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1. Ökoiskola 2011 Cím átadóünnepség
Tisztelt idén Ökosikola Címet nyert iskolák!
Az Ökoiskola Címátadó ünnepség zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, tisztelettel kérjük
azokat az Iskolákat, akik még nem tették meg, a Cím elnyeréséről szóló értesítőhöz mellékelt
jelentkezési lapot kitöltve küldjék el a varga.peter@ofi.hu e-mail címre!
Köszönjük!
A Magyarországi Ökoiskola Hálózat Koordinátorai

2. Komposzt kérdőív
Kedves Listatagok! Kedves Pedagógusok, Szervezők, Környezetbarátok!
Segítségeteket kérem abban, hogy csokorba gyűjthessük, milyen komposztálással kapcsolatos
tevékenységeket folytattok intézményeitekben, szervezeteitekben.
Az Ökofórum Alapítvány, a Humusz Munkaszövetség, a SZIKE, a Komposztfórum
Magyarország, a Galgamenti Népfőiskola és más oktatási intézmények, civil szervezetek
sokéves munkája mára már megalapozta annak lehetőségét, hogy a Komposztálás napja - jeles
nappá válhasson.
Ehhez gyűjtjük tehát az adatokat, a bevált módszereiteket, programötleteket, hogy minél
szélesebb körben terjeszthessük ezeket a "Jó gyakorlatok"-at!

Kérlek, a http://www.ofi.hu/okoiskola/esemenyek/komposztalas-kerdoiv honlapon található
kérdőívet töltsétek ki és mihamarabb juttassátok vissza az alábbi e-mail címre:
galgaokoinfo@gmail.com

A kérdőív kitöltése 15 percet igényel.

Köszönettel a szervezésben résztvevő többi szervezet nevében is:

Nagy Andrea
Galgamenti Népfőiskola

ui.: Amennyiben Ti magatok nem foglalkoztok ezzel a témával, kérlek továbbítsátok olyan
civil szervezetek, oktatási intézmények felé, ahol esetleg érdemben tudnának segíteni ebben a
folyamatban
3. Sikeresen lezajlottak az ökoiskolavezető-képzések
Négy helyszínen több mint 130 ökoiskolai pedagógus vett részt egynapos nem akkreditált
ökoiskolavezető-képzésen április és május folyamán. A képzésekről készült beszámolók, az
előadók prezentációi a http://www.ofi.hu/okoiskola/okoiskola-vezetokepzes címen
megtekinthetők.
4. A Humusz áprilisi Salátája
Kedves környezeti nevelők, pedagógusok, érdeklődők!
Sajnos április Salátánkat nem tudtuk Nektek kiküldeni! Azonban most májusban is sok
érdekes hírrel, oktatási segédanyaggal, tábor lehetőségekkel szolgálnak a zöld szervezetek.
Üdvözlettel,
A Humusz csapata
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Öko-Art tábor

8. Te mit teszel a lakóhelyedért? - Pályázati felhívás
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9. Komposztálok, tehát vagyok! - Komposztgazda tanfolyam
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Molnár Anna
Környezeti nevelő
Humusz Szövetség
www.humusz.hu
Humusz Ház – Lakossági tanácsadó iroda és oktatóközpont
1111 Budapest, Saru u. 11.
(+36 1) 386 2648
Kevesebb szemetet!
Ajánld nekünk adód 1%-át, és mi újrahasználjuk!

5. UNESCO Társult Iskolák (ASP Net)
Az UNESCO Associated Schools Project Network ("társult iskolák projekthálózat")
programját 1953-ban hozták létre azzal a céllal, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság
UNESCO-s célkitűzések szellemében történő nevelését. Napjainkra 179 ország mintegy 8500
oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz, amelynek tagjai nem különleges
vagy kivételezett intézmények, hanem olyan iskolák, amelyek vállalják, hogy mindennapi
munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak a tanulók nemzetközi érdeklődésére és a
fenntartható fejlődés iránti érzékenységére, továbbá a békés együttélésre törekvésre és a
kultúrák közötti párbeszéd elősegítésére.
http://www.unesco.hu/nevelesugy/tarsult-iskolak/unesco-tarsult-iskolak-20100111-1

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.

