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1. Akkreditált pedagógus továbbképzést indít a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!
Örömmel értesítjük az érdeklődő pedagógusokat, hogy 2011. április 28-29-30-án és május 1314-én 30 órás továbbképzést indítunk. A képzés főként terepi alkalmakból áll, előképzettséget
nem igényel és bármely szakos pedagógusokat várunk, akik elhivatottak a környezeti nevelés
terén. Olyan módszertani fogásokat tanítunk meg, amelyek hozzásegítenek egy környezeti
nevelési program összeállításához és annak élményszerű megtartásához. Részvételi díj:
39.600Ft. Ez tartalmazza a kiadványokat, belépőket, az ebédeket és a helyszínekre történő
szállítást, de nem tartalmazza a többi étkezést és a szállás költségeket, valamint a Budapesten
belüli BKV költségeket.
A program címe: „A környezeti nevelés megvalósítása terepi körülmények között a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság lehetőségeit felhasználva”
Jelentkezés, információ: www.dinpi.hu oldalról jelentkezési lap letölthető.
A programok reggel 9 órakor kezdődnek, Budapestről indulás reggel 8 órakor. Érkezés: 1718órakor
Rövid tartalmi ízelítő:
Április 28. csütörtök: Helyszínek: Budapest, Szemlő-hegyi-, Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi
barlangok.
1. Elméleti ismeretek (előadások)
1.1 Környezeti nevelési program az iskolákban
1.2 Környezeti nevelési program gyakorlati megvalósítása
1.3 A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által nyújtott lehetőségek a környezeti nevelési
program gyakorlati megvalósításához
1.4. Természetvédelmi alapismeretek
EBÉD
2. A mészkő geológiai jellemzői
2.1 Felszíni és felszín alatti karsztformakincs
Barlangi kirándulás: (felszerelést biztosítunk)
Április 29 péntek (indulás Bp.-ről)

Helyszínek: Ócsai Tájvédelmi Körzet, Tájház, Turján Ház, Árpád-kori Református templom
Délelőtt kirándulás az ócsai égeres láperdőben:
A vizes élőhelyek ökológiája, a szukcesszió, defláció és az erózió fogalma, lápok kialakulása,
tőzeg képződés. A tőzeglápi növényzet jellegzetességei, ritkaságok. Természetvédelmi
kezelés, kaszálás, legeltetés. Az Ócsai TK állatvilága, a gazda-és a tápnövények szerepe a
fajok fenntartásában. Klímaváltozás.
Ebéd étteremben.
Délután: Táj és ember – Ócsa kultúrtörténete (Az Ócsai Tájház, a Turjánház és az erőd
templom megtekintése szakvezetéssel)
az élvezetes tárlatvezetés fortélyai különböző helyszíneken
a hagyományos gazdálkodási módok szerepe a természeti környezet megóvásában
régi mesterségek szerepe a környezeti nevelésben
Április 30. szombat:
Helyszínek: Budai Sas-hegy TT, Kutya-hegy (Terepi programok)
Délelőtt rövid előadást követően kirándulás a Sas-hegyen, ebéd után indulás a Kutya-hegyre.
Hegyvidéki ökoszisztémák:
Sas-hegy: a dolomit kopárok kialakulása, a dolomitok
élővilágának sokszínűsége. A Sas-hegy védett állatvilága. A Kutya-hegy erdőtársulásai.
Május 13. péntek: (indulás Bp-ről)
Helyszín: Szénások Európa Diplomás Terület (Terepi program a Jági tanösvényen)
3.1 Geológia: mészkő, dolomit, homokkő kőzetek összehasonlítása
3.2 A terület növénytársulásai, növényvilága
3.2.1 Akác, fenyő és őshonos lomhullató erdő
3.2.2 Fahatározás
3.2.3 Cserjék
(Közben ebéd)
3.3 A terület állatvilága
3.3.1 A vízben élő gerinctelen állatok
3.3.2. A terület madárvilága
3.3.3. Az avarban és a talajban élő állatok és szerepük az erdő életében
3.4 Természetvédelmi munkák
Utazás a Börzsönybe: szállás a Királyréti Erdei Iskolában
Május 14. szombat:
Helyszín: Királyréti Erdei Iskola
6. Joseph Cornell módszere a természet megismerésére
6.1. az érdeklődés, lelkesedés felkeltése
6.2. a figyelem összpontosítása
6.3. közvetlen tapasztalatszerzés, elmélyülés
6.4. az élmények megosztása másokkal
6. Összefoglalás
7. Ellenőrzés, minőség-ellenőrzés
További információ:
esztergom@dinpig.hu
Várjuk jelentkezését!

Dr.

Jankainé

Németh

Szilvia

:

06-30/663-4614,

vagy

2. Környezettudatos ötletek a Srí Prahláda Általános Iskolától
A somogyvámosi Krisna-völgy 250 hektáros területén Magyarország egyik
legdinamikusabban fejődő biofarmja található, amit minden évben 20-25.000 látogató tekint
meg. Csak a biokertészet, a tehenészet, a méhészet, az arborétum és a nádgyökérzónás
szennyvíztisztító megtekintése kitölthet egy teljes napot, nem is beszélve a Krisna-templomról
és a sok más csodás látnivalóról.
Sokan sokféle kérdéssel fordulnak hozzánk azzal kapcsolatban, hogyan válhatnának
környezettudatosabbá, vagy tehetnék azzá közvetlen környezetüket, iskolájukat,
munkahelyüket, lakásukat.
Az itteni Srí Prahláda Általános Iskola (ökoiskola) környezettudatos ötletekkel szeretne
mindenkinek segíteni a honlapunkon (http://oktatas.krisnavolgy.hu/) keresztül a ZÖLD
ÖTLETEK elnevezésű sorozatunkkal.
Ezek a cikkek a városi környezetben élőknek is alkalmazható környezettudatos tanácsokkal,
szemléletformáló ötletekkel próbálnak segítséget nyújtani ahhoz, hogy megváltoztassuk a
környezetünk és magunk jelenét és jövőjét.
Ezeket az ötleteket mi is alkalmazzuk vagy az iskolánkban, vagy pedig a Krisna-völgyben
folyó egyéb tevékenységi területeken.
Az eddig elkészült bejegyzések az alábbiak:
2X gondold meg!
http://oktatas.krisnavolgy.hu/zold-otletek-2x-gondold-meg#more-2295
Legyél szelektív!
http://oktatas.krisnavolgy.hu/zold-otletek-legyel-szelektiv#more-2320
Ültess egy fát!
http://oktatas.krisnavolgy.hu/zold-otletek-ultess-egy-fat#more-2328
Legyél áramvonalasabb!
http://oktatas.krisnavolgy.hu/zold-otletek-legyel-aramvonalasabb#more-2424
A Címkék közül a ZÖLD ÖTLETEK feliratra kattintva a fenti cikkek közvetlenül elérhetőek.
A soron következő témák közül minden héten egy újabbat fogunk megjelentetni.
Ha vannak konkrét témák, amikről kifejezetten szeretnének hallani, azt megírhatják a cikkek
után lévő "Hozzászólok" részen keresztül.
Szeretettel várjuk Önöket látogatóként először a honlapunkon, azután pedig
Krisna-völgyben:)
Németh Péter
http://oktatas.krisnavolgy.hu/

3. Ékszer-papírból
Minden ügyes kezű budapesti általános- és középiskolásnak !
Csomagolópapír, újságpapír, szalvéta ?
Készíts ezekből ékszert!
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/ekszer-papirbol
Lehet kitűző, nyaklánc, karkötő, … míves, szép kidolgozású!
Itt, most megmutathatod, hogy milyen kreatív vagy !
Legyél a legjobbak között !
Tervezz, mint egy divatdiktátor és valósítsd meg ötleteidet !
2011. június 4-én az Ökoiskolák díjátadó ünnepségén bemutatásra kerülnek a kreatív, szépen
kivitelezett munkák
Az első 20 ajándék: festhető fadoboz, benne kézműves kellékek, gyöngy, nemez, drót, …
A munkák leadási határideje:
2011. május 15.
Leadás helye, személyesen vagy postázva:
I.kerület, Lisznyai Általános Iskola, 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
A csomagra írd rá: ékszer-papírból
forródrót:
kun inez , 06-30-487-69-52
/10x4 cm-es rajzlapon kézírással a pályázó nyilvános adatai, a munkák nem kerülnek
visszaadásra /
4. Legyen a Szén-dioxid Nyomozók projekt csoport tagja!
Ezzel a címmel korábban már hírt adtunk a tíz országot összefogó nemzetközi Carbon
Detectives, azaz Szén-dioxid Nyomozók projektről, aminek gazdája Magyarországon a
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület.
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a projekt sikeresen halad! Országszerte 9 ingyenes
tanártovábbképzést tartottunk és közel 250 iskola regisztrált már a honlapon. Most az iskolák
akcióik megvalósításán dolgoznak. Szeretnénk elérni, hogy 2012. május 15-ig még legalább
100 iskola vegyen részt a programban. Annál is inkább érdemes hozzánk csatlakozni, mert a
verseny díjazásához sikerült támogatókat találnunk.
A pedagógusok számára két újabb képzési időpontot ajánlunk:
2011. március 25. 10-től 14 óráig
2011. április 8. 14-től 19 óráig

Mindkét képzés helyszíne: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest
Jelentkezés módja e-mailben a co2ol.mkne@gmail.com címen, vagy az alábbi telefonszámon:
06-1-321-4796.
További információk: www.carbondetectives.hu, www.mkne.hu
5. Vetített Képes Könyvbemutató: A Naszály természetrajza
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának március 28-i
összejövetelén Pintér Balázs és Tímár Gábor, a kötet szerkesztőinek előadását hallhatjuk.
Mit mondhatunk ma a Naszályról? Hogyan változott a múltban, mi lehet a sorsa a jövőben?
Mi a szerepe az effajta tudományos műveknek? Miféle tudomány egy-egy értékes terület
állapotának rögzítése?
A váci Naszály természetrajzának és élővilágának monográfiája 4 éven át készült, összesen 24
szerző munkájával, végül idén januárban jelent meg több, mint 800 oldalon. Egy híján húsz
szempontból jellemzi a többé-kevésbé önálló természetrajzi egységnek nevezhető hegyet ilyen monográfia hazánkban ritkaság. A hegy közismerten igen értékes, országosan mégsem
védett.
A könyv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmányköteteinek Rosalia sorozatában
jelent meg 5. kötetként.
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, aki tud jönni, lehetőleg jelezze a barbara(kukac)magosfa.hu e-mail címen.
Időpont: 2011. március 28. hétfő, 17:00.
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, (Vác, Konstantin tér 1-5.) Szent Ambrus terem
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
2600 Vác, Lemez u. 3/a.
Tel: (27) 501-530 és 501-532, fax: (27) 501-532
E-posta: magosfa@magosfa.hu
6. Műhely: A Börzsöny madárvilága
Királyréten (Börzsöny), a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Oktatóközpontjában tartjuk
továbbképző műhelyünket, amit a Szalamandra Egyesülettel közösen szervezünk.
Tarján Ambrus madarász kalauzol minket a madarak különleges világába.
„Hányan vannak? Telelnek, vendégeskednek, vagy elvonulnak? Hol és hogyan élnek?
Hogyan figyelhetjük meg őket? Hogyan határozhatjuk meg őket? Miből következtethetünk
jelenlétükre? Milyen a hangjuk? Mi a szerepük a természetben? Mit tehetünk a védelmükben?
Milyen műfészkek és odúk vannak? Mit kell tudni téli etetésükről? Többek között ezekre a
kérdésekre kaphatnak választ a résztvevők az előadásokon és a Börzsöny erdeiben.”

Időpont: 2010. április 30-május 1. (szombat 9.00-től vasárnap 16.00-ig)
A részvétel ingyenes, a szállás és étkezés költségeit a résztvevők fizetik.
Jelentkezni legkésőbb 2011. április 3-ig lehet.
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
2600 Vác, Lemez u. 3/a.
Tel: (27) 501-530 és 501-532, fax: (27) 501-532
E-posta: magosfa@magosfa.hu
7. Meghívó a Globális Generáció projekt műhelymunkáira
Ha egy béka forró vízbe esik, nyomban kiugrik, de ha hideg vízben felforralják, megfő, mert
nem veszi észre a fokozatos változást. A félévszázadnyi tapasztalattal rendelkezőknek
nagyobb esélyük van észlelni az észrevétlenül lopakodó fenyegető megatrendeket, mert a
képzés hatására fel tudják fedezni a gyerekkoruk óta történt fokozatos, de évtizedek alatt már
óriási változásokat.
A BOCS Alapítvány képzést és tapasztalatcsere lehetőséget kínál tapasztalt (ötvenes-hatvanas
éveikben járó) érdeklődőknek, akik szeretnék jobban megérteni, milyen hatással vannak
mindennapi életünkre a globális problémák.
A 2010-2012-ben zajló projektben német, osztrák, dél-afrikai és magyar civil szervezetek
nyújtanak „50 felettiek”nek képzést és tapasztalatcsere lehetőséget. Ezen felül multiplikátorképzést vezetők, döntéshozók, médiában dolgozók, másokat tanítók, véleményformálók
számára.
A projekt célja, hogy e tapasztalt emberek új kapcsolatokat alakítsanak ki, a társadalom és a
környezet jelenkori problémáit megismerve hatékonyabban tudjanak válaszolni a globalizáció
kihívásaira, és felismerjék, mit tehetnek ők maguk a saját lakóhelyükön és közösségeikben.
A programok során összegyűjtött információkból és fotókból utazó kiállítás, valamint
(nyomtatott és internetes) kiadvány készül magyar, angol és német nyelven.
A projekt keretében évente 6 előadás, 4 műhelymunka (és egy ötödik Németországban) és két
multiplikátor-képzés zajlik. A jelentkezők közül kiválasztottaknak a részvétel ingyenes, sőt
étkezést, szállást és útiköltséget biztosítunk.
Következő műhelymunkáink időpontjai: 2011. március 25-27. (helyszín Székesfehérvár)
2011. április 01-03. (helyszín Bátonyterenye)
További infó: http://bocs.eu ill. http://global-generation.org/ug

Kapcsolattartó:
Szőke Zsófia
BOCS Alapítvány
+36-30/247-3648
zssz.bocs@gmail.com
8. Vigyél Át, Révészem könyvbemutató
Kedves Kollégák,
Mindenkit szeretettel várunk március 22-én 17 órára a Petőfi Irodalmi Múzeumba (Budapest,
V. Károly M. u. 16.) a VÍZ NAPJA alkalmából vízről szóló antológiánk, a VIGYÉL ÁT,
RÉVÉSZEM könyvbemutatójára
Köszöntőt mond Réthelyi Miklós miniszter
A kötetet ajánlja Géher István
Közreműködik Györgyi Anna és Hegedűs D.
Mozdulatművészeti Társulat tagjai és a könyv alkotói

Géza

színművészek,

a

Magyar

A könyvről bővebb információt a http://liget.org/microsite/antologia/ on talál.
A Szitakötő programban résztvevő pedagógusok és intézmények kedvezményesen, 3000 Ftért rendelhetik meg a könyvet.
ÚJ ISKOLÁK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Március 25-ig várjuk a Szitakötő program iránt érdeklődő, a kötelezettségeket vállaló, a
programban még nem résztvevő iskolák jelentkezését.
A lehetőség erősen korlátozott, a jelentkezési sorrend szerint fogadjuk az iskolákat.
Kérjük, értesítsék más intézményekben dolgozó kollégáikat!
Köszönettel,

Horgas Judit
programvezető
info@szitakoto.com

9. Föld, Víz, Levegő Természetismereti És Környezetvédelmi Vetélkedő
A Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Ének-Zenei Általános Iskola
tagintézménye meghirdeti a II. Föld, víz, levegő megyei és regionális természetismereti és
környezetvédelmi versenyt 5-6.osztályos tanulóknak.
A versenyre jelentkezhetnek:
Csongrád megye általános iskolái
Dél-Alföld ökoiskolái
Egy iskolából egy négyfős csapatok jelentkezését várjuk: két ötödikes és két hatodikos
alkothat egy csapatot
A verseny célja:
Természetismereti és környezetvédelmi ismeretek alkalmazása és bővítése; környezettudatos
magatartás fejlesztése.
A verseny időpontja: 2011. április 20. 8:15-től
A verseny helyszíne: Ének-Zenei Általános Iskola Csongrád Szentháromság tér 14.
Nevezési határidő: 2011. március 18.
Részletek: http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/fold-viz-110317
10. Debrecenben a Tükörben a világ c. kiállítás
www.tukorbenavilag.hu
2011. április 7- május 6. között a debreceni Kölcsey Ferenc Művelődési Központban
/Hunyadi u. 1-3./ mutatkozik be a Tükörben a világ c. kiállítás (www.tukorbenavilag.hu).
A kiállítás célja a fenntartható fejlődés ösvényének felkutatása; annak a bemutatása, hogy az
emberiség jelen szükségleteinek kielégítése hogyan lehetséges a környezet és a természeti
erőforrások megőrzésével együtt. A 10 témakörnek kialakított szobákban megjelenített példák
megmutatják, hogy a boldogságot sokféle módon keressük, de minden egyes lépésünk kihat a
természetre és embertársaink életére is! A látogatók számos alternatívával találkoznak a tárlat
során, melyekből a kiállítás végére érve kedvükre választhatnak, mire fognak odafigyelni a
későbbiekben: hulladékcsökkentés, tudatos vásárlás, környezetbarát közlekedés, mérsékeltebb
húsfogyasztás!?
Információ:
www.tukorbenavilag.hu
http://www.tukorbenavilag.hu/upload/4000189/TAV%20-%20Sajto_hatteranyag.doc

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.

