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1. Pályázati lehetőség
TÁMOP-3.2.1 - Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű
együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

intézményi

Jogosultak köre:
* nonprofit szervezet államháztartáson belül
* nonprofit szervezet államháztartáson kívül
Közoktatási intézmények fenntartói, kulturális (közművelődési, közgyűjteményi és
művészeti) intézmények vagy fenntartóik, alapító okiratuk szerint művészeti, kulturálisszabadidős és egészségnevelési tevékenységet folytató nonprofit civil szervezetek, valamint
alapfokú művészetoktatási intézmények vagy ezek fenntartói.
Támogatás összege:
* Legalább 5 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft
Projektkiválasztás eljárása:
* Egyfordulós/automatikus vagy közvetett támogatás
Támogatás mértéke:
* 100%
Támogatható pályázatok száma:
* 170-3416
Benyújtás ideje:
* 2011. novembertől 2013-ig.
Támogatható tevékenységek:
* Hagyományostól eltérő tanulási formák bevezetésének támogatása, tanórán kívüli segítő
tevékenységek és tanulási lehetőségek feltárása és fejlesztése, bevezetése.

* A tanulási környezet megváltoztatásával, egyénre szabott fejlesztésekkel és pedagógiai
módszerekkel, portfólió jellegű tananyagok biztosításával a tanulók egyéni sikerességét
megalapozó programok támogatása.
* Közösségi kapcsolatépítő programok támogatása.
* Intézményi együttműködések támogatása közös tanulási akciókra (határontúli,
nemzetközi együttműködések, folyamatok, testvériskolai programok).
* Aktív állampolgárság, önkéntesség erősítése kompetenciafejlesztés eszközeivel.
* Alap- és középfokú oktatási intézmények újszerű tanulási együttműködése műszaki és
természettudományokat oktató felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel, szakmai és
civil szervezetekkel.
* Környezettudatosságra (pl.: zöld-óvodák, öko-iskolák), fenntartható fejlődésre,
egészséges mozgásgazdag életmódra, erkölcsre, pénzügyi-gazdasági ismeretekre nevelés
támogatása.
* Az óvodai, iskolai, kollégiumi biztonságos működését, az erőszak megelőzését,
intézményi konfliktusok feloldását támogató modellprogramok kidolgozása, adaptálása
(személyi és tárgyi feltételek biztosítása).
* Egészségre és mozgásgazdag életmódra nevelés.
* A kulturális intézményeknél meglévő adottságokra, felkészültségre, gyűjteményekre
épülő, az iskolai igényekhez, tantervekhez illeszkedő kompetenciafejlesztő pedagógiai
(múzeumpedagógiai, drámapedagógiai stb.) szolgáltatások kiterjesztése, programsorozatok
tervezése; valamint a meglévő, illetve a pályázat keretében tovább- és kifejlesztett
tevékenységek, foglalkozások megvalósítása.
http://www.tamoppalyazat.hu/T%C3%81MOP_3_2_1___Kozoktatasi_intezmenyek_szerepbovitese__ujszeru_i
ntezmenyi_egyuttmukodesek_kialakitasa__tanulast_segito_tamogato_formak_bevezetese_
2. Meghívó a Globális Generáció projekt multiplikátoroknak szóló szemináriumára
Sopron, 2011. augusztus 19-21.
A multiplikátorok olyan emberek, akik vezető, döntéshozó pozícióban vannak, illetve
másokat tanítanak (pl.: tanárok, művészek, lelkészek, médiában szereplők és dolgozók), ezért
kapcsolatot tudnak teremteni a szakértők és a társadalom között.
Ha egy béka forró vízbe esik, nyomban kiugrik, de ha hideg vízben van és az lassan felforr,
nem veszi észre a fokozatos változást. A fél évszázadnyi tapasztalattal rendelkezőknek
nagyobb esélyük van fölismerni az észrevétlenül lopakodó fenyegető megatrendeket, mert a
képzés hatására fel tudják fedezni a gyerekkoruk óta történt fokozatos, de évtizedek alatt már
óriási változásokat.

Ha Ön 50-70 éves, vagy fiatalabb de munkája erre a korosztályra is irányul, és Ön
multiplikátor (azaz vezető, döntéshozó, vagy képzéssel, kommunikációval foglalkozik), akkor
ez a szeminárium Önnek való. Megújíthatja stratégiáját a hatékonyság érdekében, hiszen a
szeminárium a globális szintű fenntarthatóságot ismerteti meg. Az idei évben különösen a
rendszerváltozás témájára fókuszálunk.

A projektről:
A 2010-2012-ben zajló projektben a BOCS Alapítvány német, osztrák és dél-afrikai civil
szervezetekkel képzést és tapasztalatcsere lehetőséget kínál tapasztalt (ötvenes-hatvanas
éveikben járó) érdeklődőknek, valamint az ilyen korú vagy e korosztállyal foglalkozó
multiplikátoroknak, akik szeretnék jobban megérteni, milyen hatással vannak mindennapi
életünkre a globális problémák és megatrendek.
A projekt során megismerkedhet hasonló felfogású emberekkel és együttműködhet velünk,
hogy minél többen ismerjék fel az emberiség új történelmi helyzetét és a megatrendek hatását
mindennapi életünkre, hogy kialakuljon az adekvát helyi cselekvés a globális válság
enyhítésére.
A következő multiplikátor szeminárium időpontja: 2011. augusztus 19-21. Helyszín: Sopron
Az elfogadott jelentkezőknek a részvétel, szállás és ellátás ingyenes, az utiköltséget
megtérítjük.
A globális problémákról vitaindítók és vetített beszámolók hangzanak el olyanoktól is, akik
fejlesztésben dolgoztak Afrikában, Ázsiában. A szemináriumon bemutatjuk a projektben
készült utazó fotókiállítást.
Amennyiben szeretne részt venni a képzésen, töltse ki a jelentkezési lapot (innen töltheti le
https://adsl.ofi.hu/owa/redir.aspx?C=31f689a839324c96b85a63dfc798d68c&URL=http%3a%
2f%2fcsaladtervezes.eu%2fwebgalamb%2ffiles%2fdownload%2f15%2fGlobalis_Generacio_
Jelentkezesi_lap_multipl_2011081921.doc ) és küldje vissza a zssz.bocs@gmail.com e-mail
címre, legkésőbb 2011. augusztus 5-ig!
A férőhelyek száma korlátozott!
Kapcsolattartó:
Szőke Zsófia, BOCS Alapítvány
30/247-3648, zssz.bocs@gmail.com
További infó: www.bocs.eu ill. www.global-generation.org/ug
3. Környezeti nevelőt keresünk Budapesten!
Nyertes KEOP programunkhoz sokoldalú környezeti nevelőt keresünk azonnali kezdéssel.
Feltétel: környezettan, v. biológia, v. földrajz tanári, vagy környezetmérnöki, vagy
humánökológus (egyéb rokon szakmák) diploma. 3 éves környezeti nevelői gyakorlat.
Számlaképesség.
Kínálatunk: rugalmas munkarend, jó kis másodállás, kihívás, családias légkör, civil szervezeti
juttatás.

Információk: www.aprolepes.hu és www.harmonium.hu címen.
Jelentkezés módja: CV és egy felhívás készítése 8-14 évesek számára hulladékhasznosítási
versenyen való részvételre a harmoniumegyesulet@t-online.hu címen."
Köszönettel: Gutjahr Zsuzsanna
1-2103090
www.harmonium.hu

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a
varga.attila@ofi.hu, vagy a varga.peter@ofi.hu címen.
A Hírlevél a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. „21. századi közoktatás –
fejlesztés, koordináció” támogatásával készült.

