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1. Ökoiskola együttműködések felmérése
Az ökoiskolák együttműködéseinek felméréséhez kérjük segítségüket. A nemrég kezdődő
kutatás-sorozat első lépéseként az ökoiskolai munka területén működő együttműködések
alapvető vonásait térképezzük fel. Kérünk minden ökoiskola kapcsolattartót, hogy töltse ki az
elmúlt napokban KÜLÖN LEVÉLBEN elküldött link segítségével elérhető kérdőívet. A
kitöltés nagyjából 5-10 percet vesz igénybe.
2. EnergiaKaland továbbképzés
Ezúton tisztelettel értesítem, hogy Intézetünk az E.ON Hungária Zrt-vel való együttműködés
keretében ismét megszervezi az EnergiaKaland című oktató programcsomag tanítására történő
felkészítő pedagógus továbbképzést.
A kétszer négy órás, gyakorlatias továbbképzés oktatói az EnergiaKaland program hazai
szakértői és az E.ON Hungária Zrt munkatársai. Az EnergiaKaland a hazai környezeti és
természettudományos nevelés modernizációja jegyében valósítja meg célját: felkelti a 6-18
éves korosztály érdeklődését az energia témaköre iránt, tudományosan megalapozott és
alkalmazható tudást nyújt az energia termeléséről, fogyasztásáról és az energiatudatosságról,
mindezt a fenntarthatóság és a környezeti tudatosság jegyében. A harmadik tanéve bevezetett
EnergiaKaland program készségfejlesztő, erősíti a digitális-, az anyanyelvi-, a
problémamegoldó-, a környezeti-, a szociális-, a gyakorlati, technikai- és a
természettudományi kompetenciákat, alkalmas a tehetséggondozás és készségfejlesztő
felzárkóztatás pedagógiai feladataihoz is. Az EnergiaKaland programot ma már több száz
iskolában tanítják és alkalmazzák, az értékelések és visszajelzések alapján sikeresen. Az
E.ON Hungária Zrt által finanszírozott, az EnergiaKalandhoz kapcsolódó, országos diák- és
pedagóguspályázatok évről évre eredményesek, a megrendezésre került EnergiaTáborok
népszerűek.
A tanfolyamon a résztvevők megismerik és feldolgozzák az EnergiaKaland oktatóportál
valamennyi fejezetét, a szakértőkkel megbeszélhetik a felvetett szakmai kérdéseiket,
megismerik a program helyi tantervbe történő beillesztési lehetőségét, az internetes és az offline, vagy a nyomtatott taneszközökkel történő tanulásszervezési és értékelési módszereket.
Az energiatudatosságra, fenntarthatóságra nevelő program tanítását és a tanfolyamot
tanítóknak, felső tagozatos szaktanároknak, osztályfőnököknek és középiskolák
pedagógusainak is javasoljuk.

A tanfolyamon (aktívan és hiányzás nélkül) résztvevők részvételi igazolást kapnak arról, hogy
az Energiakaland című 8 órás pedagógus továbbképzésen részt vettek, díjtalanul megkapják a
programcsomagot és a jogosultságot annak használatához tantárgyi tanórákon, szakkörökben,
erdei iskolában és pedagógiai projektek keretében.
A tanfolyami résztvevők számára javasolt és egyben elvárt az előzetes felkészülés,
tájékozódás a http://www.energiakaland.hu portálon elérhető programcsomag részleteiről.
A továbbképzésen való részvétel ingyenes. A regisztrálás a jelentkezések sorrendjében
történik.
Időpontok:
2011. május 3-4. 14.30-tól 17.00 óráig
Helyszín:
Újbudai Pedagógiai Intézet, 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz.
Továbbképzést vezetik:
Venczel Éva, Dr Havas Péter és Varga Attila szakértők
Jelentkezés: Ruszthi Erikánál és Oprics Évánál – 381-0664
Budapest, 2011. március 31.
Üdvözlettel:
Gyurcsó Gyuláné
igazgató
3. A U4energy program felhívása tanárok számára
Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások részarányának növelése az
EU egyik fő célkitűzése a klímaváltozás elleni harcban, Európa versenyképességének
növelése és az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése érdekében.
A U4energy verseny egyszerre egyedülálló tanítási lehetőség pedagógusok számára és egy
érdekes tevékenységi lehetőség azoknak a tanulóknak akik pénzt és energiát szeretnének
megtakarítani környezettük védelmével.
Az U4engery verseny olyan általános és középiskolák jó gyakorlatait díjazza és terjeszti
Európa szerte.
A jelentkezés határideje ebben a tanévben 2011. május 16.
A május 16-áig tartó visszaszámlálás részeként a U4energy új, az energiatudatosságra
neveléshez és a U4energy versenyhez kell kapcsoló jó gyakorlatokat szeretne közkinccsé
tenni a résztvevő országokból.
Ismer olyan jó gyakorlatot melyet Ön szerint érdemes lenne EU szerte valamint Norvégiában
Horvátországban és Lichtensteinben terjeszteni?
Ebben az esetben lépjen kapcsolatba velünk és javasoljon jó gyakorlatot maximum 150 szó
terjedelemben angol nyelven. Használjon bármely már létező honlapot vagy egyéb
segédanyagot, hogy illusztrálja beadványát.
A jó gyakorlat bemutatását a
sofia.aslanidou@eun.org címen várjuk.

Ne feledje, hogy a jó gyakorlatával a U4energy verseny B kategóriájában is jogosult nevezni!
Látogassa meg a U4energy honlapot további információért.
Amennyiben jó gyakorlatát befogadjuk további szerkesztési útmutatóval jelentkezünk, amely
segítségével elkészítheti végső cikkét magyarul és angolul. A kész cikkek a
http://www.u4energy.eu/web/guest/news címen fognak megjelenni.
A U4energy programmal kapcsolatos kérdéseiket Varga Attila a program magyarországi
tanári tanácsadója várja a varga.attila@ofi.hu címen.
4. A Srí Prahláda Általános iskola ajánlatai
ÖKO-KIRÁNDULÁSOK
Újra itt van a kirándulások ideje, s ezért iskolai tanár- illetve diákcsoportok részére a Srí
Prahláda Általános Iskola szeretne egy újabb lehetőséggel szolgálni.
http://oktatas.krisnavolgy.hu/iskolai-oko-kirandulasok#more-2479
SZELÍD ENERGIA TECHNIKAI TANÖSVÉNY
A Srí Prahláda Általános Iskola hazánk egyik kiemelkedő okö-iskolája, ahol a TELJES
energiaellátást MEGÚJULÓ forrásokkal valósítjuk meg. A kirándulás során bemutatjuk a
Szelíd Energia Technikai Tanösvényünket, melynek egyes állomásain megtudhatják, hogyan
lehet egy egész iskolát ezen ökologikus szemlélet alapján működtetni.
Emellett bepillantást nyújtunk az iskola egyéb környezettudatos tevékenységeibe (biokert,
kézművesség, konferenciák, pályázatok, stb.) is.
Ezt a programot csak előzetes bejelentkezés esetén tudjuk biztosítani
Gyerekjegy: 950 Ft (6-14 éves korig)
Felnőttjegy: 1400 Ft
Kedvezmény: a 15 főnél nagyobb létszámú csoport vezetőjének és a sofőrnek ingyenes
belépést biztosítunk!
Email: sri.prahlada.gurukula@pamho.net
Tel.sz.: 30/206-73-42
ÖKOLÓGIAI LÁTNIVALÓINK
A kb. 2-3 órás körséta alkalmával bemutatjuk biofarmunk ökológiai látnivalóit, többek között
- a 7.000 m2-es nádgyökérzónás szennyvíztisztítót,
- a 11 hektáros arborétumunk számos botanikai különlegességét,
- ökoiskolánkat és tevékenységeit,
- a tehenészetünket, valamint
- a biokertészetet és gyümölcsöst.
Ezt a programot csak előzetes bejelentkezés esetén tudjuk biztosítani
Gyerekjegy: 950 Ft (6-14 éves korig)
Felnőttjegy: 1400 Ft

Kedvezmény: a 15 főnél nagyobb létszámú csoport vezetőjének és a sofőrnek ingyenes
belépést biztosítunk!
Email: sri.prahlada.gurukula@pamho.net
Tel.sz.: 30/206-73-42
Amennyiben egyéb látnivalóinkat (pl. védikus templom), vagy más szolgáltatásainkat
(templomi vendégvezetés, étterem) is szeretné a csoportjuk igénybe venni, kérjük azt is
jelezzék előzetesen felénk!
Köszönjük.
Németh Péter
http://oktatas.krisnavolgy.hu
5. Tábori kedvezmény március 22. és április 22. között
Azon leendő táborozók, akik a két környezetvédelmi jeles nap közötti időszakban
jelentkeznek táborainkba, a részvételi díjból 1.000 Ft kedvezményben részesülnek.
Ehhez nem kell mást tenni, csak a „Víz Világnapjától a Föld Napjáig” jelentkezési lapot kell
kitölteni és a szokezs@e-misszio.hu e-mail címre kell elküldeni.
A táborokról és a programjainkról bővebb információ olvasható a mellékelt oldalon: http://emisszio.hu/index.php/koernyezeti-neveles
Jelentkezéseteket szeretettel várjuk!
Kellemes tavasz napokat kívánunk!
Üdvözlettel: az E-misszió Egyesület Környezeti Nevelői!
6. Regionális Globális Nevelés Kerekasztal
Tisztelt Kollégák,
Szeretettel meghívjuk a 2011. Április 28.-án csütörtökön a budapesti Gödör Klubban
(Erzsébet Tér) tartandó Regionális Globális Nevelés Kerekasztal fórumra.
A program célja elősegíteni pedagógusok, oktatók, fiatalokkal dolgozók, civil kulturális és
oktatási területeken dolgozók, egyetemi oktatók és hallgatók eszmecseréjét, jó gyakorlatok
cseréjét a globális felelősségvállalásra nevelés területeiről:
Az emberi méltóság tiszteletére és szolidaritásra nevelés
Demokráciára nevelés
Aktív állampolgárságra nevelés
Emberi jogok ismeretére, tudatosítására és betartására nevelés
Más kultúrák tiszteletére nevelés
Környezeti fenntarthatóságra nevelés
Nevelés a fejlődésért és fejlesztési képzés

Cél továbbá az, hogy lehetőséget adjunk iskoláknak, pedagógusoknak, oktatóknak globális
nevelés programjaik széles körű megismertetésére, tapasztalatcserére, együttműködések
kialakítására, valamint jó gyakorlataik bemutatására a programot kísérő projekt-bemutató
kiállításon. A programon való részvétel és kiállítás ingyenes, útiköltség terítésre is van mód,
kérjük, ezt a jelentkezéssel együtt jelezze.
Üdvözlettel,
Berecz Ági
Artemisszió Alapítvány
agi.berecz@artemisszio.hu
Tel: 06 30 943 55 37
A program a HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség által koordinált
„Non-State Actors and Local Authorities in Development-Hungarian EU Presidency
Project”projekt része. A projekt támogatója az Európai Unió. Partnerek: HAND Szövetség,
HAND Globális, Nevelés Munkacsoport, Anthropolisz Egyesület, Demnet, Központ Ifjúsági
Egyesület, Debreceni Művelődési Központ
7. Környezetkultúra és néphagyomány
A Magosfa Alapítvány Vackor-Váckör környezeti nevelési klubjának április 18-i
összejövetelén Kristóf Andrea (kézműves) tojásfestéssel egybekötött előadását hallhatjuk.
"Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják
arcukat, hadd lássák az emberek, hogy ők böjtölnek." vagyis hogyan él a hagyomány a
gyakorlatban?
Manapság egyaránt divat a néphagyományok felelevenítése, csakúgy, mint "zöldnek lenni".
De lehet-e ezt jól csinálni? A cél, hogy mindkettő természetesen, minden feltűnés nélkül
simuljon be az emberek mindennapjaiba, életébe, hiszen naptárunk ünnepei életünknek
ugyanolyan szerves részét képezik, mint a környezetünkkel való együttélés, éljünk akár
városban, akár falun."
A klub nyilvános (a részvétel ingyenes), minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, aki tud jönni, lehetőleg jelezze a barbara(kukac)magosfa.hu e-mail címen.
A tojásfestéshez főtt tojást mindenki hozzon magával!
Időpont: 2011. április 18. 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.
Tel: (27) 501-530 (27) 501- és 501-532, fax: (27) 501-532

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.

