosan kapcsolódnak az idevonatkozó általános iskolai
tananyaghoz, így a játék egyrészt természetismereteket, másrészt környezetvédelmi tudást ad
át, a minden feladathoz tartozó „Súgó” segítségével.
Verseny
Az online verseny a diákok és az iskolák között régiónként zajlik. Az online verseny végén
mind egyéni, mind pedig régiónkénti iskolai győzteseket hirdetnek, akik az értékes
nyereményeken túl ingyenesen vehetnek részt regionális zöld fesztiválokon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Unió Regionális Fejlesztései Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
7. Természetesség- és élőhelyhatározó mindenkinek
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának február 28-i
összejövetelén dr. Bíró Marianna (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, www.obki.hu)
előadását hallhatjuk.
"A MÉTA „Mindenki Természetességmérőjét” az elmúlt években fejlesztettük ki elsősorban
tanulók, gimnazisták, egyetemisták, az őket tanító biológiatanárok és a növényzet iránt
érdeklődő felnőttek számára. A környezeti nevelésben használható egyszerű eszköz segít
abban, hogy a botanikai tudással még nem rendelkező diákok is meg tudják becsülni, milyen
állapotban vannak élőhelyeink (erdőink, rétjeink, mocsaraink), mennyire természetes vagy
zavart, degradált az őket körülvevő természeti vagy kultúrtáj."
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, aki tud jönni, jelezze a barbara(kukac)magosfa.hu e-mail címen.
Időpont: 2011. február 28. hétfő, 17:00.
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, (Vác, Konstantin tér 1-5.) Szent Ambrus terem
Az előadás a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány környezeti nevelési
klubja keretében kerül megrendezésre. A klubban egy-egy témát szeretnénk környezeti
nevelési szempontból körbejárni: hosszabb-rövidebb előadást ötvözve a témák gyakorlati
feldolgozásához nyújtott, illetve ehhez várt ötletekkel.
A program megvalósulását a KVVM Zöld Forrás programja támogatta, melynek jogutódja a
Vidékfejlesztési Minisztérium
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
2600 Vác, Lemez u. 3/a. (új cím)
Tel: (27) 501-530 és 501-532, fax: (27) 501-532 (új számok!)
E-posta: magosfa@magosfa.hu
8. „JELES NAPOK AZ ERDEI ISKOLÁNKBAN” Pályázat
ZÁNKAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CENTRUM OKTATÁSI ÉS ÜDÜLTETÉSI
NONPRFIT KÖZHASZNÚ KFT.
„JELES NAPOK AZ ERDEI ISKOLÁNKBAN” címmel PÁLYÁZATOT HIRDET erdei
iskolát megvalósítani szándékozó osztályok részére.
A pályázat célja: Egyrészt az erdei iskola, mint tanulási forma megvalósításának
kedvezményes támogatása a 2010/2011. tanév környezeti nevelési tantervi követelményeinek
teljesítés érdekében. Másrészt a tavaszi jeles napok közös megünneplésének alkalmából,
összetartozás élményének megadása mindazon pedagógusok és diákok részére, akik kiemelt
fontosságúnak tartják földi környezetünk védelmét.

(Ennek érdekében az azonos időben, azonos jeles napi témát feldolgozó, közel azonos korú,
Zánkán tartózkodó erdei iskolásokat és pedagógusokat szeretettel várunk egy közös
bemutatkozásra, egy közös játékra.)
Pályázat tárgya: 2011. év 12., 18., 19., 20., 21. és 23. hetére eső erdei iskola programok és
jeles napok megvalósítása.
Pályázók köre: A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 20.§ (1) –ben foglaltaknak
megfelelő, alap –és középfokú nevelési, oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.
Támogatás formája: Kedvezményes zánkai erdei iskola szolgáltatás biztosítása.
Pályázati feltételek:
* Pályázaton osztályok indulhatnak (egy iskolából akár több is)
* Az erdei iskola programokat teljes osztálylétszámmal kell megvalósítani
* Érvényesen csak a jelen pályázathoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap
benyújtásával lehet
* Jeles naphoz köthető program bemutatása (Pályázati adatlapon)
* Hiánypótlásra nincs lehetőség
* Pályázni csak 5 nap/4 éjszakás erdei iskola program megvalósítására lehet
Pályázati kedvezmény:
· Osztály valamennyi tagjának 100 % -os programdíj kedvezmény megadása. (Kis fakopáncs
1.400 Ft/fő, nagy fakopáncs 1.600 Ft/fő.)
· Zánkai GYIC NK Kft. további, jeles naphoz köthető, térítésmentes programot biztosít.
* Minden 21. fő részvétele térítésmentes.
(A GYIC NK Kft. egyéb erdei iskola kedvezményei, jelen pályázati kedvezménnyel nem
összevonható!)
Pályázat elbírálása: A pályázatokat a Zánkai GYIC NK Kft. erdei iskolájában dolgozó
szakemberek bírálják el. Az elbírálást követően a Zánkai GYIC NK. Kft. 15 napon belül
értesíti a nyertes pályázókat. (Kivéve a víz világnapja esetén. Az időpont közelsége miatt,
ebben az esetben telefonon értesítjük a nyertes pályázókat.)
Nyertes pályázók listáját a www.zanka.hu/erdei iskola elérhetőségen is közzé tesszük.
Egyéb információk: Pályázatot nyomtatott formában (eredeti példányban), aláírva,
lepecsételve az alábbi postai címre kérjük beküldeni:
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft., 8251 Zánka, Külterület,
Hrsz.: 03/13, Birkás Attila, erdei iskola programvezető, vagy e-mail –ben a birkas@zanka.hu
címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jeles napok az erdei iskolában”
További információ:

Birkás Attila, erdei iskola programvezető
(Tel.: 87/568-500 /2401 mellék, 30/548-2628)
Balázs Sarolta, irodavezető
(Zánkaház, 1119 Bp., Náday F. u. 3., Tel.: 1/204-0123, Fax: 1/204-3079, e-mail:
zankahaz@zanka.hu)
Pályázati adatlap letölthető a www.zanka.hu oldalon.
Beküldési határidő: 2011. március 16. (beérkezés határideje)
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/jeles-napok-erdei
9. Erdei iskola/kutatótábor
Szeretnék hírt adni egy befejezett munkánkról. Szülőfalumban Felsőtelekesen egy több mint
100 éves házat tataroztunk és alakítottuk ki erdei iskola/kutatótábor helyszínéül. Bár nem
vagyunk gazdagok saját erőből tettük ezt, úgy, hogy a fizikai munkák nagy részét a család
férfi tagjai végezték el. Az első csoportunk a mezőkövesdi katolikus Általános Iskola, akkor
4. osztályos tanulói voltak (köztük az unokánk is Gulyás Lili). Nagyon tetszett nekik a
helyszín, a program. A falu lakói is dicsérték őket. Mindenkinek köszöntek. Élmény volt
velük együtt lenni.
10 fős helyszínnek az a különlegessége, hogy ott összeér életemnek a szülőföldi
(Felsőtelekes) és lakó-helyi /Óbuda/ minősége. A 700 lelkes kis faluban a Donna Európa díjas
római parti Rab-Kováts Éva és a felsőtelekesi naiv festő Vaszily Csaba állandó kiállításában a
Kárpát medence lokális-regionális értékei összeérnek :
a./ Erdély-Csíki medence; Aggteleki-Rudabányai hgs; Szlovák karszt; Felsőtelekes élet-és
munka világa; és az ókori gyökerű Óbuda. A tanulók megértik a lokális-regionális és globális
összefüggések jelentőségét.
b./ A programokon túl, magával a több mint 100 éves falusi ház saját (főként a család férfi
tagjai) fizikai és szellemi erővel történő tatarozásával (nem kaptunk semmilyen támogatást) a Hagyo-mányőrző Falusi Pihenő - az értékmentés fontosságát és elvégezhetőségét is
példázza.
c./ A falusi élet és munkavilágának gyüjtése és bemutatása a majdnem ezer éves településen
Felsőtelekesen a természetközeli életmód egyik mintája és a túlélési stratégiák egyik
lehetséges módja.
d/ Rudabánya a középkori bányaváros (www.rudabanya.hu) a környezet változások érdekes
példája. A felhagyott bánya helyén tórendszer alakult ki, a vasércbányászat során megtalálták
a majom és az ember ősét a Rudapithecus hungaricust. A bánya múzeum sztereo
mikroszkópokkal van felszerelve. Feltárul az ásvány ritkaságok mesevilága. A bányász
hagyományok számítógépes programon követhetők.
Az erdei iskola/kutató tábor helyszínén 28 fő ; Falusi Pihenő és Galérián 10 fő helyezhető el.
Weblap címek, ahol további információk elérhetők :

Hagyományőrző
Falusi
Pihenő,
http://sites.google.com/site/felsotelekesitabor/

erdei

iskola/kutató

tábor:

Falusi Pihenő és Galéria : www.anp.hu baloldalt - turisztikai információ, szállás,
Felsőtelekes (Dr. Gulyás Pálné)
A Galéria jelenlegi kiállításai :
Rab-Kováts Éva Donna Európa díjas festő művész : Tájak, emberek Európa szívében a
Kárpát medencében (állandó kiállítás, a festő eredeti képeiből és reprodukcióiból).
Vaszily Csaba grafikus, naiv festő : Felsőtelekesi tájak, emberek, a falusi élet- és munka
világának hagyományai
Rab-Kováts Éva Donna Európa díjas festő művész : Bartók kiállítás reprodukciói a művész
eredeti kézjegyével. Megjegyzés : 2011 év Bartók születésének 130. évfordulója. Bartók
Bélának közismertek a felvidéki, az É-Mo-i gyökerei.
Rab-Kováts Éva Donna Európa díjas festő művész, Dr. Gulyás Pálné tanár : Bartók és a
Természet, emlékdosszié/album (a/5-ös méret),
Rab-Kováts Éva 4 db Bartók portréjával (Bartók a Zeneakadémia fiatal tanára Geyer Stefivel;
Bartók a Mamával és Zigler Mártával; Bartók Dittával; Bartók portré), szubjektív életrajzával;
Nagy László : Bartók és a ragadozók versével.
Varga Zoltán : Reprodukciók a Kárpát medence növényei, állatai aquarellekből. A Galéria
április 15-október 30 között tart nyitva.
Köszönettel és civil brátsággal :
Dr. Gulyás Pálné
10. Napelemes Játékok
A XX. század végén még csak sejteni lehetett, hogy milyen következményekkel járhat az
emberiség önpusztító életvitele, a föld ásványi anyag tartalékainak kizsigerelése és mindez
hogyan befolyásolja életünket.
Napjainkban már kézzelfogható valósággá váltak a különböző szélsőséges időjárási
viszonyok, a rengeteg csapadék és az egymást érő légköri frontok megjelenése, azaz a
klímaváltozás. Mindez bizonyíthatóan a környezetszennyezés eredménye.
Az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk és a jövő generációk nevelése során a
környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartva szem előtt, hozzájárulnak a
környezettudatosabb életvitel kialakításához.
A föld ásványanyag készletének kizsigerelésén túl ismerünk más lehetőségeket is ami
alkalmas az emberiség egyre növekvő energiaszükségleteinek kielégítésére.

Ilyen például a napenergia felhasználhatósága, melyet egyre szélesedő területeken
alkalmaznak ma már eredménnyel.
Hol máshol, ha nem az iskolában - érdemes elkezdeni a tanítását és az életmódba,
gondolkodásba való beépítését ennek a fontos kérdésnek.
A gyermek játékos formában tanulja meg, hogyan is működik a világ, megfigyel, utánoz és az
egyénisége részévé válik az adott cselekvés.
Ehhez az oktató, nevelő, munkához nyújthat segítséget egyedülálló játékcsaládunk, melynek
segítségével - taneszközként használva - a gyermekeknek a saját életkoruknak megfelelő
eszközzel tudjuk megmutatni, hogyan hasznosul a napenergia, hogyan is képes működésbe
hozni a nap energiája egy pici napelemet és ezen keresztül egy játékot!
Cégünk - a Lifetech Hungary Kft. - egy, a magyar piacon egyedülálló kreatív játékcsaládot
hozott forgalomba.
Összefoglalva ez a játékcsalád egy napelemmel működő, oktató és készségfejlesztő,
összeszerelős játék.
A gyermek játék közben érdekes tapasztalatokat szerezhet arról, hogyan is tudja működésbe
hozni a nap energiája a játék egyes modelljeit és ezen keresztül megismeri a tudományos
hátterét a napenergia hasznosulásának.
A játék az 10+ korosztály számára ajánlott, de tapasztalatból szólva a felnőtteknek is kiváló és
érdekes szórakozás!
Az egyes játékok elemekre bontva vannak a csomagban és szerelési útmutató alapján könnyen
összeállítható. Egy játék elemei többféle eszköz összeállítására is alkalmas.
Cégünk kedvezményes beszerzési lehetőséget biztosít az intézmények számára.
A játékkal kapcsolatos további információ és megrendelés:
Kónya Edina
Lifetech Hungary Kft.
70/370-00-49
edina.konya@hotmail.com
A termékek iránymutató árai a linkekre kattintva érhetőek el.
Az Ökoiskoláknak szánt kedvezményes árakért kérem, keressék Kónya Edinát.
KAMÉLEON 6 az 1-ben napelemes gyermek játék
http://www.ababa.hu/kameleon_napelemes_jatek.html
ROBOT 3 az 1-ben napelemes játék
http://www.ababa.hu/robot_3-in-1_napelemes_jatek.html
PEGAZUS 3 az 1-ben napelemes játék:
http://www.ababa.hu/pegazus_3-in-1_napelemes_jatek.html
11. Ébred az erdő címmel Madarak–fák témadélután a SZONEK Bicsérdi Tagiskolában

A program alsó tagozatos osztályok
tevékenységformákat a témában.

számára

szerveződik,

és

kínál

változatos

A délután programja:
12 .00 -13.00 Az intézmény bemutatása/bejárása
Vér Józsefné Igazgató
Öko múlt és jelen /prezentáció
Balogh Péterné
A program koordinátora:
Szili Attiláné
13.00 – 15.00 A foglalkozások megtekintése.
15.00 – 16. 00 Tapasztalatcsere, a látottak megbeszélése.
Időpont: 2011. március 1.
Helyszín: SZONEK Bicsérdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye
Cím: Bicsérd, Rózsa Ferenc utca 16/b.
Tel: 06/73/472-268
Várjuk az érdeklődő kollégákat!
12. Pályázati kiírás Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására
Vissza nem térítendő támogatás igényelhető: Természetes élőhelyek, védett természeti
értékek bemutatását célzó tanösvények felújítására, kiépítésére és fenntartására Magyarország
egész területén.
Jelentkezési határidő: 2011. april 12
A Zöld Iránytű Alapítvány pályázatot hirdet Tanösvények építésére, felújítására és
fenntartására
Keretösszeg: 5 millió forint (bruttó)
Tanösvényenként max. 750 000 forint (bruttó) igényelhető
Pályázhatnak mindazok a magyarországi jogi és magánszemélyek, akik eddigi és jövőbeni
tevékenységükkel a fenti célokat szolgálják, és azt pályázati anyagukkal megfelelően
dokumentálni tudják.
A pályázat beérkezési határideje (a postabélyegző kelte): 2011. április 12. A pályázat
leadásának (beérkezésének) címe: Zöld Iránytű Alapítvány 1146 Budapest, Hungária krt. 179187
A pályázati ADATLAP beszerezhető és BŐVEBB INFORMÁCIÓ kérhető:
www.zoldiranytu.hu
és

Baka Éva 06-20-9341-823
http://nonprofit.hu/?q=content/palyazat_tanosvenyek_epitesere

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.

