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1. Konferencia - Tanító Tér - Oktatási épületek infrastruktúrája: fenntarthatóság és
más minőségi kritériumok
Mit üzennek az oktatási épületek a jövő nemzedékeknek? Hogyan állíthatók a terek a nevelőoktató munka szolgálatába? Hogyan segíti az épület kialakítása a különböző csoportok,
köztük a cigány tanulók bevonását a tanulási folyamatba? Hol a helye az épületben a
tanulónak, a pedagógusnak – és a szülőknek? Hogyan tervezhetők fenntartható épületek?
Hogyan segíthet az épület a település közösség-formálásában? Hogyan tehető minden
értelemben hatékonnyá az épület kialakítására, felújítására tett beruházás?
A minőségi épület a minőségi oktatást szolgálja: felelősségünk van abban, hogy az oktatási
épületek a jövőre, a felelős állampolgári magatartásra, a hagyományok és a tudás értékének
tiszteletére neveljenek. Egy sikeresen kialakított épület évtizedekre meghatározhatja annak a
településnek (településrésznek) az életét, amelynek lakóit befogadja. Ilyen épületek akkor
hozhatók létre, ha a tervezésben részt vesznek a leendő felhasználók és a hozzájuk kapcsolódó
érdekcsoportok – és maga a folyamat az építész, a kivitelezők, a pedagógus és pszichológus
szakemberek együtt-gondolkodásának eredményeként valósul meg.
A Tanító Terek olyan hazai jó gyakorlatok, amelyek nemzetközi kontextusban is minta
értékűek. Konferenciánkon ilyen tapasztalatok megismertetése mellett bemutatjuk azt a
minőségi kritériumrendszert, amelyet hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a szakirodalom
tanulmányozásával állítottunk fel – emellett betekintést nyújtunk a különböző kapcsolódó
szakterületek képviselőinek közös munkájával létrejött oktatáspolitikai ajánlásokba és jó
gyakorlat gyűjteménybe is.
A konferenciára szeretettel várunk építészeket, tájépítészeket, oktatáspolitikai szakértőket,
pedagógusokat, intézményvezetőket, az oktatási intézmények fenntartóinak képviselőit,
környezetpszichológus, környezeti kommunikációs szakembereket, egyetemi hallgatókat –
valamint a kapcsolódó érdekcsoportok képviselőit: tanulókat, szülőket, civil szervezeteket.

A konferencia helyszíne: Budapesti Olasz Kultúrintézet, Budapest, Bródy S. u. 5-7.
A konferencia ideje: 2011. szeptember 30. 10.00 – 16.30
Előzetes regisztráció és a csatolt jelentkezési lap:
http://tamop311.ofi.hu/rendezvenyek/konferencia-tanito-ter

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 12.
A szervezők a jelentkezőket a regisztrációk sorrendjében fogadják, a sikeres regisztrációról emailben értesítést küldenek.
2. Akkreditált pedagógus továbbképzést indít a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!
Örömmel értesítjük az érdeklődő pedagógusokat, hogy 2011. szeptember 15-16-17-én és
09.30-10.01-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:
Szeptember 15. 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)
Szeptember 16. 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
Szeptember 17 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.
Szeptember 30. 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
Október 01. 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: Dr. Jankainé Németh Szilvia : 30/663-4614, vagy esztergom@dinpig.hu
Várjuk jelentkezését!
3. Honlapajánló
A Japan for Sustainability (JFS) szervezet elindította „Miracle Miracle” elnevezésű honlapját
http://miracle-kids.net/en/aboutus/ melyet olyan, 10-15 éves gyerekek találkozóhelyének szán,
akik környezetről és a társadalomról kívánnak gondolkodni és egymástól tanulni.
Aktuális kérdésük: “What do you want to leave behind 100 years from now?”, azaz „Mit
szeretnél magad után hagyni 100 év múlva?”

Ennek a kérdésnek megválaszolására buzdítják a fiatalokat.
A részletek megtekinthetők angolul a: https://ssl160.heteml.jp/japanfs/miracle-kids.net/cgibin/enquete/pc.cgi?id=a0d0838677de727b32cc800709eb5bc3fa7465a2 oldalon.
4. Erdei Tábor Vinyén Öko programokkal
8-16 éves korosztálynak aktív ökotábort szervezünk Vinyén 5 nap, 4 éjszaka 14.000 Ft/fő
mely tartalmazza a szállást, napi háromszori étkezést, ágyneműhasználatot.
választható programok:
- Cuhai tanösvény vezetett túra 500 Ft/fő
- Megújuló energiák –napkollektor, napelem, szélkerék 500 Ft/fő
- Környezettudatos szemlélet – hulladékgyűjtés-, újrahasznosítás 400 Ft/fő
-„Amit eszel, azzá leszel”- egészséges táplálkozás- adalékmentes ételek készítése 600 Ft/fő
- Mozgásterápia – egészségünk érdekében 500 Ft/fő
- Kézműves foglalkozások 800 Ft/fő
- Lovaglás 500 Ft/fő
- Íjászat 500 Ft/fő
- Méhészeti bemutató – mézkóstoló 500 Ft/fő
- Gyógynövénytúra – gyógynövénygyűjtés, gyógytea, gyógynövényes süti készítés 400 Ft/fő
- Túravezetés- Cseszneki vár, kívánságteljesítő Likas kő 500 Ft/fő
TURNUSINDÍTÁS FOLYAMATOSAN
(min. 20 fős csoportok esetén, hétfőtől csütörtökig)
2 fő kísérő pedagógus szállását és ellátását ingyen biztosítjuk!
Érdeklődés/jelentkezés: +3630-3253520,+3620-5810700
Hosszú Ház Turistaszálló, Vinye
www.hosszuhaz.hu
info@hosszuhaz.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.

