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1. Címváltozás
Elköltözött a Magyarországi Ökoiskolák Hálózata!
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet költözése miatt a hálózat koordinátorai is új levelezési
címen érhetőek el!
Az új cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Az elektronikus elérhetőségek nem változtak!
2. A „Nagy energiavadászat” avagy tesztelhető klímajáték
„Moné igazán színes egyéniség – ő ugyanis egy kaméleon. Egyben az egyik főszereplője az
ENERGIAKLUB új online játékának is. Ha a játékosok jól veszik az energiával kapcsolatos
akadályokat, sok-sok pontot gyűjthetnek, így a Föld sok milliárd kétlábú és négylábú lakója
mellett Moné is élni és virulni fog.”
A „Kaméleon kalamajka” alcímet viselő játék egyelőre teszt változatban fut, azaz bárki
hozzájárulhat visszajelzéseivel a fejlesztéséhez. Aki csak egy egyszerű vadászatra akar
indulni az energia nyomában, az is izgalmas és tanulságos perceket tölthet el a két főhős
valamelyikének bőrébe bújva. Az „Éghajlítás földindulás” című kiadványunkhoz kapcsolódó
játék ugyanis az éghajlatváltozás jelenségét és okát, az energiaelhasználás és az
éghajlatváltozás közötti kapcsolatot, a megújuló energiaforrások felhasználhatóságát mutatja
be.
Ajánlott korosztály: 6- 12 éves korig.
http://energiaklub.hu/hir/a-%E2%80%9Enagy-energia-vadaszat%E2%80%9D-avagytesztelheto-klimajatek
3. Ökoiskola-vezetőképzés Székesfehérváron – beszámoló

A székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskolában április 8-án lezajlott az idei első
ökoiskola-vezetőképzés. A továbbképzésen elhangzott előadásokat és a továbbképzés egyéb
anyagait a http://www.munkacsyszfv.hu/hirek.html címen megtekinthetik.
4. A Jane Goodall Intézet felhívása
Tisztelt Pedagógus!
A 2009-es Gorilla éve mobiltelefon újrahasznosító projekt sikere után 2011-ben a Jane
Goodall Intézet és az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. ismét arra buzdít, hogy
hasznosítsuk újra telefonjainkat és segítsük így az emberszabásúak kihalása ellen folytatott
küzdelmet a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
A mobiltelefonokban található fémek egy részét Afrikában, a Kongói Demokratikus
Köztársaságban bányásszák. A tevékenység folyamán óriási kiterjedésű erdőket pusztítanak
el, így utat nyitva az orvvadászoknak, az amúgy is veszélyeztetett csimpánz, gorilla és egyéb
vadállat populációk felé.
A Jane Goodall Intézet Kongóban működő szervezete évek óta harcol, elsősorban oktatással
és őrjáratokkal az orvvadászok ellen. Ezt a munkát támogatja a magyarországi Jane Goodall
Intézet az ECM segítségével, akik mobiltelefononként, az első 1000 készülékig 2 euróval
támogatják a szervezetet.
2011-ben a magyarországi iskolák lehetőséget kapnak arra, hogy hozzájáruljanak a kongói
projekt sikeréhez. A "Dobj egy nagyot!" kampány keretében azok az iskolák, akik az ECM-től
gyűjtőládát kérnek és kihelyeznek, részt vesznek a Jane Goodall Intézet munkájában. 2011
áprilisától várjuk az általános- és középiskolák jelentkezését, ahol kérésre előadást tartunk a
magyar és kongói szervezet munkájáról és az újrahasznosítás jelentőségéről itthon és
Afrikában.
A kampányhoz is kapcsolódóan a Jane Goodall Intézet egy, a tavalyi évben elnyert Nemzeti
Civil Alapprogram támogatásnak köszönhetően 2011. májusában kongói-magyar
csereprogramot hajt végre. A kongói JGI munkatársa, Dario Merlo 2011. május 2.-án érkezik
hazánkba, hogy iskolai előadások során felhívja a figyelmet a fejlett országok felelősségére,
és tetteink fejlődő országokat érintő hatására. A magyar Intézet részéről pedig Dr. Csatádi
Katalin alelnök és Mészáros Enikő, a projekt koordinátora töltenek 4 hetet a Kongói
Demokratikus Köztársaságban, ahol megismerkednek a kongói szervezet munkájával.
Dr. Jane Goodall üzenete:
http://www.youtube.com/watch?v=0qA1pbAsGPU
További információ: www.janegoodall.hu
5. Konferencia a természettudományos oktatásról
Mindannyian érezzük, hogy komoly gondok vannak a diákok természettudományos tárgyak
iránti érdeklődésével.

Az ELTE TTK Szakmódszertani Centruma által szervezett konferencia egy olyan műhely
lesz, amelyben a tanárok megoszthatják egymás között a témával kapcsolatosan
gondolataikat, valamint bemutathatják megvalósított ötleteiket, módszertani gyakorlataikat.
A konferencia témájába beletartozik az egyes tárgyakon belüli, vagy önállóan is megjelenő
környezeti/fenntarthatóságra nevelési kérdések tanítása is.
Az egész konferenciára, de különösen ez utóbbi témakörben várunk mindenkit előadásokkal,
poszterekkel, vagy "csak" aktív résztvevőnek.
A szeminárium időpontja: 2011. augusztus 23.-25.
További részletek: http://termtudtan.extra.hu/
6. A Let's Colour Településszépítő Egyesület pályázata
Magyarországon igen sok a színehagyott köztér és épület. Márpedig színek nélkül halott a
falu, a város, az utca. A sok szürke, barna, fekete rombolja az életünk minőségét.
A Let's Colour Településszépítő Egyesület ezért pályázatot ír ki környezetünk
Eljött az idő, amikor a színehagyott iskola, az elszürkült Kossuth utca vagy
közösségi tér inspiráló színekben pompázhat. A pályázaton induló
önkormányzatok, vagy magánszemélyek ezen az oldalon versenyeznek a
szavazataiért.

színesítésére.
bármely más
közösségek,
felhasználók

A nyertes/nyertesek a Let's Colour Magyarország program keretében az egyesülettől kapott
festékkel tehetik szebbé s egyben élhetőbbé a környezetüket. A nyertes felületek színeit,
stílusát az egyesület tervezi meg, az akciót pedig a helyi közösség összefogásával, együtt
valósítjuk meg az idei nyár folyamán.
http://letscolour.hu/
7. II. Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Vetélkedő
A Harruckern János Közoktatási Intézmény Orosházai oktatási egységes megrendezi a II.
Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Vetélkedőt középiskolások részére!
http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/ii-del-alfoldi
8. Meghosszabbított határidő a Zöldtan-óra „pályázat”-nál
A tavaszi szünetre való tekintettel a pályázat beadási határidejét meghosszabbítottuk 2011. április 29ig!

http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/zoldtan-ora-tesco

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.

