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1. Kedves Pedagógusok, Környezeti nevelők!
Idén, hatodik alkalommal hirdetjük meg 30 órás *akkreditált képzésünket* /A
hulladékgazdálkodás és a fogyasztói társadalom ismeretanyagához kötődő nevelési feladatok
elméleti és gyakorlati problémái, lehetőségei /címmel.
A tanfolyam résztvevői megismerkednek a hulladékgazdálkodás alapfogalmaival, a reklám fogyasztás - hulladék összefüggésével és következményeivel, valamint a fogyasztói
társadalomból a fenntartható társadalom felé vezető út hulladékgazdálkodással kapcsolatos
lépéseivel a hétköznapi ember nézőpontjából. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a
közös gondolkodásra, csoportmunkára. A résztvevők sok-sok érdekes módszerrel
ismerkedhetnek meg, melyek segítik az ismeretek átadását a gyerekeknek, valamint
gyakorlatias ötleteket adunk a környezetkímélőbb iskola működtetéséhez.
Az akkreditált pedagógus továbbképzés 30 órás. A képzés során 30 kreditpont számolható el.

Helyszín: Humusz Ház, 1111 Budapest, Saru u. 11.
Részvételi díj: 40 000 Ft
Képzés időpontja: 2011. október 21-22., november 11-12. és 26.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 30.
További részleteket és jelentkezési lapot honlapunkon: http://www.humusz.hu/hirek/humuszhirek/akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzes-2011-osz/9774 találnak.
Üdvözlettel:
Molnár Anna
2. Rapa Nui vagy Tikopia? - ökológia válság és kiútlehetőségek
2011-ben is elindul a Humánökológia tanfolyam!
Jelentkezési határidő: szeptember 12.

Veszélyes mértékben átalakítottuk bolygónkat. Az éghajlat gyors változása, az élővilág
sokszínűségének rohamos csökkenése, a szennyezések garmadája, valamint számos további
környezeti probléma mindnyájunk életminőségének drasztikus romlásával fenyeget. A sivár
élővilág, éhínség, vízhiány, nyomor és káosz által terhelt jövőt azonban elkerülhetjük,
amennyiben bátran szembenézünk a problémákkal, és kitartóan teszünk ellenük.
Ezt a szembenézést és cselekvést igyekszik előmozdítani a Kisközösségi Program
(http://info.kiskozossegek.hu/kiskozossegi_program) tízhónapos Humánökológia tanfolyama,
amely "Rapa Nui vagy Tikopia? – Ökológia válság és kiútlehetőségek" címmel indul 2011.
szeptember 19-étől. A tanfolyamra szeretettel hívunk minden érdeklődőt!
KIKNEK AJÁNLJUK? Előképzettségtől és korosztálytól függetlenül ajánljuk a tanfolyamot
mindenkinek, aki szeretne többet tudni a környezeti problémákról és enyhítésük
lehetőségeiről.
Kiemelten javasoljuk:
- tanároknak, akik megalapozott tudást akarnak átadni a fiatalok számára a környezeti
problémákról;
- civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek, akik hatékonyan szeretnék meggyőzni
az embereket az életmódváltás fontosságáról;
- újságíróknak, akik szakmailag korrekt cikkeket akarnak írni környezeti témákban;
- az államigazgatásban dolgozóknak, akik felelősségteljes (ön)kormányzati döntésekhez
szeretnének munkájukkal hozzájárulni.
TÉMAKÖRÖK. A tanfolyam hat nagy téma köré csoportosul:
1. Az emberi bioszféra-átalakítás története
2. A fő környezeti problémák áttekintése
3. A környezeti problémák társadalmi háttere és a fő kiútlehetőségek
4. Az ökológiai gondolkodásmód alapjai
5. Ellenérvek az "antizöld" érvekkel szemben
6. Mit tehetünk mi?
A tanfolyam részletes tematikája itt érhető el:
http://info.kiskozossegek.hu/file/tanfolyam_reszletes_tematika_2011.pdf.
ELŐADÓ. A tanfolyam előadója Dr. Takács-Sánta András ökológus, az ELTE
Környezettudományi Centrumának adjunktusa.
MÓDSZER. Az előadások során interaktivitásra törekszünk majd, vagyis bőven lesz
lehetőség a beszélgetésre, vitára is. Ennek érdekében az előadások kiscsoportokban (15-25 fő)
fognak zajlani. Olykor mindnyájunk által olvasott (rövidebb) írásokról beszélgetünk, lesznek
filmvetítések, tavasszal pedig kirándulunk is. Minden egyes előadáshoz kapcsolódóan ajánlott
olvasmányok segítik az egy-egy téma iránt részletesebben érdeklődők elmélyülését.
KIMENET. A tanfolyam hivatalos, állami végzettséget nem ad. Reményeink szerint azonban
sok tudást és új szemléletmódot annál inkább. Akik az előadások legalább 75%-án jelen
voltak, tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről.

IDŐPONTOK. A tanfolyam 2011. szeptember 19-étől 2012. július 16-áig tart minden héten
1x2 órában. A tervek szerint két csoportot indítunk: hétfőn 18 órától 20 óráig és kedden 18
órától 20 óráig.
HELYSZÍN. A HuMuSz Ház: Budapest XI. Saru utca 11. - pár perc sétára (vagy egy
villamosmegállónyira) a Móricz Zsigmond körtértől, illetve a Petőfi-híd budai hídfőjétől. A
HuMuSz Ház igazi oázis a betonrengetegben, ahol egy barátságos teremben, illetve jó idő
esetén egy nagyon hangulatos kertben beszélgethetünk.
DÍJ. A tízhónapos tanfolyam díja 54 000 Ft, amely négy egyenlő részletben fizetendő
(szeptemberben, novemberben, decemberben és februárban), akár készpénzben, akár
átutalással. A befizetett összeggel minden résztvevő a Kisközösségi Program
(http://info.kiskozossegek.hu/kiskozossegi_program) megvalósulását támogatja. Cégek
számára a teljes összeg leírható költségként.
A JELENTKEZÉS MÓDJA. Ha jelentkezni szeretne a tanfolyamra, kérjük, először írja meg
ezt a szándékát a humanokologia@gmail.com címre legkésőbb szeptember 12-ig. Ebben a
levélben mindenképp jelezze, hogy a fenti két csoport közül melyik felelne meg Önnek
(természetesen opció az is, hogy mindkettő megfelel). Ezután mi megírjuk, hogy a választott
csoportban van-e még hely. Amennyiben igen, küldünk információkat arról, hogy miként
kellene befizetnie a tanfolyam díjának első részletét. Ennek határideje szeptember 14.
Jelentkezése csak az összeg befizetésével válik majd érvényessé és véglegessé.
Ha bármi kérdése van a tanfolyammal kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk a
humanokologia@gmail.com címre.
Első alkalom szeptember 19-én, illetve 20-án (ahol a tanfolyam címének rejtélyére is fény
derül).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Takács-Sánta András és a Kisközösségi Program munkatársai
Részletek alább a http://info.kiskozossegek.hu/tanfolyam címen.
3. A Szitakötő integrált ökológiai oktatási program ingyenes őszi továbbképzései
A Szitakötő integrált ökológiai oktatási program szeretettel várja az érdeklődőket ingyenes
őszi továbbképzéseire.
A résztvevők választhatnak, hogy a természettudományos vagy humán tantárgyakhoz
kapcsolódó képzésre jelentkeznek.
A hazai képzések mindig 15 órától 16.30-ig tartanak. Nagyváradon helyi idő szerint 14 órakor
kezdődik a foglalkozás.
A regisztráció határideje szept. 9.
2011. szept. 19. Cegléd: Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda

2011. szept. 20. Budapest: Derkovits Gyula Általános Iskola
2011. szept. 21. Debrecen: Szoboszló Úti Általános Iskola
2011. szept. 26. Nagykanizsa: Hevesi Sándor Általános Iskola
2011. szept. 27. Székesfehérvár: Zentai Úti Általános Iskola
2011. szept. 28. Pécs: Városközponti Iskola Mezőszél Utcai Általános Iskola
2011. szept. 30. Győr: Gyermekek Háza
2011. okt. 3. Szeged: Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2011. okt. 4. Miskolc: Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Iskola
2011. okt. 5. Szob: Fekete István Általános Iskola
2011. okt. 10. Nagyvárad: Szacsvay Imre Általános Iskola (George Cosbuc Általános Iskola)
Regisztráció: http://szitakoto.com/oktatasiprogram.php?page=jelentkezes
További információ:
dr. Horgas Judit programvezető
+36 20 322 6869
info@szitakoto.com
4. Erdei iskola bemutató
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Kedves Tanárnő/Tanár Úr!
A Tihany Tourist Kft. 2001 óta szervez Erdei Iskolát, 2005 évtől Minősített Erdei Iskolát,
témanapokat és osztálykirándulásokat a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakmai
közreműködésével.
Szeretnénk programjainkat minél szélesebb körben megismertetni, ezért tisztelettel meghívjuk
iskolájuk környezeti nevelés iránt érdeklődő pedagógusait bemutatónkra.
Időpont: 2011. szeptember 9. péntek
Program:











Érkezés: 8-9 óra között
Találkozó a Tihanyi Családi Szabadidőparkban /Tihany, Aranyház utca./.
Megközelíthetőség gépkocsival a 71-es főúton, majd a falun át, a Geofizikai
Kutatóintézetnél a Belső-tó irányába kanyarodva. Autóbusszal Balatonfüred-Tihany
Geofizikai Kutatóintézet állomás, majd gyalog 300 m a Belső-tó irányába.
Fogadás és bemutatkozás, tízórai
10.00: túra az Aranyház – Szarkádi-erdő – Tihanyi Levendula Erdei iskola útvonalon
14.00: pihenő az erdei iskolában
14.30. utazás kisvonattal
15.30: Levendula Ház Látogatóközpont megtekintése a Belső-tó partján
17.30: vacsora a Szabadidőparkban
Hazautazás

A programokon való részvételt, az étkezést, a kisvonatozást a résztvevők számára ingyenesen
biztosítjuk. Az ide és a hazautazás költségeit a résztvevők viselik.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2011. szeptember 7.-ig címünkre visszajuttatni
szíveskedjenek. /Tihany Tourist Kft, 8237 Tihany, Kossuth u.11. Tel./Fax: 87/448-481,
20/9754-162, e-mail: info@tihanytourist.hu/
A programról 2011. szeptember 8-án a jelentkezőknek visszajelzést küldünk (10 fő alatti
jelentkezés esetén a bemutató elmarad).
Reméljük, hogy gazdag programunkkal felkeltettük érdeklődésüket.
Várjuk jelentkezésüket,
www.tihanytourist.hu/magyar/hirlevel/0212_12-11-30.doc

Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a www.tihanytourist.hu weboldalt, ahol részletes
tájékoztatást kaphatnak minősített erdei iskolai programjainkról, illetve a szálláshelyekről.
Üdvözlettel:
Vers Réka
BfNPI oktatási szakreferens

Küsz Marianna
ügyvezető

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.

