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1. Felhívás iskoláknak/pedagógusoknak nemzetközi programban való részvételre
3 újabb időpont és helyszín!
Kaposvár febr. 28.
Baja márc. 3.
Telki márc. 8.
"Szegénységből a virágzásba" (From Poverty to Prosperity, P2P): egyfejlesztési 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: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Toponári Tagiskola
időpont: 2011. február 28. 14:00-16:00
helyszín: Magiszter Alapítványi Középiskola és Szakiskola Bajai Telephelye, Baja Bácskai
tér 1.
időpont: 2011. március 3. csütörtök 14:00-16:00
helyszín: Telki Általános Iskola, Telki Muskátli u. 2.
időpont: 2011. március 8. kedd 14:00 - 16:00
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
Üdvözlettel:
Kovács Balázs
BOCS Alapítvány
projekt assisztens
email: kb.bocs@gmail.com
tel: +36 30 473-4257
2. Éghajlító óvodások, földindító iskolások
Új szemléletű oktatási segédanyagokat jelentetett meg az ENERGIAKLUB, melyek az
éghajlatváltozás és az energiafelhasználás egyre aktuálisabb témáját járják körül. Az óvodás
valamint általános és középiskolás korosztály igényeihez igazított füzetek felépítésüknél és
gazdag tartalmuknál fogva jelentősen megkönnyíthetik a pedagógusok munkáját.
Részletek: http://energiaklub.hu/hir/eghajlito-ovodasok-foldindito-iskolasok
3. A Humusz Szövetség új időpontban szervezi meg népszerű pedagógus továbbképzését
Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők!
Idén, ötödik alkalommal hirdetjük meg, új időpontban az „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 25-26. április 8-9. és április 30.
Jelentkezési határidő: 2011. március 16.
További részleteket és jelentkezési lapot honlapunkon: http://www.humusz.hu/hirek/humuszhirek/uj-idopontban-akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes/6639 találnak.
Üdvözlettel:

A Humusz csapata
4. Vándorkiállítás a „környezetbarát háztartás”-ról
Közép-kelet-európai Zöld Kapuk program pályázat keretében vándorkiállítás nyílik 2011.
március 7-én 14 órakor.
Helyszín: Szeged-Szőreg Kossuth Lajos Iskola Szerb utca 15.
A hat tablós kiállítási anyag bemutatja a „környezetbarát háztartás”-t.
A gondolkodásra késztető kiállítási anyag témáihoz az iskola Öko-Manók csapata ráirányítja a
figyelmet az élő környezet és a modern ember életstílusa közötti súlyos konfliktusra, a
Földünkre leselkedő veszélyekre és a környezettudatos életmód fontosságára.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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.

